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ƏSAS MÖVZU:

2017-ci ildə Azərbaycan və
Türkiyə arasında əlaqələrin və
münasibətlərin inkişafı

Ön söz

Dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslanan
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri uğurla inkişaf edir

Hörmətli oxucular!
Hörmətli ATİB üzvləri!
2017-ci ilin geridə qalan ayları Azərbaycanla Türkiyə arasında

Hörmətli oxucular!
"EcoVision" jurnalımızın növbəti sayını diqqətinizə çatdırırıq.
Budəfəki mövzumuz 2017-ci ildə
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
əlaqələrin və münasibətlərin inkişafına həsr olunub.

dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və dərinləşməsi ilə yadda
qaldı. Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi, sosial, mədəni və
hərbi əlaqələr hər ötən gün daha
da genişlənir və Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB) də
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verir.
ATİB ötən aylarda da təşkilati potensialını gücləndirmək
məqsədilə fəaliyyətini davam
etdirdi. Hər zaman olduğu kimi,
ötən aylarda da İdarə heyətinin
üzvləri ilə birgə üzvlərimizi ziyarət etdik.

ATİB fəaliyyəti, həyata keçirdiyi
layihələr barədə daha geniş auditoriyaya məlumat vermək məqsədilə Azərbaycanda təşkil olunan
sərgilərdə də fəal iştirak edir. Birliyimizin üzvü "Iteca Caspian" şirkətinin təşkil etdiyi sərgilərdə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi
öz stendi ilə iştirak etdi. ATİB-in
stendi sərgidə iştirak edənlərin
böyük marağına səbəb oldu. Sərgi
zamanı ATİB ziyarətçilərə təşkilat
haqqında geniş məlumat verərək,
nəşrlərini təqdim etdi.
Hörmətlə,
Cemal Yangın,
ATİB İdarə heyətinin sədri

Azərbaycan və Türkiyə bir
millət, iki dövlətdir. Azərbaycan
öz müstəqilliyini bərpa edəndən sonra ölkələrimiz arasında
əlaqələr də bərpa olundu və tamamilə yeni səviyyəyə qaldırıldı.
İqtisadi əlaqələr ildən-ilə artır və
möhkəmlənir. Azərbaycan tərəfindən xarici ölkələrə qoyulan investisiyaların ən böyük payı Türkiyəyə düşür. Bizim birgə həyata
keçirdiyimiz irimiqyaslı layihələr
istər enerji, istərsə də nəqliyyat
sektorlarında nəinki bölgə, dünya üçün böyük önəm daşıyır. İstifadəyə verilən Bakı-Tbilisi–Qars

dəmir yolu Avropa ilə Asiyanı
bağlayır.
Qeyd etmək istərdim ki, jurnalımızda ənənəvi olaraq üzvlərimizdən xəbərlər, ATİB xəbərləri və s.
məlumatlar var. Ölkələr arasında
sizləri Gürcüstan Respublikası ilə
tanış edəcəyik.
Ümidvarıq fəaliyyətimizi müsbət dəyərləndirəcəksiniz. Jurnalımıza göstərdiyiniz diqqət və
marağa görə sizə təşəkkür edirik.

Baş katibdən ön söz

Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,
Baş katib

Baş redaktordan ön söz

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

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi olaraq biz də missiyamıza və vizyonumuza uyğun
olaraq ölkələrimiz arasında
münasibətlərin gücləndirilməsi
üçün fəaliyyətimizi daha da genişləndirəcəyik.
Jurnalımızın hər sayında oxucularımızın maraq və istəklərini
nəzərə almağa çalışırıq. Bu mənada bizə ünvanlayacağınız rəy və
təkliflər jurnalın gələcək saylarında işimizi daha da asanlaşdırar və
istəklərinizə uyğunlaşmaq üçün
ciddi şəkildə yol göstərər. Təklif
və iradlarınızı pr@atib.az elektron
ünvanında böyük məmnuniyyətlə
gözləyirik.
Sözsüz ki, ATİB-in əsas hədəfi olan iki qardaş ölkə arasında
hərtərəfli əlaqələrin, o cümlədən
iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün
çalışacağıq.

Hörmətli üzvlərimiz!
Yuxarıda sadaladıqlarımızı həyata keçirmək üçün ilk növbədə
sizin dəstəyinizə ehtiyacımız vardır və bu dəstəyi sizdən alacağımıza əminik. Eyni zamanda, sizləri
ATİB-in fəaliyyətində daha yaxından iştirak etməyə çağırırıq.
2018-ci ildə və önümüzdəki
illərdə iki ölkə arasındakı siyasi,
iqtisadi, sosial, hərbi, mədəni, humanitar, bir sözlə, bütün sahələrdəki münasibətlər daha da sürətlə
inkişaf edəcək və biz yeni-yeni hədəflərə çatmış olacağıq. Azərbaycan və Türkiyə xalqları və dövlətləri bütün taleyüklü məsələlərdə
bir-birinin yanındadır.
Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,
Baş redaktor
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Gürcüstan – qonaqpərvər bir ölkədir. Hər il bir
çox turist bura səfər edərək inanılmaz iqlim,
dostcanlı yerli əhali və dadlı mətbəxə heyran
qalır. Aşağıda hər iki mənada bizə yaxın ölkə
haqqında bir neçə maraqlı faktı təqdim edirik.

Azərbaycanda, demək olar ki, hər
evdə ən az bir məhsulu olan şirkət
“Procter and Gamble” (P&G) şirkəti
2018-ci ildə Azərbaycana gəlişinin 20
illiyini qeyd edir. 1998-ci ildə Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan gündəlik tələbat mallarının tanınmış istehsalçısı “Biz
həyatın kiçik anlarında böyük potensial
görürük. Dişləri fırçalamaqda. Saçları yumaqda. Duş qəbul etməkdə. Uşağın qayğısına qalmaqda. Evi təmizləməkdə. Qab
və paltar yumaqda. Biz bu anları bir az
asanlaşdıran məhsullar istehsal edirik” deyir.
Azərbaycanlı istehlakçılara hal-hazırda 15 aparıcı brendini təqdim edən P&G
onların gündəlik həyatını yaxşılaşdırmaq
üçün əlindən gələni əsirgəmədiyini bildirir və buna davam edəcəyinə söz verir.
Bu gün P&G şirkətinin respublikamızda fəaliyyəti nəticəsində 700 nəfərdən
artıq insan işlə təmin olunub. Bu rəqəmə
şirkətin öz işçilərindən başqa, yerli partnyorlar və agentliklərində çalışanlar da
daxildir.
Ölkənin ən böyük TV media investoru
olaraq regional layihələri və innovasiyaları ilə şirkət öz istehlakçılarını da bu layihə və innovasiyaların ortağına çevirir.
Bir çox aparıcı brendlərini bizim bazara gətirmiş P&G dəyər yaradan yenilikləri Azərbaycana gətirməkdə davam edir.
Ötən 20 il ərzində bu şirkət xalqımızın
həyatına ictimai layihələri ilə təsir edə və
yaxşılaşdıra bilib.
1999-cu ildə isə Pampers brendi altında indiyədək 850 minə yaxın ananı
əhatə etmiş “Bilikli ana, sağlam körpə”
proqramına və Always brendinin dəstəyi
ilə 500 minədək yeniyetmə (11-13 yaşlı)
məktəbli qızı əhatə etmiş maarifləndirici
proqrama start verilib və bu layihələr hazırda da davam edir.
Sağlam nəsillərin yetişdirilməsini
qarşıya məqsəd qoyaraq idman və idmançıların hər zaman yanında olmağı
özünə borc bilən P&G 2012-ci il London
Olimpiya Oyunlarında komandamızı
dəstəkləməklə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ilə məğrur tərəfdaşlığın əsasını qoyub. Eyni məqsədlə 2015-ci ildə
“Anam üçün!” kampaniyası ilə ilk Bakı
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Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşı olub
və "Hər bir uğur arxasında anaların əvəzsiz dəstəyi var" deyə bəyan edib.
Şirkətin daha bir dəstəyi 2017-ci ildə
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan Olimpiya komandasına olub və belə
genişmiqyaslı tədbirdə komandamızın
birinci olmaq sevincini bizimlə birgə yaşayıb.
Bu gün, demək olar ki, hər evdə ən azı
bir P&G məhsulu var və bu, şirkətə Azərbaycan istehlakçılarının həyatını yaxşılaşdırmaqda qətiyyətlə davam etməyə
stimul verir.
P&G – 20 il Azərbaycanda. Hər zaman
yaxşısı ilə.

Procter & Gamble (P&G) haqqında
P&G öz brendləri ilə dünyada təqribən 5 milyard insana xidmət göstərir.
Şirkət Pampers®, Tide®, Ariel®, Head
& Shoulders®, Always®, Pantene®,
Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard® kimi etibarlı, keyfiyyətli və qabaqcıl brendlərdən ibarət
ən güclü məhsul çeşidlərinin birinə sahibdir. P&G icması dünyanın təqribən
70 ölkəsində fəaliyyət göstərir. P&G
şirkəti və onun brendləri haqqında ətraflı məlumat almaq və ən son xəbərləri
oxumaq üçün www.pg.com saytına baş
çəkin.

İdarə heyəti üzvləri

ATİB İdarə heyətinin
2015-2018-ci illərdə tərkibi
Cemal Yangın

İdarə heyətinin sədri
İstanbul Çarşı İmport Export Ltd.

Mürsəl Rüstəmov

Avni Demirçi

İdarə heyəti sədrinin
müavini

İdarə heyəti sədrinin
müavini

“Positive Consulting” MMC

Ziraat Bank Azərbaycan

Aydın
Məmmədov

Kaya Karslı

Vahid Mürsəliyev

İdarə heyətinin üzvü

İdarə heyətinin üzvü

“RR Group of Companies”
MMC

“İstanbul Reklam Market”
MMC

Azercell Telekom MMC

Rafiq Qarayev

Xəyal Rəhimov

İdarə heyətinin üzvü

İdarə heyətinin üzvü

İdarə heyətinin üzvü

İdarə heyətinin üzvü

Oktay Vayiç

İsmail Şahin Bürhan

“Real Təmizlik” MMC

Network Global Logistics
MMC

Borusan MAKİNA Servis
ve Ticaret A.S.

Aramex

Erdinç Güzel
İdarə heyətinin üzvü
“Azərbaycan Koka Kola
Bottlers Ltd” MMC

İdarə heyətinin üzvü

ATİB Katibliyi
Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Gülnar Şirinova
PR Manager
Baş redaktor
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Aytən Camalova
Katibə-referent

Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru

Mətanət Şirinova
Mühasib

26 il

MÜSTƏQİLLİYİMİZ QƏDƏR
YAŞIMIZ VAR!
•

•

•

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

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

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

•
•

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

•
•

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

SİZİN UĞUR DÜNYANIZ

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

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

ATİB haqqında

ATİB-in VİZYONU:

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•
•

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

ATİB-in MİSSİYASI:

•
•
•

•

•
•
•

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

•

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

Üzvlərdən xəbərlər

"Azercell"in 4G şəbəkəsinə keç, 5GB internet hədiyyə qazan!
Ölkəmizdə ən böyük 4G şəbəkəsinə
sahib "Azercell Telekom" bütün abunəçilərinin 4G xidmətindən yararlanması
məqsədilə yeni kampaniyaya başlayır. İndi
şirkət 5GB internet paketini bütün abunəçilərinə hədiyyə edir. Kampaniyadan yararlanmaq üçün abunəçilərə sadəcə 4G
xidmətinə qoşulub 4 rəqəmini 2525 qısa
nömrəsinə SMS-lə göndərmək kifayətdir.
4G şəbəkəsində istifadəsi nəzərdə tutulan
5GB internet ilə abunəçilər əsl 4G sürətini
sınamaq imkanı qazanacaqlar. Kampaniya
haqqında ətraflı məlumatı www.azercell.
Qeyd edək ki, ölkədə 4G xidmətini ilk
com internet səhifəsindən əldə etmək
dəfə abunəçilərinə təqdim edən və Azərmümkündür.
baycanın bütün bölgələrini yüksəksürətli
Məlumat üçün bildirək ki, 4G xidmətinmobil internetlə təmin etməyi hədəfləyən
dən istifadə edib yüksəksürətli internetdən
"Azercell" 2017-ci ildə Bakı, Abşeron yarım
faydalanmaq üçün müştərinin 4G dəstəkli
adası ilə yanaşı, Gəncə, Bərdə, Şəmkir və
telefonu, 4G xidmətini dəstəkləyən simLənkəranda da 4G stansiyaları quraşdırdı
kartı və telefon ayarlarında şəbəkə seçimi
və bununla da LTE xidmətini regionlara gə4G olmalıdır. Əgər nömrədə 4G xidməti
tirən ilk mobil operator oldu. Ölkədə ən böaktiv deyilsə, abunəçilər Azercell Müştəri
yük LTE şəbəkəsinə sahib olan Azercell-in
Xidmətləri ofislərinə yaxınlaşaraq 4G şə4G internet istifadəçilərinin sayı 2017-ci
bəkəsini dəstəkləyən sim-kartları PULSUZ
ildə əvvəlki illə müqayisədə 3 dəfə artdı,
olaraq əldə edə bilərlər.

mobil internetdən istifadə həcmi isə 50%
çoxaldı.
Məlumat üçün bildirək ki, 4G şəbəkəsinin təmin etdiyi inanılmaz yüksək sürət
müasir İnternet məkanının təklif etdiyi
mobil TV, videokonfrans, onlayn oyun və
müxtəlif proqramlardan daha rahat istifadəni mümkün edir.
"Azercell" şirkəti abunəçilərinə yüksəksürətli mobil internetdən yararlanma istiqamətində təşəbbüslərini davam etdirəcək.

AXA MBASK onlayn-ödənişlərin qəbulu xidmətini istifadəyə verib
AXA MBASK Sığorta Şirkəti müştərilər
üçün sığorta müqavilələri üzrə sığorta
haqlarının ödənişlərini həyata keçirməklə
bağlı yeni xidmət təklif edir. Əvvəllər şirkətin müştəriləri sığorta haqqını ödəmək
üçün birbaşa banka və ya sığorta şirkətinə
müraciət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Bu isə müştərilər üçün çətinlik törədir-

di. İndi isə ödənişlərin həyata keçirilməsi
üçün müştərinin www.axambask.az internet səhifəsinə daxil olması, müqavilənin
nömrəsini yazması və bank kartı vasitəsilə
ödəniş etməsi kifayətdir.
Yeni xidmət bütün könüllü sığorta
müqavilələri üzrə ödənişlərlə yanaşı, azadolma məbləğini və subroqasiya işləri ilə
bağlı ödənişləri həyata keçirmək imkanı
da yaradır.
AXA MBASK mövcud onlayn xidmətlərin çeşidini daim genişləndirməklə
internet-ödəniş kanalını inkişaf etdirir.

Müasir dövrdə qabaqcıl iş adamı bütün əlaqələrini internet üzərindən qurmaq məcburiyyətindədir. Hər zaman işini
onlayn idarə edə bilmək, daim yazışmalar
aparmaq və hər şeydən xəbərdar olaraq vaxtında qərarlar qəbul edə bilmək
müasir biznesin əsas şərtlərindən biridir.
Müştərilərinə göstərdiyi yüksək xidmət
səviyyəsi ilə seçilən "AtaBank" hər zaman
onlayn qalaraq bir addım öndə olmaq
məqsədilə bütün müştərilərinə yeni Ata
Wi-Fi xidmətini təklif edir.

Artıq "AtaBank"ın Bakı şəhərində yerləşən istənilən filialında müştərilər sürətli
internetdən istifadə imkanı əldə edə biləcəklər. Bunun üçün filial daxilində olarkən
sadəcə Wi-Fi siyahısında Ata Wi-Fi seçərək
qaydalarla tanış olmaq, qaydalarla razı olduğunuzu bildirmək, telefon nömrənizi
qeyd etmək və nəhayət, nömrənizə SMS
vasitəsilə göndərilən PİN kodu müvafiq bölümə daxil etmək lazımdır.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən "AtaBank" ASC 100% yerli kapitala malik, qabaqcıl texnologiyalı universal Azərbaycan
bankıdır. Bank Bakıda və ölkənin müxtəlif
regionlarında 31 filial və şöbəsi vasitəsilə
korporativ və fərdi müştərilərə tam xidmətlər spektrini təqdim edir.

"AtaBank"dan innovativ addım
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AXA MBASK sözügedən xidməti istifadəyə
verməklə müştərilərlə distant qarşılıqlı
əlaqələrin qurulması istiqamətində aparılan işlərin növbəti mərhələsini tamamlamış oldu.
Hazırda şirkətin internet səhifəsində
onlayn sığorta şəhadətnaməsini rəsmiləşdirmək, şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan
keçmək, zərərin tənzimlənməsi ilə bağlı
vəziyyəti yoxlamaq, sığorta tarixçəsi ilə
tanış olmaq və sığorta portfelinizi idarə
etmək bölməsinə keçid etmək mümkündür.

ATİB xəbərləri

Türkiyə Respublikasının Gəncə baş konsulu ATİB nümayəndə
Orxan Işıq ATİB ofisini ziyarət etdi
heyəti Şəhidlər
19 yanvar 2018-ci ildə Türkiyə Res- ri-iqtisadi və turizm əlaqələrinin inki- xiyabanını ziyarət
publikasının Gəncə baş konsulu Orxan Işıq şafı məsələləri, o cümlədən beynəlxalq
ATİB sədri Cemal Yangının qonağı oldu.
əlaqələr çərçivəsində əməkdaşlıq və qaredib
Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə ara- şılıqlı səfərlərlə bağlı məsələlər müzakirə
sında əlaqələrin hazırkı səviyyəsi, tica-

edildi.

20 yanvar 2018-ci ildə ATİB sədrinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edib.
ATİB sədri Cemal Yangın 20 Yanvar
faciəsi qurbanlarının məzarları üzərinə
qərənfillər düzüb, vətən yolunda qurban
getmiş şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını
bildirib.
ATİB sədrinin müavini Avni Demirçi,
İdarə heyəti üzvləri, üzvlər və ATİB Katibliyi də Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

ATİB İdarə heyəti Ukrayna Respublikasına işgüzar səfər edib
Yanvarın 26-da ATİB İdarə heyətinin
sədri Cemal Yangin, İdarə heyəti sədrinin
müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə heyətinin üzvləri Kaya Karslı və Rafiq Qarayev
Ukrayna Respublikasının Kiyev şəhərinə
səfər ediblər.
Səfər çərçivəsində onlar Azərbaycanın
Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyevlə görüşüblər.
ATİB sədri Cemal Yangın bildirib ki,
Ümummilli lider Heydər Əliyev öz çıxışlarında Azərbaycan və Türkiyə iş adamlarının üçüncü bir dövlətdə birgə güclü
fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayırdı.
Bizim qurum da Azərbaycan və Türkiyə
iş adamlarının üçüncü dövlətlərdə layihələri gerçəkləşdirmək istiqamətində
fəaliyyətini davam etdirir. Bu ölkələr
arasında Ukrayna da prioritet hesab
edilir.
Öz növbəsində səfir Azər Xudiyev
Azərbaycan və Türkiyə iş adamlarının Ukraynada iri layihələrdə iştirakı üçün hər
cür dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Səfir qeyd edib ki, Ukraynada biznes
mühiti etibarlı tərəfdaşlarla birgə investisiya qoyuluşunu həyata keçirmək üçün
çox əlverişlidir.
ATİB nümayəndə heyəti daha sonra
Türkiyənin Ukraynadakı səfiri Yönet Can
Tezelin qəbulunda olub. Görüşdə həmçinin Türkiyənin Ukraynadakı səfirinin
ticarət müşaviri Haydar Koçak da iştirak
edib.
Səfir qeyd etib ki, Ukrayna Türkiyə və
Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrə

inanaraq iş adamlarının dəstəyi ilə güclənəcək və qarşılıqlı ticarət həcmləri daha
da artacaq.
Türk Ukrayna İşadamları Dərnəyinin
(TUİD) sədri Burak Pehlivanın qəbulunda
olan ATİB İdarə heyəti indiyədək görülən
işlər barədə məlumat verdi.
Dövlət başçılarının hər zaman türk
xalqları arasında birliyin möhkəmlənməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd
edən Burak Pehlivan inkişaf naminə hər
cür dəstəyə hazır olduğunu vurğuladı.
Ukraynadakı Türkiyə və Azərbaycan
mənşəli iş adamları və dərnəkləri arasında gözəl bir sinerji meydana gələcəyini qeyd edən ATİB İdarə heyətinin
üzvləri bu səfərdən məmnun qaldıqlarını bildirdilər.
say 33 | EcoVision
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ATİB xəbərləri

ATİB nümayəndə heyəti Jülide
Sarıeroğlu ilə görüşüb
3 fevral 2018-ci ildə ATİB İdarə
heyətinin sədri Cemal Yangin, İdarə
heyəti sədrinin müavinləri Mürsəl
Rüstəmov, Avni Demirçi, İdarə heyətinin üzvləri Kaya Karslı və Oktay Vayiç
Türkiyə Respublikasının Əmək və Sosial
Müdafiə naziri Jülide Sarıeroğlu ilə görüşdə iştirak ediblər. Cemal bəy iki qar-

daş ölkə arasında olan sıx münasibətlərdən bəhs edib. Türkiyə Respublikasının
Əmək və Sosial Müdafiə naziri Jülide
Sarıeroğlu çıxış edərək Azərbaycan və
Türkiyənin əmək bazarlarında olan vəziyyət, iş yerləri, özəl sektorda və digər
sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarından
bəhs edib.

ATİB İdarə heyəti
Bakı Yunus Emre
İnstitutunda

ATİB sədri Cemal Yangının rəhbərliyi
ilə 5 fevral 2018-ci ildə Bakı Yunus Emre
İnstitutuna yeni təyin olunmuş Cihan bəy
təbrik üçün ziyarət olundu.
Görüşdə əməkdaşlıq haqqında mə
sələlər müzakirə edildi.

ATİB ofisində ikili iş görüşmələri keçirildi "Nareks” MMC ATİB
Türkiyənin İqtisadiyyat Nazirliyinin
Görüşün məqsədi iki ölkə arasın- ofisini ziyarət etdi
koordinatorluğu və Doğu Karadeniz
İxracatçıları Birliyinin təşkilatcılığı ilə
Trabzon vilayətində fəaliyət göstərən
və mebel sektorunda yer alan firmaların
iştirakıyla 6 fevral 2018-ci il tarixində
ATİB ofisində ikili iş görüşmələri (B2B)
reallaşdırıldı.

14 say 33 | EcoVision

da əlaqələrin inkişaf etməsi və bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməsi idi.
ATİB sədri Cemal Yangın bildirdi ki, bu
səmimi görüş Azərbaycan ilə Türkiyə arasında olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bariz nümunəsidir.

15 fevral 2017-ci ildə ATİB-ə yeni
qızıl üzv olmuş "Nareks” MMC-nin direktoru Tahsin Gündem ofisimizi ziyarət etdi.
ATİB sədri Cemal Yangın üzvümüzə xoş
gəldin deyərək, gələcək əməkdaşlıqdan
bəhs etdi.

ATİB xəbərləri

ATİB sədri “Regionların inkişafında sahibkarlığın rolu”
mövzusunda konfransda iştirak edib
14 fevral 2018-ci ildə "Regionların
inkişafında sahibkarlığın rolu” mövzusunda keçirilən konfransda ATİB sədri
Cemal Yangın iştirak edib.
ATİB sədri Cemal Yangın çıxış edərək
ölkədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sahibkarlara daim dəstək göstərdiyini, sahibkarlıq sahəsində həyata keçirilən islahatları və qəbul edilmiş hüquqi
aktları böyük razılıqla qarşıladığını bildirib, sahibkarlığın inkişafına göstərilən
diqqət və qayğıdan geniş bəhs edib.
Tədbirdə 200-dən çox sahibkar iştirak
edib.
Tədbirin sonunda "Regionların inkişafında sahibkarlığın rolu” konfransının
bəyanatı oxunub.

ATİB ofisində ikili iş görüşmələri ANGİKAD

ANGİKAD Sahibkar İş Qadınları və Dəstək
birliyini təmsil edən 14 üzvdən ibarət heyət
Bakıda iş ziyarəti planlayaraq 16 fevral
2018-ci il tarixində ATİB ofisini ziyarət
etdi. ATİB sədri Cemal Yangın türkiyəli iş
qadınlarını salamlayaraq onları qonaq qəbul
etməkdən məmnunluq hissi duyduğunu bildirib. Görüş əsnasında "İRS Miras" jurnalının
Baş redaktoru Musa Mərcanlı "Qarabağ" və
"Bakı Simfoniyası" kitablarının təqdimatını
keçirdi. ANGİKAD-ın sədri Yeşim Ballı isə
yüksək səviyyəli qonaqpərvərliyə görə ATİB
sədrinə minnətdarlığını bildirdi. Daha sonra
ANGİKAD üzvləri ATİB ofisində ikili iş görüşmələri (B2B) reallaşdırdılar.

Azərbaycandan qardaş Türkiyənin Afrin əməliyyatına dəstək

Türkiyənin Afrində başlatdığı terrorla mübarizə hərəkatını dəstəkləmək
və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının
əbədi olduğunu bəyan etmək üçün
Azərbaycan QHT-ləri "Qardaşlığımız
əbədidir" devizi altında silsilə tədbirlər keçirmək məqsədilə təşkilat komitəsi yaradıb.
Bununla əlaqədar olaraq 17 fevral
2018-ci il tarixində Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) təşəbbüsü ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Suriyanın Afrin bölgəsində başlatdığı
"Zeytun budağı" hərbi əməliyyatına dəstək
məqsədilə "Qardaşlığımız əbədidir" adlı
tədbir keçirilib.
Tədbirdə ATİB sədri Cemal Yangının
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib.
İştirakçılar tədbirdən əvvəl Şəhidlər xiyabanı və Türk Şəhidliyini ziyarət
edərək əklil və gül dəstələri qoyublar.
Gəncliyə Yardım Fondunun Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına konfrans zalında
baş tutan tədbirdə Azərbaycan Respub-

likasının Dövlət himni və Türkiyə Cümhuriyyətinin İstiqlal marşı ilə tədbir açıq
elan edilib. Daha sonra Azərbaycan və
Türkiyə qardaşlığından bəhs edən videorolik təqdim edilib.

Sonda tədbir iştirakçılarının bəyanatı
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində fövqəladə və səlahiyyətli səfir Erkan
Özorala təşkilat komitəsinin nümayəndə
heyəti tərəfindən təqdim olunub.
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ATİB nümayəndələri "Ana harayı" abidəsini Ekonomi müşaviri
ziyarət etdi
Can Məmduh Erdem
Bu gün Ermənistan silahlı qüvvələri əhali buranı tərk etməyə məcbur olublar. ATİB ofisində
tərəfindən Xocalıda soyqırımı törədilmə- Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər ersinin ildönümüdür.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən
gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı
motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız
və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum ediblər.
Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınıb, sonra isə
Xocalıya artilleriya və ağır hərbi texnikadan
güclü və amansız atəş açılıb. Az vaxt ərzində yanğın nəticəsində şəhər tamamilə alova bürünüb. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli

məni işğalçıları tərəfindən zəbt edilib.
ATİB İdarə heyəti, üzvlər və ATİB Katibliyi Bakıda "Ana harayı" abidəsinin
qarşısına gələrək Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini yad ediblər.
2018-ci il fevralın 26-da Xocalıda
şəhid olan həmvətənlərimizin xatirəsinə
ucaldılan abidənin önünə ATİB sədrinin
müavini Avni Demirçi, İdarə heyətinin
üzvü Rafiq Qarayev, Xəyal Rəhimov, Katiblik, ATİB üzvü Kamaləddin Mənsimov və
digər üzvlər gül dəstəsi qoydular.

“Kiçik sahibkarlığa dəstək” mövzusunda
konfrans
Fevralın 27-də İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 300-dən çox sahibkarın iştirakı ilə "Kiçik sahibkarlığa dəstək”
mövzusunda konfrans və kiçik sahibkarlıq
subyektlərinin məhsul və xidmətlərinin
sərgi-satış yarmarkası keçirilib.
Konfransda ATİB sədri Cemal Yangın,
sədr müavini Avni Demirçi, BSC şirkəti,
ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva iştirak
ediblər.
Konfransda çıxış edən İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi
siyasət kursuna uyğun olaraq qeyri-neft
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sektorunun və sahibkarlığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
barədə məlumat verib, bu tədbirlərin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və rəqabətqabiliyyətliyinin artırılmasında, məşğulluğun
təmin edilməsində rolunu vurğulayıb.
Sonra tədbir iştirakçıları 200-dək kiçik
sahibkarlıq subyektinin məhsul və xidmətlərinin nümayiş olunduğu sərgi-satış yarmarkası ilə tanış olublar.
Sərgidə ATİB-in qızıl üzvü olan "Azersun Holding" və ATİB üzvü "L.B. Audit Xidməti”nin stendi də iştirakçılar tərəfindən
maraqla qarşılanıb.

27 fevral 2018-ci ildə Türkiyə səfirliyinin ekonomi məsələləri üzrə müşaviri Can
Məmduh Erdem ATİB ofisində qonaq oldu.
ATİB sədri Cemal Yangın və İdarə heyətinin üzvü Kaya Karslı qonaqları salamlayaraq birliyin fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Cənab müşavir qəbula görə təşəkkür
edərək ATİB-in uğurlarını alqışlayıb iki
ölkə arasında daim ticari körpü olacağına
inandığını bildirdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri günbəgün inkişaf etməkdədir.

ATİB üzvünü ziyarət

1 mart 2018-ci ildə ATİB sədri Cemal
Yangın, İdarə heyətinin üzvü Kaya Karslı
və ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva üzv
olan "Bazarstore" şirkətinin direktoru
Mahmut Okçunun qonağı oldular.
Mahmut Okçu "Bazarstore" satış şəbəkəsindəki məhsul çeşidinin bolluğundan, qiymətlərin münasibliyi və ən əsası,
yüksək keyfiyyətin ən üst səviyyədə təşkil
olunmasından bəhs etdi.
ATİB sədri Cemal Yangın Türkiyə və
Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrini
inkişaf etdirən "Bazarstore" şirkətinin
fəaliyyət dairəsinin gündən-günə genişlənməsini görməkdən məmnun olduğunu
bildirdi.

ATİB xəbərləri

ATİB nümayəndə heyəti
Elnur Süleymanovla görüşdü
2 mart 2018-ci il tarixində ATİB
nümayəndə heyəti Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası
Komissiyası Katibliyinin rəhbəri Elnur
Süleymanovla görüşdü. Nümayəndə
heyətinin tərkibinə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin
sədr müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə
heyətinin üzvü Kaya Karslı, ATİB üzvü
Ali İhsan Genç, Baş katib Pərvanə Hacıyeva, Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin əmək və sosial müdafiə məsələləri üzrə müşavir

köməkçisi İsmayıl Haqverdiyev daxil
idi.
Görüşün əsas məqsədi qeyri-leqal məşğulluqla mübarizə sahəsində iş adamları
olaraq öhdəlik və vəzifələri öyrənmək idi.
Görüşdə həmçinin əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri ilə əlaqədar müzakirələr aparıldı. ATİB nümayəndə
heyətinin Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası tərəfindən yaranmış işçi qrupunun tərkibinə daxil olması ilə bağlı əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olundu.

ATİB sədri RTİB-in
qonağı oldu

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi
İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın Moskvada Rus-Türk İş Adamları Birliyinin
(RTİB) qonağı oldu.
RTİB-də keçirilən görüşdə RTİB İdarə
heyətinin sədri Naki Karaaslan və üzv iş
adamları qatıldı. Təxminən 15 türk iş adamının iştirak etdiyi görüşdə Rusiya-Türkiyə ticarət əlaqələri müzakirə olundu.
ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın Türkiyə-Azərbaycan ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi sahəsində görülən
işlərdən bəhs edərək öz iş təcrübəsini
bölüşdü.

DEİK iş adamları ilə görüşdü
13 mart 2018-ci ildə Türkiyə Xarici
İqtisadi Əlaqələr Şurasının (DEİK) İdarə
heyəti iş adamları ilə görüşüb. Görüşdə ATİB sədrinin müavini Avni Demirçi,
İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev, Oktay Vayiç, Xəyal Rəhimov, ATİB-in Baş katibi Pərvanə Hacıyeva və başqalari iştirak
edib. Görüşdə Azərbaycanda gerçəkləşdirilən layihələr, əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə edilib.
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Türkiyənin mövqeyi "Açıq Büdcə
İndeksi 2017"də ciddi yüksəlib

Beynəlxalq Büdcə Tərəfdaşlığı (International Budget Partnership – IBP)
təşkilatı tərəfindən dünyada dövlət büd
cələrinin şəffaflığını və hesabatlığını qiymətləndirən yeganə müstəqil və müqayisəli ölçü olan "Açıq Büdcə İndeksi"nin
2017-ci il raundunun nəticələri açıqlanıb. "Açıq Büdcə İndeksi" 145 indikator
üzrə "Açıq Büdcə Sorğusu"nun (Open

Budget Survey) nəticələri əsasında tərtib
edilir.
İndeks 8 əsas büdcə sənədinin (büd
cəöncəsi bəyanat, hökumətin büdcə layihəsi, təsdiqlənmiş büdcə, vətəndaş
büdcəsi, aylıq və ya rüblük büdcə icrası
hesabatları, yarımillik büdcə icmalı, illik
yekun hesabat, audit hesabatı) hökumət
və ali audit qurumu tərəfindən vaxtında

və əhatəli şəkildə ictimaiyyətə açıqlanması səviyyəsini ölçür.
Azərbaycanın dost, qardaş və strateji
tərəfdaş ölkəsi olan Türkiyə Respublikası
100 üzərinden 58 balla 115 ölkə arasında
32-ci sıraya yüksəlib. “Açıq Büdcə İndeksi 2017” üzrə Türkiyənin topladığı 58 bal
2015-ci ildəki nəticəsindən əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəkdir.

Türkiyənin "Açıq Büdcə İndeksi"ndə mövqeyi

Mənbə: Beynəlxalq Büdcə Tərəfdaşlığı
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Sənədlər

2006

2008

2010

2012

2015

2017

1. Büdcəöncəsi bəyanat
2. Hökumətin büdcə layihəsi
3. Təsdiqlənmiş büdcə
4. Vətəndaş büdcəsi
5. Aylıq və ya rüblük büdcə
icrası hesabatları
6. Yarımillik büdcə icmalı
7. İllik yekun hesabat
8. Audit hesabatı
Qeyd: yaşıl dairə – ictimaiyyətə açıq sənəd; tünd bənövşəyi dairə – ümumiyyətlə hazırlanmayan sənəd; sarı dairə – daxili istifadə üçün hazırlanaraq
onlayn rejimdə yayımlanmayan sənəd

2015-ci ildən bəri Türkiyə cəmiyyətə
verilən büdcə məlumatlarının səviyyəsini artırmışdır. Bu müddətdə “Vətəndaşın Büdcə Rəhbəri” sənədi onlayn
rejimdə nəşr edilmiş, hökumətin büdcə
layihəsində nəzərdə tutulan məlumatların miqyası isə daha da artırılmışdır.
“Açıq Büdcə İndeksi”nin metodoloji
şərhlərinə əsasən, hökumətlərin nəşr
etməli və yaymalı olduğu “Vətəndaş
Büdcəsi” (“Citizens Budget”) büdcə
ili ərzində baş verəcək fəaliyyətlər və
planlarla bağlı vətəndaşların məlumatını artırmaq və düzgün qavrayışını təmin etmək məqsədilə büdcə sənədinin
qeyri-texniki dil və əlçatan formatda
hazırlanan sadələşdirilmiş versiyasıdır.
Türkiyə həm 2017-ci, həm də 2018-ci il
üzrə “Vətəndaşın Büdcə Rəhbəri” sənədini hazırlayıb və yayımlayıb (http://
www.bumko.gov.tr/TR,8098/vatandas-butce-rehberi.html).
“Vətəndaşın Büdcə Rəhbəri” sənədi
Türkiyənin illik büdcəsinin asan və anlaşıla bilən bir özətidir. Müvafiq ildə ediləcək xərcləmələri və bu xərclərin maliyyə
mənbələri ilə bağlı təməl bilgiləri ehtiva
edir və bunları sistemli şəkildə ictimaiyyətə çatdırır. Digər tərəfdən, icra ediləcək
siyasətlərin sadə dildə cəmiyyətə açıqlanması maliyyə ehtiyatlarının idarə edilməsinin təməl prinsiplərindən olan şəffaflıq

və hesabatlığın təmin edilməsi baxımından böyük önəm daşımaqdadır. Hazırlanan “Vətəndaşın Büdcə Rəhbəri” sənədində büdcənin formalaşmasında istifadə
olunan makroiqtisadi fərziyyələr, büdcə
xərclərinin sahələr üzrə paylanması, resursların hansı sahələrdə hansı əsaslarla
bölüşdürülməsi və vergi gəlirləri ilə bağlı
məlumatlar da var.
Aylıq və ya rüblük büdcə icrası hesabatlarında, yarımillik büdcə icmalında
da məzmun zənginləşib və verilən məlumatların miqyası artıb. Bütün bunlarla yanaşı, Türkiyə büdcəöncəsi bəyanatı
ictimaiyyətə vaxtında açıqlamalıdır və illik əsasda nəşr edilən Audit Hesabatının
məlumatlıq məzmunu gücləndirilməlidir. Türkiyədə əsas büdcə sənədlərinin
açıqlığı cədvəldə göstərilib.
Eyni zamanda o da birmənalıdır
ki, yalnız şəffaflıq dövlət maliyyəsinin
səmərəli idarəetməsi üçün kifayət deyil
və büdcə prosesində ictimai iştirakçılıq
imkanlarının genişləndirilməsi də zəruridir. Türkiyədə büdcə prosesində ictimai iştirakçılıqla bağlı qiymətləndirmədə bu sahədə vəziyyəti təkmilləşdirmək
üçün Maliyyə Nazirliyi və parlamentin
birgə şəkildə mərkəzi hökumət büdcəsi
layihəsinin müzakirəsinə həsr edilmiş
açıq ictimai dinləmələr keçirməsi tövsiyə
edilir.

İndeksin Türkiyə üzrə ölkə hesabatında ali audit qurumu olan SAYIŞTAY-ın
(Hesablama Palatası) büdcənin formalaşması və büdcəyə nəzarət mərhələsində
effektiv təsir imkanlarına malik olduğu da
vurğulanıb. Hesabata əsasən parlament
xüsusilə maliyyə ilinin ortasında büdcəyə
nəzarət tədbirlərini gücləndirib bununla
bağlı hesabatlar açıqlaya bilər.
Regional performansa nəzər salsaq,
"Açıq Büdcə İndeksi 2017"-nin nəticələrinə görə Azərbaycan 100 üzərindən 34
bal toplayaraq (cəmiyyətə minimal büdcə
məlumatı verilir) 115 ölkə arasında 78-ci
yeri tutub. Qonşu ölkələrdən Gürcüstan
(82/100) daha şəffaf büdcəsi olan 5 ölkədən biri seçilib. Türkiyə ilə yanaşı, Qazaxıstanın mövqelərində də irəliləyiş, Rusiyada
isə geriləmə var.
Türkiyənin sosial-iqtisadi inkişafına
yönəlik proqramların icrası üçün dövlətin
maliyyə aləti olan mərkəzi büdcənin formalaşması, müzakirəsi, icrası və nəzarət
mərhələlərində həyata keçirdiyi islahatlar və əldə etdiyi uğurlar qonşu ölkələr
üçün öyrənilməyə dəyən çox önəmli nümunədir.
(Qeyd: Türkiyə üçün ölkə hesabatına bu
veblinkdə baxa bilərsiniz:
https://www.internationalbudget.
org/wp-content/uploads/turkey-open-budget-survey-2017-summary.pdf )

Kənan Aslanlı – Ankara Yıldırım Beyazit Universitetinin beynəlxalq münasibətlər proqramının
doktorantıdır. 2008-2014-cü illərdə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Layihələr və tədqiqatlar şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının və Vyana Tətbiqi Elmlər Universitetinin (Avstriya) idarəetmə və
iqtisadiyyat üzrə müəllimi olmuşdur.
İstinad: Türkiyə-Azərbaycan Strateji Əməkdaşlıq Platformu (facebook qrupu)
https://www.facebook.com/groups/434215036925656/
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Türkiyəyə investisiya yatırımında
azərbaycanlı iş adamları Mərkəzi
Asiya və Qafqaz ölkələri arasında
ilk yerdədir

Azərbaycan Respublikasının Türkiyə
Cümhuriyyətindəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri cənab Xəzər
İbrahimin “EcoVision” jurnalına
müsahibəsi
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2017-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə
arasındakı dövlətlərarası və iqtisadi
əlaqələrin yekunlarını ümumən necə
dəyərləndirirsiniz?
X.İ.: İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki,
31 oktyabr 2017-ci ildə Bakıda keçirilmiş
Azərbaycan–Türkiyə Yüksək Səviyyəli
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının altıncı iclası zamanı Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi
kimi, Azərbaycan–Türkiyə dövlətlərarası münasibətləri dünyada misli olmayan
yüksək səviyyədədir. Bütün məsələlərdə iki dövlət bir-birinin yanındadır və
dəstək verir. Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi əlaqələri ölkəmizin müstəqilliyinin
ilk illərindən etibarən inkişaf etməyə
başlamışdır. Bu gün Azərbaycan və Türkiyə arasında müxtəlif sahələr üzrə təsis
edilmiş bir sıra birgə mexanizmlər fəaliy-

yət göstərməkdədir. Bunlardan xüsusilə
Azərbaycan–Türkiyə Yüksək Səviyyəli
Strateji Əməkdaşlıq Şurası, Azərbaycan–
Türkiyə Hökumətlərarası Müştərək İqtisadi Komissiya, Kənd Təsərrüfatı İcra
Komitəsi, Quru Nəqliyyatı Birgə Komissiyası, Gömrük Məsələləri üzrə Birgə Komitə kimi mexanizmləri vurğulamaq olar.
Bundan başqa, son illər Azərbaycandan Türkiyəyə investisiya qoyuluşlarında
mühüm artım müşahidə olunmaqdadır.
Belə ki, hazırda Azərbaycanda Türkiyə
sərmayələri əsasında 3 minə, Türkiyədə
isə Azərbaycan investisiyalı 2 minə yaxın
şirkət fəaliyyət göstərir. Türkiyənin Azərbaycana investisiyaları 11, Azərbaycan
şirkətlərinin Türkiyəyə investisiyaları isə
9 milyard ABŞ dollarıdır. Təkcə SOCAR-ın
Türkiyəyə investisiyalarının həcmi 2020ci ilədək 17 milyard dollara çatacaq. Bu-
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nunla da Türkiyəyə investisiya qoyan
azərbaycanlı iş adamları həm firma sayı,
həm də investisiya həcmi baxımından
Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri arasında
ilk yerdədir.

İki ölkə arasında hansı sektorlar
həm özəl, həm də dövlət sərmayələri
üçün bundan sonrakı dönəmdə xüsusi
maraq kəsb edə bilər?
X.İ.: 2017-ci ilin 29 oktyabr tarixində
Türkiyənin İğdır şəhərində iki ölkənin
İqtisadiyyat nazirləri Nihat Zeybekçi və
Şahin Mustafayevin iştirakı ilə keçirilmiş biznes forumunda Türkiyə Nazirlər
Kabinetinin qərarı ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında istehsal edilən və ya istehsal potensialı olan 43 adda məhsulun
(13 kənd təsərrüfatı, 30 sənaye məhsulu)
Türkiyə ərazisinə idxal rüsumu ödənilmədən, güzəştli şərtlərlə daxil olmasına razılıq verilməsinin açıqlanması ölkəmizin ixrac potensialının artırılması baxımından
xüsusi vurğulanmalıdır.
Ölkəmizin Türkiyədən idxal etdiyi əsas
mallar maşın və mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıq, qara və azqiymətli metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar,
nəqliyyat vasitələri və onların hissələri,
kimya sənayesi məhsulları, mineral məhsullar və digər müxtəlif sənaye mallarıdır.
Türkiyəyə olan ixtracatımızda isə əsas
yeri mineral yanacaq, neft və neft emalı
məhsulları, nikel, plastik kütlələr və onlardan hazırlanan məmulatlar tutur.

Türkiyənin Azərbaycana
investisiyaları 11, Azərbaycan
şirkətlərinin Türkiyəyə
investisiyaları isə 9 milyard
ABŞ dollarıdır.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC) kimi, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum (BTƏ) qaz kəməri də
iki ölkə arasındakı regional xarakterli ən
mühüm layihələrdən biridir. 2007-ci ildən
etibarən bu xətlə Türkiyəyə qaz nəqlinə
başlanmışdır. Türkiyə ilə Yunanıstan arasında qaz boru sistemlərinin birləşdirilməsindən sonra isə Azərbaycan üçün bu
kəmər vasitəsilə Avropa İttifaqı ölkələrinə qaz ixracı mümkün olmuşdur. BTC
əsas ixrac boru kəmərinin fəaliyyətə başlaması, BTƏ qaz boru kəmərinin istismara verilməsi və bununla da Azərbaycanın
dünya bazarına neft və qaz ixrac etmək
imkanı əldə etməsi ölkələrimizin imkanlarını daha da genişləndirmişdir.
Digər tərəfdən, ölkəmizin regional
iqtisadi əməkdaşlığa verdiyi böyük əhəmiyyət və transregional infrastruktur
layihələrində fəal iştirakının nəticəsi

olaraq iki ölkə arasında beynəlxalq əhəmiyyətli bir sıra regional layihələr həyata
keçirilmiş və hal-hazırda da reallaşdırılmaqdadır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft,
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərləri,
Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) dəmir yolu xətti, Transanadolu (TANAP) təbii qaz boru
xətti layihələri bu baxımdan ən yaxşı nümunələrdir.

Azərbaycanın Türkiyə Respublikasındakı səfirliyinin 2017-ci ildə təşkil
etdiyi və ikitərəfli münasibətlərə töhfə
verən ən yaddaqalan tədbirlər hansılar oldu?
X.İ.: Məlum olduğu üzrə, 2017-ci
ildə Azərbaycan və Türkiyə üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən biri
ölkələrimizin rəhbərlərinin təşəbbüsü və
iradəsi ilə inşası başa çatmış və istifadəyə
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verilmiş Bakı–Tbilisi–Qars yeni dəmir
yolu xətti layihəsinin reallaşdırılması olmuşdur.
Bundan başqa, fevralın 17-də İstanbulda Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr
Təşkilatının (DEİK), Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun
(AZPROMO) və Gürcüstanın Ticarət və
Sənaye Palatasının təşkilatçılığı ilə 5-ci
Türkiyə–Azərbaycan–Gürcüstan Biznes
Forumu keçirilmişdir.
2017-ci il noyabrın 30-da İstanbulda
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) üzv dövlətlərin iqtisadiyyat
nazirlərinin VII görüşü keçirilmişdir.
Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan nümayəndələrinin
iştirak etdiyi görüşdə ölkəmizi İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil
edmişdir.
İclasda Türk Şurasına üzv ölkələr arasında ticari-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, birgə iqtisadi layihələrin həyata
keçirilməsi, ortaq sərmayə qoyuluşuna
dair imkanların araşdırılması məsələləri
müzakirə olunmuşdur.
2018-ci ildə iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi istiqamətində hansı gözləntiləriniz var?
X.İ.: İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki,
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə
Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası
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2018-ci ildə Azərbaycanın
təbii qazını Türkiyəyə və
qardaş ölkədən də Avropaya
nəql edəcək Transanadolu
(TANAP) qaz boru kəməri ilə
ilk qaz nəqli də gözlənilir.
Komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsi məsələsinə baxılır.
Əlavə olaraq Azərbaycanda qeyri-neft
sektoru məhsullarının inkişafı ilə əlaqədar Azərbaycan istehsallı məhsulların
Türkiyə bazarlarına çıxarılması, eyni zamanda Türkiyənin Azərbaycanda ehtiyac
duyulan sahələrə investisiya qoyuluşlarının təşviqi sahəsində əməkdaşlıq vacib
məsələlərdəndir.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də kənd təsərrüfatı
sahəsinin inkişafına dair imzaladığı

sərəncamların icrası ilə bağlı məsələləri
qeyd etmək istərdik.
Bundan başqa, 2018-ci ildə Azərbaycanın təbii qazını Türkiyəyə və qardaş ölkədən də Avropaya nəql edəcək Transanadolu (TANAP) qaz boru kəməri ilə ilk qaz
nəqli də gözlənilir.
Həmçinin SOCAR-ın 6,3 milyard dollar kapitalla Türkiyənin İzmir şəhərinin
Əliağa rayonunda, “Petkim” Neft-Kimya
Kompleksinin ərazisində inşasını davam
etdirdiyi “Star” Neft Emalı Zavodunda ilk
məhsulun sentyabrın sonunda istehsal
olunacağı gözlənilir.
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NORM OTOMASYON ELEKTROMEKANİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;
Bir Otomasyon Mühendisliği firmasıdır, kuruluşundan itibaren Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip eden, yerel varlığı
ve uluslararası uzman ekibi ile konusunda sektör tecrübesine sahip yönetim kadrosunun liderliğinde , Otomasyon Şirketi
olarak piyasada yer almaktadır “Bina Yönetim Sistemleri / Akıllı Ev Otomasyonu / Pano Montaj ve Kurulumu
gerçekleştiren bir "Otomasyon Mühendisliği firmasıdır.

Norm Otomasyon Türkiye & Azerbaycan Schneider Electric, Knx, Wago firmaları Distributor ve Bayisi, dir.

NORM OTOMASYON ELEKTROMEKANİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETI,
Teknik ekibi ile; Elektrik güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak, Ekipmanın kullanım ömrünü uzatmak, İşyeri güvenliğini
geliştirmek, Enerji verimliliğini artırmak istiyor musunuz? Geniş yaşam döngüsü hizmetlerimiz, süreçlerinizi maksimum
operasyonel performansta tutmak için ihtiyacınız olan deneyim ve kaynak seviyesini seçebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.
Her zaman bize ihtiyacınız olduğunda yardıma hazırız…

2017-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələrin və münasibətlərin inkişafı

"İki ülke arasındaki bilgi ile tecrübe,
insan kaynakları ve sermaye sürekli
ve karşılıklı hareket halinde"
Türkiyə Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının sədri cənab Nail Olpak “EcoVision”
jurnalının suallarını cavablandırır

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki
siyasi ve ekonomik ilişkilerin 2017 yılı
sonuçlarını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
N.O.: Azerbaycan bizim için diğer
ülkelerden çok farklı bir konumda. Öncelikle dost ve kardeş ülkemiz ve aynı
zamanda da stratejik iş ortağımız olan
Azerbaycan, Türkiye ile üye olduğu yabancı kuruluşlarda çok yakın iki müttefik
olarak çalışıyor. Bu ilişkiler, Azerbaycan
ve Türkiye’yi ekonomik ilişkilerle de birbirini tamamlayan bir noktaya getiriyor.
Bugün iş insanlarımız Avrupa’ya mal satmak için Türkiye’deki şirketlerini, Orta
Asya, Rusya Federasyonu başta olmak
üzere diğer BDT ülkelerine ihracat yap-
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mak için ise Azerbaycan’daki şirketlerini
kullanıyorlar. İki ülke arasındaki bilgi ile
tecrübe, insan kaynakları ve sermaye sürekli ve karşılıklı hareket halinde. Bu çok
güzel bir model. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu modelin kullanımının
arttığını göreceğiz.

Türkiye’deki Azerbaycanlı iş insanları daha çok hangi sektörlerde yatırım yapmaktadırlar?
N.O.: 2017 verilerine baktığımızda
1994 yılından bu yana Azerbaycan ile karşılıklı doğrudan yatırımlarımız oldukça
önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Azerbaycan’ın Türkiye’ye doğrudan yatırımlarında son 24 yılda stok olarak gelinen seviye
10 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu yatırımların 8 milyar dolarlık kısmı petrol-doğalgaz sektörüne ilişkin yatırımlar ve önümüzdeki dönemde bu rakamın önemli
ölçüde daha da artacağı bekleniyor. Türkiye’nin aynı dönemde Azerbaycan’da

gerçekleştirmiş olduğu stok yatırım tutarı
ise 11,7 milyar dolardır. Azerbaycan’da
yabancı yatırımcı şirketlerin %50’den
fazlasını Türk şirketleri oluşturuyor ve
farklı sektörlerdeki yatırım ilişkilerimiz
gün geçtikçe derinleşiyor.
2016 yılında Azerbaycan’ın bir numaralı ticaret ortağı Türkiye iken 2017 yılında ise, Türkiye 2’nci sıraya geriledi. 2017
yılında ikili ticaret hacmimiz 1,7 milyar
dolar düzeyinde seyretti. Halihazırda
Serbest Ticaret Anlaşmamız olmayan
Azerbaycan ile öncelikle Tercihli Ticaret
Anlaşmasının devreye girmesi için yoğun
çabalar sürüyor. Müzakerelerin sonuca
ulaşmak üzere olduğu bir aşamadayız.
Anlaşma devreye girdiğinde ticaret ve
yatırımlarımızda yeni bir sıçrama noktası
olacağı kanaatindeyiz.
Türk girişimcisi açısından son derece cazip bir pazar olma özelliği taşıyan
Azerbaycan’da henüz Türk özel sektörü
tarafından yeterince keşfedilmemiş çok
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sayıda alan mevcut. Potansiyel iş birliği alanlarımız tarım, sağlık, turizm ve
eğitim olmak üzere belirlenmiş olmakla
birlikte, enerji sektörü dışında Azerbaycan’da yapılması planlanan özelleştirmeleri yakından takip etmek gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da ekonomik
reformlar anlamında yeni teşvikler devreye alındı. Bu teşvik sistemlerini Türk
iş çevrelerine aktarmak üzere sonbahar
aylarında Türkiye’de bir roadshow yapılması planlanıyor.
Azerbaycan, petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisinde birçok reform yaptı;
petrol dışı sektörleri geliştirmek istiyor,
bu gelişmeye destek olacak yatırımlara birçok teşvik veriyor. Bu teşviklerin
arasında, ülkeye yatırım amaçlı getirilen
makina ve ekipmanlar için gümrükte sıfır
vergi uygulaması, yatırım amaçlı lisans
alımlarında yüzde 50 indirim, lisansların
2-3 gün gibi kısa sürelerde çıkarılması ve
yeni faaliyete başlayan KOBİ’lerin iki yıl
süre ile denetimlerden muaf tutulması
yer alıyor. Bu uygulamaların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı nezdinde
özel bir komisyon kuruldu.
Aynı zamanda Türk girişimcilerin
Azerbaycan’da kurulan özel endüstriyel parkları keşfetme ihtiyacı da doğdu. Azerbaycan bir an önce petrol dışı
sektörlerin kalkınmasını ve gelişmesini
istiyor. Azerbaycan’da hâlihazırda kurulan sanayi bölgelerinde bu bölgelerde
yatırım yapacak şirketlere pek çok teşvik veriliyor. Belli hacimdeki yatırımlara ücretsiz arsa da veriliyor. Bizler de
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimiz özelinde bu konuda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. 2012 yılından bu yana
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak
üçlü iş forumlarını gerçekleştiriyoruz ve

bu üç ülkenin diğer ülkelerdeki yatırım
olanaklarını bu toplantılarda görüşüyoruz. DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimiz çalışmalarımızı T.C. Ekonomi
Bakanlığımızın koordinasyonunda ve
Azerbaycan’daki muhatap kurum olan
Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile iş birliği halinde yürütüyoruz.
Türkiye’deki Azerbaycanlı iş insanları
ile sıklıkla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Türkiye‘deki Azerbaycanlı İş İnsanları ile Çalışma Yemekleri” etkinliklerimiz sayesinde bir araya geliyoruz. Gemi
inşaatı, ticaret, gıda sanayi, makine üretimi, turizm otelcilik sektörlerinde faaliyet
gösteren Azerbaycanlı iş insanları Türkiye’de aktif şekilde çalışıyorlar. Ancak
büyük yatırımlar, Petkim, Star rafinerisi
gibi Azerbaycan Devleti’nin Türkiye’deki
yatırımlarıdır.
Karşı taraftaki muhataplarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz ve iş dünyası
temsilcilerimizin bulunduğumuz dönem
içerisinde ihtiyaçları ne ise ona cevaben
hareket etmeye ve ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.

DEİK’ten bahsedebilir misiniz?
N.O.: 1986 yılında, Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın talimatıyla
kurulan ve bugün 32 yılı geride bırakan
DEİK, Aralık 2014’de, yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap üretebilmek için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın belirlediği yolda ve Ekonomi
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin çizdiği çerçeve içinde, yeniden yapılandırıldı.
DEİK olarak, Türkiye’de mukim, yurt dışı
ile ithalat, ihracat, müteahhitlik, hizmet
sektörleri dahil olmak üzere, her türlü
ticari faaliyete sahip üyeleri yapılandırdığımız, 144 İş Konseyimiz ile faaliyet gös-

teriyoruz. DEİK’te de, 6 bölgede faaliyet
gösteriyoruz ve üyelik sistemimizi bölge
bazlı yapıdan ülke bazlı yapıya dönüştürdük. Yeni dönemde Türk iş dünyasının
platform niteliği taşıyan bu değerli kurumunda üye sayımızı artırmak, daha geniş
çevrelere ulaşmak ve katılımcı bir anlayış
ile yapımızı yeni bir kulvara taşımak isteğindeyiz.

2018 yılından beklentileriniz nelerdir?
N.O.: 2017 yılında ekonomimiz, 2016
gibi zorlu bir yıl sonrasında oldukça hızlı
ve beklentileri aşan bir ayağa kalkma sürecine sahne oldu. Bu bağlamda, son dönemde uluslararası kuruluşların da Türkiye ekonomisinin GSYH gelişimine dair
projeksiyonlarını birer birer ve belirgin
ölçüde yukarı yönlü revize ettiğine şahit
oluyoruz. 2017 yıl sonuna dair beklediğimiz %6 bandında bir büyüme oranı, G20
ülkeleri içinde en üst sıralarda yer alan
bir performans anlamına geliyor. Bununla birlikte, 2017 yılının çeşitli dönemlerinde küresel ve jeopolitik gelişmelerin
de vermiş olduğu belirsizliğin katkısıyla
piyasalarda birtakım dalgalanmaların
yaşandığına şahit olduk. 2018 yılında,
bu meyanda daha sakin bir dönem geçireceğimizi umuyor ve öngörülebilirliğin
de arttığı bir ortamda ekonomik performansın gücünü sürdürmesini bekliyoruz. Ekonomimizin yüksek gelirli statüye
ulaşma yolunda en büyük ihtiyacı olan
yapısal reformlarla birlikte, özellikle orta
gelir tuzağını aşma amacına yönelik olarak, bir yandan eğitim reformlarının bir
yandan da AR-GE proje ve desteklerinin,
2018 yılında ivme kazanacağını ümit ediyor ve ilgili gelişmeleri heyecanla takip
ediyoruz.
say 33 | EcoVision
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Keyfiyyətli İKT xidmətlərinin
təminində güclü, sabit
infrastrukturun rolu

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının dövlət və cəmiyyətin inkişafında, yeni inkişaf tendensiyalarının
tətbiqində mühüm rolu var. Qloballaşma şəraitində İKT sahəsində həyata keçirilən mühüm layihələr insan
həyatına öz müsbət təsirini göstərir, rəqəmsallaşma, elektron xidmətlərin artımı informasiya cəmiyyətinə keçidi
daha da sürətləndirir ki, burada da ilk növbədə bu texnologiyaların düzgün şəkildə tətbiqi və sağlam baza
üzərində reallaşması aktuallıq kəsb edir.
Müəllif: Fuad Allahverdiyev
“AzerTelecom” MMC-nin Baş icraçı
direktoru

Rəqəmsal transformasiyada
texnoloji bazanın-təməlin rolu
F.A.: Müasir tendensiyalara cavab vermək iqtidarında olan texnoloji sistemin
qurulması, rəqəmsal transformasiyanın
tam sürətlə həyata keçirilməsi heç də asan
deyil. Bu həm müvafiq texnologiyaların
tətbiqini, həm də sərmayə yatırımını tələb
edir. Həmçinin mühüm məqamlardan biri
də ilk növbədə texnoloji təməlin – sabit
(fixed) bazanın olmasıdır. Belə bir təməl
olmadan texnoloji inkişaf mümkün ola
bilməz. Müxtəlif inkişaf etmiş ölkələrdə
müşahidə olunan texnoloji inkişafın da
əsasında məhz sağlam və keyfiyyətli baza
dayanır. Digər məqamlardan biri də texnoloji təməlin, yəni bazanın müasir standartlara cavab vermək imkanına malik
olması, düzgün qurulması və onun üzə-

26 say 33 | EcoVision

rində innovativ texnoloji platformaların
yüksəldilməsidir.
Hazırda istər Mobil biznes, Fixed Broadband Business (sabit genişzolaqlı biznes)
istərsə də MFS (Mobile Financial Services –
mobil maliyyə xidmətləri), FinTech (maliyyə
texnologiyaları) və ya IoT kimi platformalar
üzrə sistemlər sabit texnoloji baza və infrastruktur olmadan çalışa bilməz. Məsələn,
keyfiyyətli İPTV və ya OTT xidməti üçün
sürətli internet və proqram təminatı, MFS
üçün mobil telefon üzərindən maliyyə
ödəmələrinə imkan verən infrastruktur və
hüquqi nizamlama mexanizmlərinin olması
vacibdir. Həmçinin də FMC (Fixed Mobile
Convergence – Sabit Mobil Konvergensiya)
sisteminin işləməsi üçün sabit xətt biznesi
ilə mobil biznesin konvergensiyası – yəni
fəaliyyət nöqtələrinin birləşməsi istiqamətində tam bir infrastruktur olmalıdır. Əks

halda bu, biznes üçün böyük itkilərə gətirib
çıxara bilər. Eləcə də M2M, Big Data kimi
texnoloji istiqamətlərdə də bu amil mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Mobil operatorların güclü sabit (fixed)
baza üzərindən sürətli xidmətlər təqdim
etməsi günün tələbidir. Hazırda mobil
operatorlar özlərinin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur, gələcək biznesin
artıq səsli rabitə deyil, data xidmətləri və
məzmun (kontent) əsasında inkişaf edəcəyini yaxşı anlayırlar. Mobil və sabit xətt
biznesinin konvergensiyası şəraitində
dünya üzrə telekommunikasiya operatorları tərəfindən təqdim edilən “triple play”
(3 xidmət - mobil, televiziya, internet xidməti) və ya “quadruple play” (4 xidmət
- mobil, televiziya, sabit (fix) xətt telefon
xidməti və internet) xidmətlərinin sürətli
və qüsursuz şəkildə çalışması üçün də ilk
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növbədə sabit bazanın güclü və dayanıqlı
olması lazımdır.
Hazırda dünya miqyasında yeni inkişaf
istiqaməti olan 5G texnologiyasının tətbiqi
ilə bağlı da mobil operatorların ilk növbədə bu sistemə hazır olması, sabit (fixed)
şəbəkəni düzgün şəkildə qurması lazımdır
ki, bu da yeni sərmayə və əməliyyat xərclərini özündə ehtiva edir. Qarşıdakı dövrdə
mobil operatorların 4G sistemindən 4.5G
Pro sisteminə, daha sonra isə 5G sisteminə
keçidi ilə bağlı sabit infrastruktur daha da
güclənməli, innovativ texnoloji istiqamətlərdə həm dövlət, həm də özəl sektorun
sərmayə yatırımı ilə bağlı işlər aparılmalıdır.
Bu gün dünya miqyasında 5G texnologiyası
test rejimindədir və yaxın müddətdə bu sistemin tətbiqi planlaşdırılır. Mobil operatorlar bu texnologiyanın onlara yeni imkanlar
açacağını dərk edirlər. Onlar həm də bunun
tətbiqi üçün sabit infrastruktura olan yatırımlarının da həcminin artacağını anlayırlar. Eyni zamanda operatorlar istifadəçilərin
artan tələbləri fonunda mövcud 4G sistemini də təkmilləşdirirlər. Mobil Operatorların
Assosiasiyası olan GSMA təşkilatının “Mobil
İqtisadiyyat 2017” adlı hesabatına əsasən,
5G istiqamətində bir çox ölkələr tezliklə
kommersiya buraxılışını həyata keçirəcəklər. Belə ki, Cənubi Koreyanın “KT” (Korea
Telekom) korporasiyası 5G kommersiya
buraxılışını 2019-cu ildə reallaşdıracaq. Yaponiyanın “NTT DoCoMo” şirkəti bu xidməti 2020-ci ildə istifadəyə verəcək. Çin Xalq
Respublikasının “China Mobile” şirkəti 10
min 5G stansiyasını 2020-ci ilə qurmağı
planlaşdırır. Avropa ölkələrində Avropa İttifaqının ən azı bir şəhərində 2020-ci ildə

Həmçinin mühüm məqamlardan biri də ilk növbədə texnoloji təməlin – sabit (fixed)
bazanın olmasıdır. Belə bir
təməl olmadan texnoloji inkişaf mümkün ola bilməz.
bu xidmətin istifadəsi planlaşdırılır. Yaxın
Şərqdə isə “Etisalat” şirkəti Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərində (BƏƏ) "Expo 2020" üçün
ümummilli miqyasda 5G-ni buraxmağı
nəzərdə tutur. Təşkilatın hesabatına əsasən,
5G şəbəkəsi 2025-ci ilə qədər dünya əhalisinin 1/3 hissəsini əhatə edəcək.
“Deloitte” şirkəti də 2023-cü ilə qədər
5G sisteminin bir çox inkişaf etmiş bazarlarda tətbiqini qeyd edir. Şirkət “Texnologiya, Media və Telekommunikasiya
proqnozları 2018” adlı hesabatında bildirir ki, 5G daha yüksək sürət və qoşulma
imkanları təklif edəcək.
Ümumilikdə beynəlxalq təşkilatlar
operatorların gələcəkdə infrastruktura
olan xərclərinin artacağını qeyd edirlər.
IDC (International Data Corporation –
Beynəlxalq Data Korporasiyası) təşkilatı-

nın proqnozlarına görə, 2021-ci ilə qədər
bulud xidmətlərə və infrastruktura, avadanlıq, proqram təminatı və bulud hesablamaları üçün dünya üzrə xərclər ikiqat
artacaq və 530 milyard dollara çatacaq.

Yerli şirkətlər düzgün texnoloji
bazanın qurulmasına xüsusi diqqət
yetirməlidirlər

Qeyd olunan məsələlər Azərbaycan
üçün də aktuallıq kəsb edir. Hazırda ölkəmizdə İKT sahəsində yeni istiqamətlər formalaşmaqdadır. 10 il öncə reallaşması çətin
görünən texnoloji layihələr bu gün uğurla
icra olunur. Müasir standartlara cavab verə
bilən Data Mərkəzlərin təsis edilməsi və
dövlət tərəfindən bu istiqamətə mühüm
diqqətin ayrılması, operatorlar tərəfindən
say 33 | EcoVision
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mobil maliyyə istiqamətində ilk addımların
atılması, internetə qoşulan əşyaların sayının
gündən-günə artması və beləliklə də IoT və
M2M istiqamətlərinin inkişafı bunu göstərir. Həmçinin OTT platformasının da artıq,
demək olar ki, bütün ənənəvi və yeni nəsil
kabel operatorları tərəfindən göstərilməsi
bu sahədə oturuşmuş bir təməlin artıq formalaşdığının göstəricisidir. Bir müddətdən
sonra ölkəmizdə mobil maliyyə xidmətləri
də aktuallıq kəsb edəcək. Mobil operatorlar artıq səs, əlavə dəyər yaradan xidmətlər,
internet rabitəsi ilə yanaşı mobil ödəmələr
bazarına daxil olacaqlar. Bu, rəqəmsal ödənişlər sistemində yeni imkanlar açacaq ki,
bunun üçün də müasir standartlara cavab
verən texnologiyaların tətbiqi, sabit (fixed)
texnoloji bazanın qurulması və ya yenilənməsi indidən aktuallıq kəsb edir.
Hazırda ölkəmizin telekom sektorunun
iştirakçıları olan özəl sektor nümayəndələri də innovativ texnologiyaların tətbiqi
üçün texnoloji təməlin inkişafı məsələsinə
xüsusi diqqət yetirməli, bu sabit bazanın
inkişafı və yenilənməsinə sərmayə yatırmalıdırlar, çünki bir qayda olaraq məhz
keyfiyyətli və sağlam sabit texnoloji baza
gələcəkdə əlavə xərclərin çəkilməsinin
qarşısını əhəmiyyətli şəkildə alar.
İndiki şəraitdə mobil cihazlar üzərindən əməliyyatların sayının artması, mobil
telefonun artıq şəxsiyyətin identifikasiyası vasitəsinə çevrilməsi, elektron xidmətlərdə istifadəsi hər ötən gün texnoloji
transformasiyanı, yeni istiqamət olan mobil hökumət konsepsiyasının daha da aktuallaşmasını şərtləndirir ki, bu da məhz
sağlam baza üzərində uğurla həyata keçirilə bilər. Yeri gəlmişkən onu da bildirək
ki, rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi, mobil hökumətə keçid məsələsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2016-cı il
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10 il öncə reallaşması
çətin görünən texnoloji
layihələr bu gün uğurla icra
olunur.
6 dekabr tarixli fərmanla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə də qeyd olunur. Burada “Elektron
hökumət”in növbəti inkişaf mərhələsi
olan “mobil hökumət” (mGov) konsepsiyasının hazırlanması məsələsi əks olunur.
Ümumilikdə Strateji Yol Xəritəsində qeyd
olunur ki, informasiya və kommunikasiya
sektoru üzrə 2025-ci ildən sonrakı dövr
üçün hədəf baxış uzunmüddətli perspektivdə İKT sahəsində regionda lider ölkəyə
çevrilmək, güclü potensialı olan İKT sənayesi, cəmiyyətin artan tələbatını təmin
edən telekommunikasiya infrastrukturu
yaratmaq, sabit və mobil genişzolaqlı şəbəkə vasitələrinin əhatə dairəsini 95 faizə
çatdırmaq, təhsil sistemində texnologiyayönümlü strukturlaşmanın, o cümlədən
rəqəmsal iqtisadiyyatın daha da inkişafına şərait yaratmaq, ölkədə bank, maliyyə,
təhsil, tibb və s. sosial sahələrdə artıma
təkan vermək və elektron xidmətlərin
daha geniş tətbiqinə nail olmaqdır.
Bütün bu yeniliklərin icrasında əsas
hərəkətverici və nizamlayıcı qüvvə olan
dövlət müstəsna rola malikdir. Lakin vacib məqamlardan biri də məhz ən müxtə-

lif şirkətlərin – telekommunikasiya operatorlarının təşəbbüslərlə çıxış etməsi,
yeni texnoloji istiqamətlərə sərmayə yatırması, ilkin sabit bazanı-təməli inkişaf
etdirməsi, bununla da İKT sektorunun
dayanıqlı inkişafını təmin etməsi və informasiya cəmiyyətinə keçid prosesini sürətləndirməsidir.

F.Allahverdiyev Azərbaycanı beynəlxalq
internet şəbəkəsinə bağlayan və əsas səhmdarı ölkənin ilk mobil operatoru “Bakcell”
şirkəti olan "AzerTelecom" MMC-nin rəhbəridir. İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sahəsində 20 ildən çox iş
təcrübəsinə sahibdir. O, müxtəlif startapların və İKT sahəsində bir sıra uğurlu şirkətlərin təsisçisi olub. Müxtəlif illərdə “Smart
Systems Technology”, “SKY”, “SKY MAX”,
“Caspian Telecom” (Ailə TV", Ailə NET),
“CONNECT” kimi şirkətlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Həmçinin F. Allahverdiyev
"BBTV" MMC-nin rəhbəri, "Uninet" MMCnin Muşahidə Şurasının sədri, "GoldenPay"
MMC-nin isə Müşahidə Şurasının üzvüdür.
F.Allahverdiyev Bakı Dövlət Universiteti və
nüfuzlu M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (Executive MBA proqramı) məzunudur.
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Əhliman Əmiraslanov:
"Azərbaycan və Türkiyənin
dostluğu sarsılmazdır"

Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri, Azərbaycan–Türkiyə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının Parlamentlərarası Komissiyasının (TürkPA)
sədri Əhliman Əmiraslanovun “EcoVision” jurnalına müsahibəsi

Əhliman müəllim, 2017-ci ildə
Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin yekunlarını ümumən necə dəyərləndirirsiniz?
Ə.Ə.: Ümumiyyətlə, mən Türkiyəni
çox sevən bir adamam. Daim çalışmışam ki, Türkiyə ilə əlaqələrimi inkişaf
etdirim. Əvvəl işlədiyim müddətdə öz
sahəmlə bağlı çalışmışam ki, daim Türkiyə ilə əlaqə qurum. Çünki o vaxt Türkiyə ilə əlaqələrimiz çox da yaxşı deyildi. Moskvada yaşadığım illərdə, 1970-ci
illərin sonu, 1980-ci illərdə Türkiyədə
öz sahəm üzrə – onkologiya sahəsi üzrə
mütəxəssislərlə əlaqə qururdum, onları Moskvada rəhbərlik etdiyim mərkəzə
dəvət edirdim. O vaxtdan da artıq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələ-

rimiz yavaş-yavaş genişlənirdi və artıq
gediş-gəliş başlandı. Sonradan da universitet rektoru kimi əlaqələrim geniş oldu.
İndi isə artıq tutduğum vəzifələr əlaqələrin inkişafı üçün zəmin yaradır. 2017-ci
ildə, mənə elə gəlir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələri son
dərəcə inkişaf etdi, daha genişmiqyaslı
oldu. Xüsusilə dəmiryol xəttinin açılması,
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun açılması
yalnız iqtisadi sahədə deyil, siyasi sahədə də mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Artıq
istədiyimiz vaxt qatara oturaraq nəinki
qardaş Türkiyəyə, hətta Avropaya gedəcəyik. Türkiyə tərəfindən bizə səfərlər olur,
Prezidentimiz dəfələrlə Türkiyəyə səfər
edib. Yəni əlaqələrimiz genişdir. Bizim
sırf Parlamentlərarası dostluq qrupunun

sədri Necdet Ünüvar ilə də sıx əlaqəmiz
var. O da ixtisasca həkimdir. Bizim tibbi
sığorta ilə bağlı onların təcrübəsini öyrənməkçün İstanbula səfərimiz olub. Qarşımızdakı məqsəd isə ondan ibarətdir ki,
onlardan ailə həkimliyi ilə bağlı biliklərə
yiyələnərək gələcəkdə Azərbaycana tətbiq edək. Tibbi sığortaya keçiriksə, ailə
həkimi institutu da mütləq olmalıdır.
Aprel döyüşləri zamanı Necdət bəy
xəbər də vermədən Azərbaycana gəlib şəhidlərin dəfninə qatıldı. Bütün bunlar isə
dostluq əlaqələrinin bariz nümunəsidir.
Hər il iyun ayında Prezidentimizin
göstərişi ilə Süleyman Dəmirəlin anım
günü onun vətəni Spartada keçirilir. Biz
də Dostluq qrupu olaraq orada iştirak
edirik.
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Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin sürətli inkişafını nə ilə səciyyələndirirsiniz?
Ə.Ə.: Mən hesab edirəm ki, bütün
sahələr üzrə Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri çox sürətlə genişmiqyaslı inkişaf
edir. İlbəil ölkələrimiz arasında iqtisadi
əlaqələr, iqtisadiyyata qoyulan vəsait artır,
miqyası genişlənir. Biz bir millət, iki dövlətik, daim bir-birimizin yanındayıq. Türk
xalqı daim yanımızdadır. Ona görə Türkiyə–
Azərbaycan dostluğu hərtərəflidir, çoxşaxəlidir. Tələbə mübadiləsi, istər təhsil sahəsində əlaqələr çox genişdir. Mən hələ Tibb
Universitetinə rektor gəldiyim vaxtlarda ilk
olaraq İstanbul Universiteti ilə tələbə mübadiləsinə başladıq. O vaxt cəmi 10 tələbə göndərə bildik. İndi artıq minlərlə tələbə orada
təhsil alır. Səhiyyə sahəsində əlaqələrimiz
çox genişdir. Bu gün Azərbaycanın səhiyyə
müəssisələrində çalışan aparıcı mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti Türkiyədə uzmanlıq
keçərək ixtisaslarını artırmış mütəxəssislərdir ki, artıq burada aktiv çalışırlar. Bütün
sahələr belədir. Məsələn, mədəniyyət, incəsənət də eynilə. Bu əlaqələrimiz günbəgün daha da genişlənir.

2018-ci ildə Türkiyə və Azərbaycan
arasındakı əlaqələrdən gözləntiləriniz
nədir?
Ə.Ə.: Düşünürəm ki, 2018-ci ildə də
Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri yenə
yüksək səviyyədə inkişaf edəcək. Hesab
edirəm ki, dəmir yolunun istifadəyə verilməsi yararlı bir sahə olacaq.
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assam
bleyasının Plenar iclası bu il Türkiyədə
keçiriləcək. Biz 4 ölkəyik, hər il bir ölkə
rəhbərlik edir.
TİKA-nın sayəsində bizim komitə üzvlərindən bir neçə nəfər, ola bilər, praktik
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Hər il iyun ayında
Prezidentimizin göstərişi ilə
Süleyman Dəmirəlin anım
günü onun vətəni Spartada
keçirilir. Biz də Dostluq qrupu
olaraq orada iştirak edirik.
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səhiyyədən bir neçə mütəxəssis ailə həkimi təcrübəsini öyrənmək üçün Türkiyəyə
gedəcək. Daha sonra Türkiyə ilə aqrar
sahədə geniş əlaqələr var. Gəncə Aqrar
Universiteti şox geniş əlaqələr qurub.
Mənə elə gəlir ki, 2018-ci ildə bu əlaqələrimiz daha da genişlənəcək. Türkiyəyə
investisiya yatırımı da çoxdur. Bunun da
səbəbi odur ki, xoş münasibət görünür, dil
probleminin olmadığı görünür, ən əsası,
isti qardaş münasibəti görünür. Ona görə
də sırf Türkiyə ilə işbirliyi qurulur.
Türkiyə ilə turizm sahəsində əlaqələrimiz genişlənir. Yəni bütün sahələrdə Türkiyə ilə sıx əlaqələrmiz var.

Zəhmət olmasa, bir qədər də Azərbaycanda səhiyyənin durumundan
bəhs edərdiniz.
Ə.Ə.: Əgər 90-cı illərə qayıtsaq, indiki dövrdə artıq səhiyyə xeyli inkişaf edib.
Bu sahədə çox iş görülüb. O illərdə bizim
normal şəraiti olan xəstəxanamız yox idi.
Bir çox əməliyyatları, xəstəliklərin müalicələrini Azərbaycanda aparmaq mümkün
deyildi. Ulu öndərimizin apardığı siyasət,
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
2013-cü ildən səhiyyəyə olan diqqəti sayəsində indi səhiyyəmizin maddi-texniki
bazası çox güclüdür. Elə region yoxdur ki,
orada xəstəxanalar tikilməsin və ən müasir
avadanlıqla təchiz olunmasın. Kadr sahəsində də çox iş görülüb. Biz rezidentura sisteminə keçdik. Bu isə Türkiyənin uzmanlıq
sisteminin eynidir. İndi səhiyyəmizdə çox
böyük inkişaf var. Klinikalar tikilib, Tibb
Universitetinin yeni klinikaları yaradılıb.
Lakin bilməliyik ki, səhiyyəmizin yüksək

Daim çalışmışam ki, Türkiyə
ilə əlaqələrimi inkişaf
etdirim.
səviyyədə inkişaf etməsi üçün mütləq icbari
tibbi sığortaya keçməliyik. Bu, bizim xilasımızdır. Çünki dövlət bütün bu xəstəxanaları
maliyyələşdirə bilməz. İnsanların çoxunda
da o qədər imkan yoxdur ki, müalicələrini
özəl klinikalarda özləri ödəsinlər. Ona görə
də müəyyən çətinliklər yaranır. Müəyyən
dərmanlarla əlaqədar problemlər yaranır.
Biz bu məsələni vaxtaşırı Milli Məclisdə də
qaldırırıq. Müəyyən qrup xəstələr vardır ki,
hökmən onlara dərmanlar pulsuz olmalıdır.
Onlar ödənişsiz müalicə olunmalıdır. Bunun
hamısına isə dövlətin gücü çatmaz. Ona
görə bizim xilasımız icbari tibbi sığortadır.
Bu istiqamətdə iş gedir. Biz gözləyirik ki,
gələn ildən icbari tibbi sığortaya keçək.
Lakin bu, çox asan olmayacaq. Biz dərhal
fikirləşməməliyik ki, icbari tibbi sığortaya keçən kimi bütün xəstəliklərin müalicəsi sığorta hesabına ödənəcək. Bu, belə
olmur. Müəyyən qrup xəstəliklər orada
nəzərdə tutulur. Get-gedə bu, genişlənməlidir. Əsas da odur ki, icbari tibbi sığorta
üçün bir qrup maliyyə mənbələri aşkar
edilməlidir. Düzdür, bir hissəsini dövlət
ödəyəcək. Deyək ki, əlillərdir, yaşlılardır,
uşaqlardır, – bunlar dövlət hesabına olacaq. Ancaq çalışan insanların bir qrupunu

iş verənlər ödəyəcək, böyük bir qrupunun
maaşından müəyyən faiz götürüləcək.
Çünki icbari tibbi sığortanı həyata keçirmək üçün vəsait lazımdır.
ATİB haqqında nə demək istərdiniz?
Ə.Ə.: ATİB-ə böyük hörmətim var. Üzvlərin missiyası çox böyükdür. Mən də əlimdən gələn yardımı edəcəyəm.

Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov 1947ci il noyabrın 17-də Qərbi Azərbaycanın
Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun
Zod kəndində ziyalı ailəsində anadan olub,
1971-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsini fərqlənmə diploma ilə
bitirib.
Ə.Əmiraslanov cərrah-onkoloq kimi
dünya şöhrəti qazanmış görkəmli alimdir.
Onun əsas elmi istiqamətini dayaq-hərəkət
aparatı orqanlarının bədxassəli şişlərinin
diaqnostikası, profilaktikası və kompleks
müalicə üsullarının işlənib hazırlanması,
yumşaq toxumalar və bəzi daxili orqanların bədxassəli şişlərinin öyrənilməsi, onların
kompleks müalicə və profilaktika metodlarının səhiyyə praktikasına tətbiqi təşkil edir.
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"Bir-birimizi tanıdıkca
daha çok yakınlaşacağız"
Müsahibimiz Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfiri
Erkan Özoraldır

Cənab səfir, “EcoVision” jurnalına
müsahibə verməyə razılıq verdiyiniz
üçün Sizə minnətdarıq. Türkiyə və
Azərbaycan arasındakı dövlətlərarası və iqtisadi əlaqələrin inkişafında
2017-ci ildə baş verən hadisələrin,
o cümlədən gerçəkləşdirilən rəsmi
səfərlərin rolu nədən ibarət oldu?
E.Ö.: 2017-ci yıl Azerbaycan–Türkiye
açısından bana göre son derece verimli geçti. Bu yıl içinde Azerbaycana çok
konak gidip-geldi, ama bu sene burada
misafir etdiyimiz en önemli konağımız
Türkiyenin Cumhurbaşkanı oldu. Recep
Tayyip Erdoğanın bu ziyareti çok önemli
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bir hadiseye tesadüf etdi. Oda Bakı–Tiflis–
Kars demiryolunun hayata geçmesi oldu.
Bakı–Tiflis–Kars demiryolu bizim münasibetlerimizde uzun yıllardır gerçekleştirmek istediğimiz bir hayaldi. Bu hayal
artık gerçek oldu. Bu gün Baküden yola
çıkan bir tren kesintisiz olarak Mersin
limanına kadar yüklerini taşıyabilmekte,
aynı şekilde bu, Çinin Şankay limanından
başlayarak Türkiyenin Mersin limanina
kadar gele bilecek trenler olduğu anlamına geliyor. Tabii, Türkiyenin demiryollarında şu anda bazı yenileme çalışmaları
gidiyor, tabii, bunlar sonlandırıldıqdan
sonra önümüzdeki yıllarda bunlar da

tamamlanmış olacakdır. İnşallah, ondan
sonra Türkiye–Azerbaycan yüksek hızlı
tren hatlarıyla bir-birine bağlanmış olacak, hem de Türkiye ile Avrupa ve Asya
arasında Türkiye üzerinden bir demiryolu bağlantısı gerçekleştirilmiş olacak.
Onun dışında bizim münasibetlerimiz bu
sene çok sevindirici olaylara sahne oldu.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 kere Türkiyeye gitdi. Bundan baska, çok sayılı
bakan toplantısı gerçekleşti, fakat ben
bunlardan özellikle 3-4 tanesini vurgulamak istiyorum. Bunlar Türkiye–Azerbaycan–Türkmenistan Dış İşleri Bakanları
toplantısı, Türkiye–Azerbaycan–Gürcis-
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tan Dış İşler Bakanlığı toplantısı ve son
olarakta Türkiye–Azerbaycan–Pakistan
Dış İşleri Bakanları toplantılarını gerçekleştirdik. Bunlar artık bizim ilişkilerimizi
sadece ikili sahada değil, artık 3`lü, 4`lü
şekilde çoktaraflı şahada da genişlenmekte olan çok önemli gelişmeler ve çok
önemli toplantılar. Dolayısıyla 2017`nin
bir mühasebesini yapmak istediğimizde geriye dönüp baktığımızda Türkiye–
Azerbaycan ilişkilerinde 1 sene öncesine
göre çok daha ileriye geldiğimizi söyleye
bilirim.
Hər zaman bir-birinin yanında olan
qardaş Türkiyənin və Azərbaycanın
qarşılıqlı əlaqələri hazırda çox yüksək
səviyyədədir. Bununla bağlı nə deyə
bilərsiniz?
E.Ö.: Şimdi Türkiye ile Azerbaycan
arasındakı münasibetlerin yükselmesi
aslında Cumhurbaşkanlarımızla doğrudan-doğruya bağlantılı, ama bunun dışında benim her zaman söylediyim bir
söz var. Ben istiyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinin 80 milyon vatandaşının her
biri Azerbaycanı ziyaret etsin, Azerbaycanın da 10 milyon vatandaşının her biri
Türkiyeyi ziyaret etsin. Yani bizim bu ilişkilerimiz arasında kardeşlik hisleri var,
kardeşlik sevgisi var, bu sevgiye katkıda
bulunan her kesin de bu ilişkilerin inkişaf etmesinde büyük bir rolü var. Bunu
ben bir kişiye bağlamaktan ziyade Cumhurbaşkanlarımız, elbetde, bunun başını

Bakı–Tiflis–Kars demiryolu
bizim münasibetlerimizde
uzun yıllardır
gerçekleştirmek istediğimiz
bir hayaldi. Bu hayal artık
gerçek oldu.
çeken çok önemli iki lokomativ. Onların
bize yol göstereciliyi, liderliği olmasaydı,
bu seviyyede olamazdık. Ama bu seviyyeye gelmesi, bunun üzerine çıkması içinde
her bir ferdin – hem Azerbaycanın, hem
Türkiyenin her bir vatandaşının bunda
payı var.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin
2017-ci ildəki əsas önə çıxan tədbirləri
və fəaliyyətləri hansılar olmuşdur?
E.Ö.: Bu sene biz kültür alanında medeniyyet sahasında çokçeşitli faaliyyetler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği
kadar Azerbaycan halkına ulaşmaya

çalıştık, onları Türk kültürü ile buluşturmaya çalıştık. Bunun dışında biz, tabi
ki, Azerbaycanın çeşitli kuruluşlarıyla zaman-zaman bir takım faaliyyətlər
gerçekleştirdik. Çeşitli anma merasimleri düzenledik. Bunların hepsinin kendi
başına ayrı bir önemi var. Ama dediyim
gibi, en fazla kültür sahasında gerçekleştirdiğimiz ayrı bir önemi olduğuna
inanıyorum. Türkiye ile Azerbaycan olarak bir-birimize yürekten bağlı olarak
iki kardeş, bir-birimizin medeniyyetini
daha yakından tanımaya ihtiyacımız
var. Biz bir-birimizin medeniyyetini tanıdıkca daha çok severek, bir-birimize
daha çok yakınlaşacağız. O nedenle bu
say 33 | EcoVision
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alakaların ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum.

Cənab səfir, 2018-ci ildə iki ölkə
arasındakı diplomatik və iqtisadi
münasibətlərlə bağlı hansı gözləntiləriniz var, eyni zamanda səfirliyin
qarşısında gələn ildə hansı vəzifələr
dayanır?
E.Ö.: 2018`den, tabii, bir takım gözlentilerimiz var. Bizim aramızda bu yüksek düzeyde stratejik iş düzeyi konseyinin çerçevesinde başlatılan bir takım
gelişimler oldu. Bunlardan en önemlilerinden biri de Türkiye ile Azerbaycan
arasında tercihli ticaret anlaşması yapılmasına yönelik müzakirelerin başlatılması oldu. Bu müzakireler en yakın
zamanda sonuçlanacaq ve iki ülke ekonomilerine de ciddi bir katkısı bulunacak. Bir başka 2018 yılından başka bir
gözlentim, Bakü–Tiflis–Kars demiryolunun artık daha operativ hale gelmesidir.
Bakü–Tiflis–Kars demiryolu üzerinden
artık yolcu taşınmasına başlanması
2018 yılında önemli bir gözlentimdir.
2018 yılının çok ayrı bir özelliği var, o
da Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurulmasının 100-cü yılına tesadüf etmesi.
Bu Cumhuriyetin kurulmasında, şübhesiz ki, Kafkas İslam Ordusunun buraya
gelmiş olmasının da çok önemli rolü var.
2018 yılında aynı şekilde Kafkas İslam
Ordusunun da 100`cü yılını kutlayacağız. Ve yıl boyunca hem Azerbaycanın
100`cü yılını, hem de Kafkas İslam or-
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dusunun 100`cü yılını kutlayacak çeşitli
tedbirlere, inşallah, Azerbaycan makamı
ile birlikte hem Azerbaycanda, hem Türkiyede hayata geçiriceğiz. 2018 yılı içinde bizim temel olarak gözlediklerimiz
bunlar, ama 2018 yılının ben bizim insani münasibetlerimizde çok daha özel bir
yerinin olacağına inanıyorum.
ATİB üzvlərinə ne demək istərdiniz?
E.Ö.: ATİB kurulduğu günden bu yana
Türkiye ile Azerbaycan arasında iqtisadi
münasibetlere çok büyük katkı yapan,
ama başka sahalarda da ilişkilerin gelişmesi için Türkiye ile Azerbaycan ara-

sında çok sağlam bir köprü olarak vazife
çok güzüde bir kuruluşumuz.
Büyükelçilik olarak ATİB`in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Çünkü ATİB
Türkie–Azerbaycan iş adamlarını bir araya getiren, onları yakından tanımasına,
bir-birleriyle dayanışma içinde olmasına
vesile olan bir kuruluşdur. Bu yüzden ben
ATİB`in her zaman başarıdan-başarıya
koştuğunu, her zaman yeni marhalelere
ulaştığını, güçlendiyini görmekten menmunluk duyuyorum. 2018 yılının da hem
Azerbaycana, hem Türkiyeye, hem ATİB`e,
hem de buradakı tüm vatandaşlarımıza
mutluluk ve güzellikler, sağlıklar getirmesini diliyorum.
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"ATİB-in Kuzey Kıbrısla
Azerbaycan arasında ilişkilerin
gelişiminde büyük rolü var"

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi
xanım Ufuk Turganer “EcoVision”un suallarına cavab verir
36 say 33 | EcoVision
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Ufuk xanım, istərdik ki, ilk öncə Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin 34
ildə keçdiyi inkişaf yolu ilə bağlı oxucularımıza məlumat verəsiniz.
U.T.: Maruz kaldığı haksızlık, baskı ve
zulümler karşısında asil mücadelesini
cesurca sürdüren Kıbrıs Türkü, 15 Kasım
1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) hayat vermiştir. Bu
yıl Cumhuriyetimizin 34. Kuruluş yıldönümünü Bakü’deki dostlarımızla gurur
ve coşku ile kutladık.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 34
yılda büyük yol kat etmiş ve gelişme
göstermiştir. Kuşkusuz ki, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu
yana geçen 34 yılda ve onun ötesinde
1974’ten günümüze kadar olan 43 yılda
elde ettiğimiz önemli kazanımlar vardır.
Halkımız her alanda insanlık dışı izolasyonlar ve kısıtlamalar altında olmasına
rağmen gelişimini ve kalkınmasını sürdürmektedir. Bir çok alanda sağladığımız gelişmeler, elde ettiğimiz başarılar
vardır. Bunları görmezden gelmemiz
mümkün değildir. Bu zaman içerisinde
ülkemizde her alanda gelişmeler olmuş,
özellikle ekonomimizin lokomotif sektörleri olan turizm ve yüksek öğretimde
büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
Kuzey Kıbrıs turizm sektöründe de
büyük bir yol katetmiş ve son yıllarda
hizmete giren büyük otelleri ile yatak
kapasitesini de artırarak temiz sahili ve
denizi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile
turistler için tercih edilen bir tatil destinasyonu olmuştur. Ülkemizde hali-hazırda
16 üniversite bulunmaktadır. Öğrenci sayı-

Tarihten gelen bağlarla birbirine bağlı olan Azerbaycan
ve Kıbrıs Türk halkları
arasındaki ilişkilerin daha sık
olması çok önemlidir.
mız 100 bin civarında olup, bunların 30 bini
Türkiye dışındaki 134 farklı ülkeden gelen
öğrencilerdir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin istikrarı ve gelişimi için verdiği destek ülkemizin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. KKTC’nin
su ihtiyacının kalıcı çözümünü sağlamak
amacıyla Türkiye’den KKTC’ne içme ve
sulama suyu sağlanmasını teminen Anamur’daki Dragon çayından KKTC’ndeki
Geçitköy’e kadar 80,2 km. uzunluğunda
bir denizaltı boru hattıyla yılda toplam
75 milyon metreküp içme ve sulama
suyu taşıyacak “Asrın Projesi” olarak bilinen KKTC’ne Su Temini Projesi geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştır. KKTC’nin
kalkınması ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması, halkımızın
refah ve huzuru için gerekli çalışmalar
her alanda yapılmaktadır.

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin
Azərbaycanla olan hərtərəfli münasibətlərini dəyərləndirməniz də oxucularımız üçün maraqlı olardı.
U.T.: Dost ve kardeş ülke Azerbaycan
ile ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerin
daha da geliştirilmesi hedeflenmekte ve
1997 yılında açılan Temsilciliğimiz bu
yönde faaliyetlerini yürütmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki
ilişkiler son dönemde artarak gelişme
göstermektedir. Tarihten gelen bağlarla
bir-birine bağlı olan Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkları arasındaki ilişkilerin
daha sık olması çok önemlidir. İki halkın
bir-birine olan benzerliği ve ortak yönleri bizi bir-birimize daha da yakınlaştırmaktadır. Bu yakınlığın bizim için büyük
bir avantaj olduğuna ve bunu değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Azersay 33 | EcoVision
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Ülkemizde yüksek öğretim ve turizm
başlıca ekonomik sektörler olarak öne çıkmaktadır. İki ülke arasında yüksek öğretim
alanında ilişkilerin geliştirilmesi, öğretim
üyesi ve öğrenci değişim programlarının
uygulanması faaliyetlerimiz arasındandır.
Halihazırda KKTC’nde yüksek öğretim
görmekte olan 500 Azerbaycanlı gencin
20 tanesine Devletimiz burs vermektedir.
Temsilciliğimizde KKTC Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığımızın görevlendirdiği bir
Eğitim-Kültür Ataşesi görev yapmaktadır.
Bakü’ye bu görevle bir Ataşe gönderilmesi
ülkemizin kardeş ülke Azerbaycan’a verdiği önemi göstermektedir. Turizm konusunda son yıllarda ülkemize Azerbaycan’dan
artan bir ilgiyi görmek bizi sevindirmektedir. Bu ilginin artması ve daha sık olması
için çalışmalarımız devam etmektedir.

baycan ile ilişkilerimiz özellikle eğitim,
kültür, turizm alanlarında olup, ticaret ve
emlak konularında da gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizdeki üniversitelerde
beş yüz Azerbaycanlı gencimiz eğitim
görmektedir. Daha fazla Azerbaycanlı
gencimizin ülkemizde eğitim alması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.
Öte yandan, Azerbaycan’dan ülkemize
sadece eğitim için öğrenciler değil, öğretim görevlileri de gitmekte ve ülkemizdeki üniversitelerde görev yapmaktadır.
Azerbaycanlı gençlerin ülkemizde eğitim
alması, ardından ülkelerine dönüp burada faydalı işler yapmaları çok önemlidir.
İki kardeş ülkenin bir diğer münasebeti
de turizm alanındadır. Ülkemizin jeopolitik ve coğrafi konumu, temiz kıyılara ve
doğal kumsallara sahip olması yanında
özellikle sanat, tarih, arkeoloji ve kültür
değerleri Azerbaycanlı kardeşlerimizin
ilgisini çekmektedir. Ortak dil, din, ülkemizin güvenli ve sakin bir tatil noktası
olması Azerbaycanlı kardeşlerimizi ülkemize yönlendirmektedir. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın kültür ve sanat alanlarındaki zenginliklerini
iki halkın daha yakından tanıması için
çeşitli temas ve faaliyetler yapılmaktadır
ve bu faaliyetlerin 2018 yılında da arta-
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Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əsas
fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarətdir?
U.T.: Temsilciliğimiz Bakü’de 1997 yılından itibaren faaliyet göstermektedir ve
Azerbaycanlı kardeşlerimizden her zaman
büyük sevgi ve yakınlık görmekten büyük
memnuniyet duymaktayız. Temsilcilik olarak, elbette, öncelikli hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kardeş ülke Azerbaycan halkına daha iyi tanıtmak, gerek
Kıbrıs Türk halkının, gerekse Azerbaycan
halkının din, dil, kültür, sanat alanlarındaki ortak ve benzer yönlerimiz hususundaki bilgilerini artırmaktır. Ticari ilişkilerin
geliştirilmesi için iki ülkenin Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarının işbirliklerinin
artırılması, Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmak
isteyen Azerbaycanlı yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi, ülkemiz ürünlerinin
Azerbaycan’a ihracının teşviki ve karşılıklı
ticaretin artırılması öncelikli hedeflerimizdir. Azerbaycan’a ihraç edilen başlıca ürünlerimiz limon ve portokaldır ancak bunlara
ilaveten, patates, süt ürünleri, harup ve
ürünleri, zeytin ve seytinyağı, buz vb. ürünleri de saymak mümkündür.

Azərbaycandan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə sərmayə yatırmaq istəyən iş
adamları üçün hansı iqtisadi sektorları
daha cəlbedici hesab edirsiniz?
U.T.: KKTC yatırım politikasının temel
amacı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak,
ekonominin rekabet gücünü yükseltmek,
potansiyel kaynakları harekete geçirmek,
özel teşebbüsün ekonomideki etkinliğini artırmak ve yabancı sermayeyi ülkede yatırım
yapmaya özendirmektir. Liberal ekonomik
sistemin yer aldığı ülkemizde yatırımcılara
yatırım teşvikleri sağlanmaktadır. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Azerbaycanlı iş
adamlarını turizm ve emlak sektörlerinde
ülkemizdeki gelişimi görmeleri için ülkemize davet ediyorum. Azerbaycan’ın çay, şarap
vb. ürünlerini de ülkemizde görmek Azerbaycan ürünlerini halkımızın tanımasını
teminen yatırımcılar için bir fırsattır.
Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr
Türk Cümhuriyyəti arasındakı iqtisadi
və biznes münasibətlərinin inkişafında
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin rolunu necə dəyərləndirirsiniz?
U.T.: Azerbaycan Türkiye İş Adamları
Birliği’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki iş ve ticari
ilişkilerin gelişiminde büyük rolü vardır.
ATİB’in kurulduğu günden bu yana, iki
ülkenin işadamlarını biraraya getirme ve
karşılıklı ilişkilerin artması yönündeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Geçtiğimiz
günlerde, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği heyetinin Bakü’ye bir ziyareti olmuştur. Burada yapılan temaslarda ATİB
heyeti ile de görüşmeler yapılmış ve ileriye dönük işbirliği alanları ele alınmıştır.
İki ülkenin kurum ve kuruluşları arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılması,
iki tarafın da iş ve meslek deneyimlerini
paylaşması gelişim ve süreklilik açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle,
ATİB’in Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine KKTC iş adamlarına göstermekte
oldukları destek ve ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
2018 yılının refah, mutluluk, sağlık ve
başarı getirmesini diliyorum.

Sərgilər/təkliflər

Biznes təklifləri və sərgilər

Ukraynanın Zaporojye vilayəti Azərbaycan
sahibkarları ilə əməkdaşlıq yaratmaq istəyir

Zaporojye vilayəti Ukraynanın sənaye, elm və innovasiya mərkəzidir, aviasiya mühərrikləri, transformator
texnikası və digər dünya səviyyəli yüksək texnoloji məhsulların istehsalı sahəsində imkanları ilə tanınır. Zaporojye vilayətinin ərazisində "Zaporojstal", "Dneprospetsstal", "Motor Siç", "Zaporojtransformator" və digər
aparıcı Ukrayna müəssisələri yerləşir.
Əlavə məlumatı aşağıdakı keçiddən əldə edə bilərsiniz:
www.investment.zoda.gov.ua

Sahibkarların nəzərinə!

Özbəkistanın "Jizzax Plastmassa" Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanın iş adamları ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Əməkdaşlıqda maraqlı olan sahibkarlar ətraflı məlumat üçün AZPROMO-ya müraciət edə bilərlər.
Tel.: (012) 598 01 47 (109)
E-mail: http://nnovruzova@azpromo.az

Ukraynanın “LEND HOLDİNG” şirkəti Azərbaycan sahibkarları ilə əməkdaşlıq yaratmaq istəyir. Şirkət buğda
ununun (klassik buğda unu, çörək məhsulları üçün buğda unu, qənnadı məhsulları üçün buğda unu) tədarükü ilə məşğuldur.
Şirkət haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz:
Tel: +380977530720; +380936473460; Email: lendholding.ltd@gmail.com; www.lendholding.com.ua

"Vyetnam Ekspo Sibirya" sərgisi
keçiriləcək

28-30 may 2018-ci il tarixlərində Novosibirsk şəhərində "Vyetnam Ekspo Sibirya" sərgisi keçiriləcək.
Sərgi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz:
Tel.: 8-383-303-40-20; +79130042184; E-mail: scompany.nsk@mail.ru; www.vietexposib.com

10-cu "Hindistan Foodex 2018"
sərgisi

31 avqust - 2 sentyabr 2018-ci il tarixlərində Bangalore şəhərində 10-cu «Hindistan Foodex 2018» sərgisi keçiriləcək.
Sərgi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz:
Tel.: +911141407851; E-mail: indiafoodex@gmail.com; www.indiafoodex.com

“Nevski Larets” sərgisi keçiriləcək

2018-ci ilin 30 may-3 iyun tarixlərində Sankt-Peterburqda “Nevski Larets” (Невский ларец) sərgisi keçiriləcək.
Sərgi barədə əlavə məlumatı aşağıdakı əlaqə vasitələrindən əldə edə bilərsiniz:
Tel: 8 (812) 240-40-40/2203; Email: a.sokolova@expoforum.ru; http://larets.expoforum.ru/

"IPHEX" Hindistanın Əczaçılıq və Səhiyyə
Sərgisi

8-10 may 2018-ci il tarixlərində Hindistanın Nyu Deli şəhərində "IPHEX" Hindistanın Əczaçılıq və Səhiyyə Sərgisi keçiriləcəkdir.
Tədbirin təşkilatçıları tərəfindən gediş-gəliş xərcləri (700 dollara qədər) ödəniləcəkdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr tədbirdə iştiraka dəvət olunur. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz:
Hindistanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi
Əlaqəli şəxs: Norbu Negi
Tel.: +994-12-5646354, 5646344; Faks: +994-12-4472572; E-poçtl: hoc.baku@mea.gov.in; Veb: www.indianembassybaku.in

Sahibkarların nəzərinə!

2018-сi ildə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində "CNR Holdinq" tərəfindən müxtəlif sektorlara dair
sərgilər (https://cnrexpo.com/fuar_takvimi.aspx) keçiriləcək.
Sərgilər haqqında daha ərtaflı məlumatı aşağıdakı ünvandan əldə edə bilərsiniz:
CNR Holdinq
CNR Ekspo Sərgi Mərkəzi Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul
Tel.: +90 212 465 74 74; Faks: +90 212 465 74 76; Veb: www.cnrexpo.com
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Üzvlük

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

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

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

•
•
•

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

Gümüş ÜZV – 1500 AZN
•
•

•
•
•

Əlavələr:
•
•
•

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

Qızıl ÜZV – 2000 AZN
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Əlavələr:
•
•
•
•

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

QIZIL ÜZV

GÜMÜŞ ÜZV

Aramex

Anadolu

Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd. MMC

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

AtaHoldinq ASC

BASF Kaspian Yapı Kimyasalları Sənaye MMC

AtaBank ASC

Enefcon

Azercell Telekom MMC

YapıKredi Bank

Azərsun Holding
Biləv İnşaat

Borusan Makina
İmprotex

İstanbul Çarşı Import Export Ltd
Network Global Logistics MMC

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Positive Consulting

PricewaterhouseCoopers (PWC)
"PAŞA BANK" ASC

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

RR Group of Companies MMC
Real Cleaning

TRITON MMC

Ultra Technologies MMC
Ziraat Bank Azərbaycan

Yeni üzvlər

ATİB-ə üzvlük nə verir:
•
•
•
•
•

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

ATİB-in üzvlük şərtləri:

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

Ad günləri siyahısı
May

Aprel
B.e.

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

İyun

B.

						
1

B.e.

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

6

B.e.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

8

9

10

11

12

13

4

16

17

18

19

20

21

22

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

9
13

Arda Çetiner
Ericson

Ali Apaydın
Triton MMC

2
15

Nəzər Eminov

"ZENIT TOUR" MMC

Rafiq Qarayev

RR Group of Companies
MMC

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

			

1

2

3

7

8

9

10

15

16

17
24

5

6

11

12

13

14

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30		

2
7

Cemal Yangın

İstanbul Çarşı Import
Export Ltd

Dəyanət Quliyev
AtaBank ASC

Cenk Yüksel

YapıKredi Bank

18

19

20

Cengiz Aykurt

ENEFCON Mekanik
Sistemleri Mühendislik
İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti

Furkan Aşık

ISS (Integrated Systems
Solutions)

Teoman Cirit
EFE İnşaat
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27
30

Abdurrahman Uzun
Mesut Ofis Mebeli MMC
(ZİVELLA)

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

B.

24
25
28

Xəyal Rəhimov

Real Təmizlik MMC

Fərid Məmmədov
Iteca Caspian LLC

Niyaz İsmayılov

“PAŞA Həyat Sığorta”
ASC

Gürcüstan
Gəzməli, görməli yerlər

Gürcüstan – qonaqpərvər bir ölkədir. Hər il bir çox turist bura səfər
edərək inanılmaz iqlim, dostcanlı yerli əhali və dadlı mətbəxə heyran
qalır. Aşağıda hər iki mənada bizə yaxın ölkə haqqında bir neçə maraqlı
faktı təqdim edirik.
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Gəzməli, görməli yerlər

Gürcülər öz ölkələrini “Sakartvelo” adlandırır. Çünki əvvəllər Gürcüstan ərazisində kartvellər
xalqı yaşayırdı. “Gürcüstan” sözü XVII əsrdə ərəb sözündən əmələ gəlmişdir.
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Gəzməli, görməli yerlər

Gürcü dili çox qəribədir: bu dildə vurğu (müəyyən yerlərdə yalnızca tonun yüksəldilməsi), baş hərflər, kişi və qadın
cinsi yoxdur.
İspaniya və Gürcüstan arasında düşündüyünüzdən daha çox oxşarlıq var. Qədim zamanlarda Gürcüstan da, İspaniya
da İberiya adlandırılırdı. Gürcü dili İspaniyanın bəzi nümayəndələrinin danışdığı bask dilinə çox oşxardır.
Gürcüstanda bir kişi görüşərkən digər kişinin yanağından öpə bilər. Bu, onlarda görüşərkən salamlaşma vərdişidir.
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Gəzməli, görməli yerlər

Bir gürcü qonaq gəldikdə heç vaxt küçə ayaqqabısını çıxarmayacaq. Bundan əlavə, o, ev başmağı tələb etsə, ev
sahibinin xətrinə dəymiş olacaq. Ənənələr bu ölkədə hələ də özünü qoruyub saxlamaqdadır.
Gürcülər sözün yaxşı mənasında acgözdürlər. Onlar xəngəl və əti əlləri ilə yeyirlər. Çünki yalnız bu cür yeməyin əsl
dadını hiss etməyin mümkün olduğunu düşünürlər.

Gürcüstan toylarında gəlinə qızıl hədiyyə etmək adətdir. Hədiyyə edilən qızılın həcmi isə qohumluq dərəcəsindən asılıdır.
Gürcüstanda bir şəxs qonaqlıqda həddindən artıq içdikdə polisə zəng edərək yol qəzası törətmək istəmədiyini
deyərək patrul çağıra bilər. Polis əməkdaşları isə gələrək sizi və avtomobilinizi istədiyiniz ünvana çatdıracaq.
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