Ön söz

Sədr ön söz
jurnalı vasitəsilə ölkə və dünya
iqtisadiyyatı ilə bağlı məlumatlar,
biznes sahəsində uğur qazanmış iş
adamlarının tövsiyələri oxucuların
diqqətinə çatdırılır. “EcoVision”
jurnalında iqtisadiyyatın müxtəlif
sektorları ilə bağlı araşdırmalar,
müsahibələr yer alır. Bununla yanaşı, jurnalda yaxın gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan
iqtisadi tədbirlər və biznes təklifləri də öz əksini tapır.
Dəyərli oxucularımız! Hörmətli ATİB üzvləri!
Məlumdur ki, ATİB-in korporativ jurnalı olan “EcoVision”

Ötən aylar ərzində ATİB davamlı olaraq təşkilati potensialını gücləndirərək üzvlərinə
göstərdiyi xidmətlərin miqyasını
və keyfiyyətini yaxşılaşdırmış və
bu istiqamətdə fəaliyyətini daha

da genişləndirməyi hədəfləmişdir.
Hörmətli oxucular, əminəm ki,
ATİB üzvlərinin və əməkdaşlıq
etdiyimiz təşkilatların köməkliyi
və dəstəyi ilə gələcəkdə daha böyük uğurlara imza atacaqdır. Ötən
dövrlərdə olduğu kimi, qarşıdakı
dövrlərdə də davamlı olaraq inkişaf edən fəaliyyətimizlə iki qardaş
ölkə və xalq arasında hərtərəfli
əlaqələrin daha da güclənməsinə
birgə xidmət edəcəyik.

Hörmətlə,
Cemal Yangın,
ATİB İdarə heyətinin sədri

Hörmətli oxucular!
"EcoVision" jurnalımızın növbəti sayını diqqətinizə çatdırı-

Jurnalımızda ənənəvi məlumatlar: ATİB-in son üç aylıq fəaliyyəti, yeni üzvlərimiz haqqında
qısa məlumatlar əks etdirilmişdir.
Ümidvarıq ki, fəaliyyətimizi müsbət dəyərləndir əcəksiniz.
Əziz dostlar!

Ümid edirik ki, jurnalımız
diqqətinizi cəlb edəcək. Jurnal

haqqında təklif və rəylərinizi
ATİB Katibliyi ilə bölüşsəniz, Sizə
çox minnətdar olarıq. Təklif və
iradlarınızı pr@atib.az elektron
ünvanında böyük məmnuniyyətlə
gözləyirik.

Jurnalımıza göstərdiyiniz diqqət
və marağa görə Sizə təşəkkür edirik.
Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,
Baş katib

Baş redaktordan ön söz

Hörmətli oxucular!
Payız ayları sanki isti yayın hərarətini saxlayıb və bu, həmçinin
məzuniyyətlərdən dönən iş adamlarının aktiv fəaliyyətlərində özü-

nü büruzə verir. Son aylar ərzində
həm ATİB-in, həm də birliyimizin
üzvlərinin və ümumiyyətlə, regionun biznes həyatında maraqlı
hadisələr olub. Sizinlə növbəti görüşümüzü də elə bu hərarətli notlarla başlayırıq.
Hər zaman gündəmlə ayaqlaşmağa çalışan jurnalımızın bu sayının əsas mövzusu Xəzərin hüquqi
statusu ilə bağlıdır.

Bundan başqa, ənənəvi rubrikalar jurnalda öz yerini saxlamışdır. Bu dəfə biz İtaliya ilə tanışlığa
başlayırıq. Ümidvarıq ki, oxucularımız bizim jurnalın bu nömrəsini
bəyənərlər.

Təsisçi:
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyi (ATİB)
Baş redaktor:
Gülnar Şirinova
Dizayner:
Maksim Kostenko
Korrektor:
Kəmalə Cəfərova
•
•
•
•

Baş katibdən ön söz
rıq. Budəfəki mövzumuz Xəzərin
hüquqi statusuna həsr olunub.

EcoVision (35/2018)

Jurnalın bu sayının ərsəyə
gəlməsi üçün maraqlı mövzular
seçməyə, gündəmlə ayaqlaşmağa
çalışmışıq. Bu işdə Siz oxucuların
bizə ünvanlayacağı rəy və təkliflər
çox qiymətlidir. Təklif və iradlarınızı pr@atib.az elektron ünvanında böyük məmnuniyyətlə gözləyirik. Eyni zamanda ATİB-ə poçtla
müraciət edə bilərsiniz.
Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,
Baş redaktor

•
•
•
•

AtaBank ASC
Azercell
İmprotex Group
İstanbul Çarşı Import Export
Ltd
Iteca Caspian LLC
RR Group
Türk Hava Yolları
Ziraatbank

Jurnal Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan
keçmişdir:
3026 “EcoVision” jurnalına
istinad zəruridir.
Jurnaldakı mətn və ya illüstrativ
materialların təkrar dərci yalnız
redaksiyanın yazılı razılığından
sonra mümkündür.
Jurnal dövlət və özəl strukturlar,
yerli və xarici şirkətlər,
beynəlxalq təşkilatlar və
diplomatik nümayəndəliklərə
pulsuz yayılır. Reklam
materiallarının məzmununa görə
redaksiya məsuliyyət daşımır.
Müəlliflərin nümayiş etdirdiyi
mövqe ilə redaksiyanın mövqeyi
üst-üstə düşməyə bilər.
Ünvan:
Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 21, 5-ci
mərtəbə, AZ1001
Tel
: (994 12) 449 88 82/83
Faks : (994 12) 449 88 84
Email : pr@atib.az
Tuna mətbəəsində çap
olunmuşdur.
Tel: (012) 447 15 16 / 25
www.tuna.az
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İdarə heyəti üzvləri

ATİB İdarə heyətinin 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

Xəyal Rəhimov
İdarə heyətinin üzvü
“Real Təmizlik” MMC

Etibar Babaşlı

İdarə heyətinin üzvü

AtaBank Azərbaycan

“RR Group of Companies”
MMC

Kəmaləddin
Mənsimov

Kaya Karslı

İdarə heyətinin üzvü
“İstanbul Reklam Market”
MMC

Rafiq Qarayev

İdarə heyətinin üzvü

İdarə heyətinin üzvü
"Nabucco Memarlıq və
İnşaat" MMC

Osman Şahin

İdarə heyətinin üzvü

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

Oktay Vayiç

İdarə heyətinin üzvü

Schneider Electric Middle East Network Global Logistics
Projects
MMC

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

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:

•
•

•

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.
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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 layihələri”nin
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

Üzvlərdən xəbərlər

Onbranch startapından “Gənc Ol!" istifadəçiləri üçün yeni imkanlar
Ölkənin mobil kommunikasiya bazarının lideri "Azercell Telekom" tərəfindən ölkəmizdə gənclər üçün sahibkarlıq
mühitinin inkişafına dəstək məqsədilə
yaradılan Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi daha bir yerli startapın
fəaliyyətinə təkan vermis oldu. Onbranch startapının təqdim etdiyi yeni
layihəyə əsasən "Azercell" şirkətinin
“Gənc Ol!" loyallıq proqramı Onbranch
mobil tətbiqinə inteqrasiya ediləcək.
Beləliklə, "Gənc Ol!" abunəçiləri Onbranch tətbiqini yükləməklə yaxınlıqda
olan endirimlər və aksiyalar barədə
dərhal məlumat ala biləcəklər. Bununla
yanaşı, abunəçilər üzv olduqları "Gənc
Ol!" platforması ilə daha sıx və faydalı
təması məhz Onbranch üzərindən qura
biləcəklər. Startapın texniki imkanları
vasitəsilə loyallıq sisteminin daha çe-

vik, effektiv və əlçatan olması nəzərdə
tutulur. Mobil tətbiq vasitəsilə loyallıq
proqramına qoşulmaq və sərfəli endi-

rimlərdən yararlanmaq üçün “Gənc Ol!”
tarifinin abunəçiləri https://onbranch.
com/gencol linkinə daxil ola bilərlər.

“AtaSığorta” ASC yeni tibbi sığorta məhsullarını təqdim edir
Daim müştərilərin məmnuniyyətini düşünən “AtaSığorta” ASC ölkəmizdə mövcud tələbata uyğun olaraq fiziki
şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş “Səyahət
paketi”, “Tələbə paketi”, “Fiziki şəxslərin
sığortası” və “Ailə paketi” adlı yeni tibbi
sığorta məhsullarını sığorta sektoruna
təqdim edir.
Turizmlə bağlı sığorta məhsuluna
tələbatı nəzərə alaraq yeni “Səyahət paketi” məhsulu yaradılmışdır. Bu məhsul
ölkə daxilində səyahət edən vətəndaşlar
və xaricdən gələn qonaqlar üçün nəzərdə tutulub. “Səyahət paketi” təcili baş

verən halların və xəstəliklərin müalicəsinə təminat verir. Tibbi yardıma ehtiyac
yaranan zaman bu məhsul ilə sığorta olunanlar ölkəmizin bölgələrində, o cümlədən paytaxtda müalicə olunmaq imkanı
qazanırlar. Qiymətlər səyahət günlərinin
sayına uyğun olaraq hesablanır.
“Tələbə paketi” yerli və xaricdən ölkəmizə təhsil almaq üçün gələn tələbələr
üçün nəzərdə tutulub. Ali təhsil müəssisələri tələbələri üçün bu məhsulu əldə
etməklə tələbələr kiçik bir məbləğ qarşılığında gözlənilməz hadisələr zamanı tibbi yardımla təmin olunmalarına nail ola
bilərlər. Bu paket üzrə 5 cür qiymət təklifi mövcuddur. Qiymətlər təminat verilən
risklərin əhatəsindən asılı olaraq dəyişir.
Həmçinin vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri əsasında fiziki şəxslərin fərdi

qaydada sığortalanması üçün “Fiziki şəxslərin sığortası” və ailələr üçün nəzərdə
tutulan “Ailə paketi” adlı yeni tibbi sığorta məhsulları hazırlanıb. Hər iki məhsul
üzrə bir neçə qiymət təklifi hazırlanmışdır. Qiymətlər təminat verilən risklərin
əhatəsindən asılı olaraq dəyişir. Ailə və
ya qrup şəklində sığorta olunan zaman
sərfəli qiymətlər təklif edilir.
“AtaSığorta” ASC 100-ə yaxın klinika və
apteklə əməkdaşlıq edir və bu siyahı günü-gündən genişlənir. Sığorta olunanlar
müqavilə müddəti ərzində həmin klinikalarda müalicə olunmaq imkanı əldə etmiş
olurlar. Həmçinin sığorta olunanların ailə
üzvlərinə əməkdaşlıq etdiyimiz klinikalarda sığorta təminatına daxil olmayan
xidmətlər üzrə 50 %-dək endirimlər tətbiq olunur.

Öz yübileyində müştərilərini düşünən
"AtaBank" sevindirməyə davam edir.
“25-ci il əmanəti” kampaniyası çərçivəsində, 29.10.2018–28.12.2018-ci il tarixləri arasında “AtaBank”da əmanət yerləşdirən müştərilər üçün bu, istədikləri
hədiyyəni əldə etmək deməkdir!
Əmanətçilərə müqavilə ilə birgə hədiyyələrin siyahısı təqdim olunur və müştə-

rilər yerləşdirdikləri məbləğə uyğun olaraq hədiyyə seçimi edirlər.
Belə ki, "AtaBank"da 15000 AZN,
10000 USD/EUR-dan yuxarı əmanət yerləşdirən yeni və mövcud əmanətçilər
kampaniyada iştirak edərək bu hədiyyələrə sahib ola bilərlər: "iPhone X" və Xs
telefonları, "Isma Bikes", "Excelsior Hotel", "Excelsior Hotel Shamkir", "Qalaaltı
Hotel & SPA", "Shamakhi Palace Sharadil",
"Quba Palace", "Garabag Resort & SPA"
hotellərində istirahət və Uludağ / ŞarmƏl-Şeyx / Dubay istiqamətlərinə səyahət
paketləri.

Kampaniya yalnız 12 və 25 ay müddətinə (faizlərin ödənişi aylıq, rüblük və ya
müddətin sonu) açılan əmanətlərə şamil
edilir və Əmanətlərin Sığortalanması
Fondu tərəfindən sığortalanır.
Kampaniya yalnız fiziki şəxslərə şamil
olunur və 28 dekabr 2018-ci il tarixinədək qüvvədədir. Bu fürsəti qaçırmayın!

"AtaBank"dan 25 illiyinə həsr olunmuş inanılmaz əmanət
kampaniyası
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WhatsApp istifadəçiləri "AtaBank"ın
WhatsApp əlavəsinə bağlı olan
(050)99 99136 telefon nömrəsinə yazaraq əlaqə yaratmaqla kampaniya haqqında
istənilən məlumatı operativ əldə edə bilərlər.

ATİB xəbərləri

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU)
professor Bünyad Sərdarovun xatirəsinə həsr olunmuş "BASF
Caspian" şirkətinin baş sponsorluğu ilə “İnşaat materiallarının
istehsal sahələrinin aktual problemləri və həlli yolları”
mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
Konfransda Türkiyə, Rusiya və
Qazaxıstandan, habelə ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən aparıcı ali təhsil
müəssisələrindən, elmi mərkəzlərdən, müxtəlif təşkilatlardan
nümayəndələr, görkəmli alimlər

iştirak ediblər.
Konfransda AzMİU-nun elm və texnika işləri üzrə prorektoru,
professor Arif Şərifov görkəmli alim B.Sərdarovun ömür yoluna
nəzər salıb, onun elmi fəaliyyətindən, universitet üçün gördüyü
işlərdən danışıb.
Prorektorun geniş və əhatəli çıxışından sonra konfransla bağlı təbriklər səslənib.
"BASF Caspian" MMC-nin baş direktoru Tolqa Baysinop şirkət
haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, "BASF Caspian" MMC
Almaniyanın nəhəng BASF kimya şirkətlər qrupuna daxildir.
2006-cı ildən Sumqayıtda fəaliyyət göstərən şirkət bütün inşaat
sahələrini yüksəkkeyfiyyətli alman patentli kimyəvi məhsullarla
təmin edir. Kimya sənayesinin bütün sahələrində etibarlı tərəfdaşı olan BASF müasir texnologiyalar yaradır və onları yerli bazarlara çıxarır.
AzMİU-nun Materialşünaslıq kafedrasının professoru Abbas
Quvalov konfransın mövzusu barədə məlumat verib, onun əhəmiyyətinə toxunub, mövzunun aktuallığını şərh edib. Konfrans
plenar iclasda öz işini davam etdirib, universitetin İnşaat texnologiyası fakültəsinin dekanı, texnika üzrə elmlər doktoru, professor Tahirə Haqverdiyevanın “Professor B.Sərdarovun inşaat
elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda məruzəsi
dinlənilib. İstanbul Texniki Universitetinin professoru Mehmet Ali
Taşdemirin “Lifli ve lifsiz beton qarışımlarının performansa dayalı
tasarımı” və Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutundan texnika üzrə elmlər doktoru C.Camalovun “İnşaat materialları müəssisələrinin fəaliyyəti zamanı yaranan problemlər və
onların həlli yolları” adlı məruzələri maraqla qarşılanıb.
Plenar iclasda çıxışlar dinlənildikdən sonra konfrans öz işini
bölmələrdə davam etdirib.
Beynəlxalq elmi konfransın işi oktyabrın 27-də başa çatıb.

AXA MBASK yeni "Qayğıkeş sahibkar" məhsulu buraxıb
AXA MBASK Sığorta Şirkəti sığorta
məhsullarının çeşidini genişləndirməyə
davam edir. Bu dəfə şirkət könüllü tibbi
sığorta sahəsində yeni məhsul hazırlayıb
və öz müştərilərinə kiçik və orta biznes
sahibləri üçün nəzərdə tutulmuş unikal
"Qayğıkeş sahibkar" paketini təklif edir.
Məhsulun əsas üstünlükləri optimal
tibbi xidmətlərin seçimi, sadə və aydın
təklif, cəzbedici qiymətdir. Məhsula həm
ambulator, həm də stasionar yardım yəni şirkət əməkdaşlarının korporativ

könüllü tibbi sığorta sahəsində ən çox istifadə etdiyi seçimlər daxildir. Məhsulun
əsasını funksionallıq, rahatlıq, keyfiyyət
və əlverişlilik təşkil edir.
Korporativ könüllü tibbi sığorta bazarı
şəhadətnamələrin bahalığı səbəbindən
kiçik və isçi sayı az şirkətlər üçün məhduddur. Lakin ölkənin iqtisadi inkişaf planına uyğun olaraq bu şirkətlərin sayı hər
gün artmaqdadır. Məhz belə şirkətlərin iş
prosesini stabil saxlamaq məqsədilə, AXA
MBASK mütəxəssisləri unikal xüsusiyyətləri olan, kiçik və orta bizneslə könüllü
tibbi sığorta proqramı çərçivəsində fəal
şəkildə işləməyə imkan verən, müştərilərə keyfiyyətli xidmət göstərən məh-

sul işləyib hazırlayıblar. Yeni məhsulun
qiyməti hər əməkdaş üçün aylıq 15 AZN
təşkil edəcək. Müqavilə ilkin tibbi müayinə olmadan bağlanır və şahədətnamə
ödənildiyi andan qüvvəyə minir. Şahədətnamə bütün ölkə ərazisində etibarlıdır.
Məhsul haqqında şirkətin saytından daha ətraflı məlumat almaq olar:
www.axambask.az.
Qeyd etmək lazımdır ki, "Qayğıkeş
sahibkar" kiçik və orta biznes nümayəndələrinə keyfiyyətli sığorta xidmətlərinin göstərilməsi proqramı çərçivəsində
şirkətin ilk məhsuludur. Gələcəkdə bu
seqment üçün digər yeni sığorta məhsullarının da buraxılması planlaşdırılır.
say 35 | EcoVision
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Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin təhsil müşaviri
Mahmut Ağırman ATİB ofisində qonaq oldu
3 iyul 2018-ci ildə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin ofisində İdarə
heyətinin sədri Cemal Yangın Türkiyənin
Azərbaycandakı səfirliyinin təhsil müşaviri Mahmut Ağırman ilə görüşü olmuşdur.
Görüşdə Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, iki ölkə arasında əlaqələr və qarşılıqlı
münasibətlər müzakirə olunub. Cemal
Yangın əməkdaşlıq üçün təşəkkür edərək,
ATİB-in son fəaliyyəti barədə məlumat
verib. O, Türkiyə Səfirliyinin hər zaman
ATİB-ə xüsusi diqqət ayırdığını vurğulayıb və bundan sonra da əməkdaşlıq üçün
geniş perspektivlərin olduğunu bildirib.
Görüş əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələrlə
davam etdirilib.

ATİB İdarə heyəti "Nareks" şirkətini ziyarət etdi

8 avqust 2018-ci ildə ATİB İdarə heyəti və Baş katib üzvümüz olan "Nareks" şirkətini ziyarət etdi. Görüş zamanı qarşılıqlı

faydalı əməkdaşlıq, üzvlər arasında əlaqələrin inkişafı müzakirə
olundu.

8 avqust 2018-ci ildə ATİB İdarə heyəti və Baş katib "Iteca
Caspian" şirkətinin icraçı direktoru Fərid Məmmədovu ziyarət
etdilər. Fərid Məmmədov qonaqları salamlayaraq bildirdi ki, "Iteca Caspian" LLC həm sürətli böyümə potensialı yüksək olan, həm

də təcrübəsini məhsuldar istifadə və sürətlə nəticəyə çevirmə
qabiliyyəti olan bir şirkətdir. ATİB sədri Cemal Yangın üzvlükdən
məmnun olduğunu bildirərək gələcəkdə bu əlaqələrin daha da inkişafı üçün bir çox tədbirləri həyata keçirəcəyini qeyd etdi.

ATİB İdarə heyəti "Iteca Caspian" LLC şirkətində
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Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi vida yeməyi verdi

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin İdarə heyəti adından Türkiyə Səfirliyinin 2-ci katibi Öznur Tubençokrak, 3-cü
katibləri Hande Apakan və Suzan Ayyıldızın səlahiyyət müddətlərinin başa çatması münasibətilə vida yeməyi təşkil olundu. Gö-

rüşdə ATİB sədri Cemal Yangın qonaqlara Azərbaycanın tarixinə
aid hədiyyələr təqdim etdi və gələcək fəaliyyətlərində müvəffəqiyyələr arzuladı.

28 avqust 2018-ci il tarixində ATİB-in İşgüzar Qadınlar
Klubu səhər yeməyi verib. Səhər yeməyində ATİB-ə üzv olan
şirkətlərin xanımları iştirak ediblər. Səhər yeməyini giriş sözü
ilə ATİB-in Baş katibi Pərvanə Hacıyeva açaraq İşgüzar Qadın-

lar Klubunun nəzərdə tutulan fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verib. Sonra görüşdə "Opalus Partners" şirkətinin təsisçisi
Çimnaz Qasımova çıxış edərək xanımlarla dəyərli məsləhətlərini
bölüşüb.

ATİB İşgüzar Qadınlar Klubu səhər yeməyi verdi

ATİB İdarə heyəti Ağdam rayonunda səfərdə

10 oktyabr 2018-ci ildə ATİB sədri Cemal Yangın, sədrin
müavini Avni Demirçi, İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev,
Kaya Karslı və ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva Ağdam rayonuna səfər etdilər. Onları Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Vaqif Həsənov qəbul etdi. Görüşün əsas məqsədi ATİB layihəsi
olan Ağdamda Qarabağ Sənaye Məhəlləsi nin müzakirəsi idi.
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Ümumdünya Ərzaq Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib
Oktyabrın 16-da Bakı Konqres Mərkəzində IDEA İctimai Birliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) və Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) birgə
təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Ərzaq Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva
iştirak edib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları
Bakı Konqres Mərkəzində “Mənim addımlarım” mövzusunda fotoşəkillərdən,
həmçinin təşkilatçılar tərəfindən təqdim
edilən nəşrlər və bukletlərdən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Sərgiyə Masallı, Ağdam,
Lənkəran, İsmayıllı və Balakən rayonlarından olan qadınlardan ibarət Qadın İnkişaf qruplarının nümayəndələri də öz əl
işləri ilə qatılıblar.

Türkiyə - Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının yeni üfüqləri
24 oktyabr 2018-ci ildə “Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın yeni üfüqləri” adlı tədbir keçirilib
Tədbirdə ATİB İdarə heyətinin üzvü Rafiq Qarayev, Baş katib
Pərvanə Hacıyeva və digər üzvlər iştirak edib. Azərbaycan İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi Səfərov bildirib ki, Azər-

baycanın Türkiyə iqtisadiyyatına investisiyalarının ümumi
həcmi 14,5 milyard dollar səviyyəsindədir. Türkiyə Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna 2,7 milyard dollar yerləşdirib və
bu sahədə liderdir.

Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu
Oktyabrın 25-də VI Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Milli Əlaqələndirmə Şurasının, İqtisadiyyat Nazirliyinin və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkə üzrə nümayəndəliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu
işə başlayıb. Tədbirdə ATİB İdarə heyətinin üzvü Erdinç
Güzel iştirak etdi. “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata
keçirilməsində regional tərəfdaşlığın gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunmuş forumda əvvəlcə Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) nail olunması istiqamətində görülən işlərə və qazanılan nailiyyətlərə dair videoçarx
nümayiş etdirilib. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Əhmədov VI Beynəlxalq Humanitar Forumunun
işə başlamasını, hazırda isə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
dair Bakı Forumunun keçirilməsini əlamətdar hadisə kimi
qiymətləndirib.

12 say 35 | EcoVision

ATİB xəbərləri

ATİB İdarə heyəti Kocaeli Ticaret ve Sanayi odası ilə görüşdü

26 oktyabr 2018-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədr müavini Avni Demirçi, İdarə heyətinin üzvü Oktay Vayiç və Baş katib

Pərvanə Hacıyeva Kocaeli Ticaret ve Sanayi odası ilə görüşdü.
Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıqlar müzakirə olundu.

29 oktyabr 2018-ci ildə Türkiyə Respublikasının Cümhuriyyət bayramı münasibətilə şəhidlikdə tədbir keçirildi. Tədbirdə

ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva, İdarə heyəti və üzvlər iştirak
ediblər.

31 oktyabr 2018-ci ildə ATİB İdarə heyəti Türkiyənin millət
vəkili xanım Pakize Mutlu Aydemiri qonaq etdi. Görüşdə ATİB
sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmov ATİB adından qonağa Azər-

baycanın tarixinə aid hədiyyələr təqdim edərək Pakizə xanıma
gələcək fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzu etdi.

Cümhuriyyət bayramı münasibətilə şəhidlikdə tədbir

ATİB İdarə heyəti Türkiyə millət vəkilini qonaq etdi
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Xəzər dənizinin
hüquqi statusu

Kənan Aslanlı – Ankara Yıldırım
Beyazit Universiteti Beynəlxalq
münasibətlər proqramının
doktorantıdır.
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Xəzər dənizi enerji mənbələri, tranzit nəqliyyat imkanları və bioresursları
baxımından zəngin və geostrateji önəmi
yüksək olan bir su hövzəsidir. Azərbaycan üçün isə Xəzər dənizi Azərbaycanı
Mərkəzi Asiya regionu ilə birləşdirməsi
baxımından əhəmiyyət daşıyır. Amma
özəlliklə Xəzərin strateji əhəmiyyəti onun
böyük enerji ehtiyatlarıdır. Həm dəniz və
həm də quru yataqlarında böyük həcmdə
neft və təbii qaz ehtiyatları var. Xəzərin
təsdiqlənmiş 48 milyard barel neft və 8.7
trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatı olduğu
təxmin edilir. Regionda önəmli neft və təbii qaz layihələri mövcuddur və Xəzəryanı
ölkələrin hamısı əhəmiyyətli enerji istehsalçılarıdır. Lakin Xəzər dənizindəki dəniz
neft və təbii qaz ehtiyatlarının tranzit daşınması və bəzilərinin hətta işlənməsi dəniz sərhədlərinin tam müəyyən olmaması
səbəbindən son 27 ildir həyata keçirilə
bilmirdi. Çünki 5 sərhəd dövləti arasında
dənizi və onun enerji resurslarını necə
bölməklə bağlı mübahisələr var idi.

Nəhayət, 2018-ci il avqustun 12-də
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında
Konvensiya Qazaxıstanın Aktau şəhərində
5 sahilyanı dövlətin başçılarının zirvə toplantısında imzalandı. Sənəd boyunca konseptual olaraq "Xəzər dənizi" termini istifadə olunur, lakin sənədin 1-ci maddəsi
onu "su hövzəsi" kimi təsvir edir. Konvensiya Xəzərin dəniz və ya göl olub-olmaması ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi qoruyur.
Bu, əsasən, dəniz və göllərə tətbiq olunan
müvafiq beynəlxalq qanunların və ya normaların tətbiqinin qarşısını alır. Konvensiyaya əsasən hazırlanmış Xəzərin xüsusi
hüquqi statusu hər hansı bir dövlətin dəniz və göllər haqqında beynəlxalq hüquq
əsasında gələcəkdə konvensiyanı yenidən
nəzərdən keçirilməsinin və ya mümkün
dəyişikliklərin qarşısını alır.
İran əvvəllər Xəzərin 20%-lik bərabər hissələrə bölünməsini istəyirdi və
bu, hüquqi statusun müəyyənləşməsinə
ən böyük maneə idi. Aparılan danışıqlar

Xəzər dənizinin hüquqi statusu

uzun illər nəticə vermirdi və indi İranın mövqeyi bir az yumşalıb.
Konvensiyaya görə, hər bir dövlət Xəzər sahilindən 15 mil məsafəyə qədər ərazi sularına və 10 mil məsafədə də balıq tutma
hüququna malik olacaq.

Xəzərin üst hissələrinin yerdə qalan əraziləri isə sahil dövlətlərinin ümumi istifadəsində olacaq. İmzalanan konvensiya Xəzərin dibinin bölüşdürülməsi problemini həll etmir. Bu məsələ
dövlətlər arasında beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə həll edilməlidir. Azərbaycan, Türkmənistan və İranın ən böyük problemi
məhz Xəzərin dibinin bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın
Rusiya və Qazaxıstanla Xəzərin dibinin bölüşdürülməsi ilə bağlı 2003-cü ildə imzalanan ikitərəfli sazişləri var. Amma digər iki
ölkə ilə bu məsələdə anlaşılmazlıqlar qalmaqdadır. Bu məsələdə
Türkmənistan Azərbaycanla razılığa gəlmədən təbii qaz ehtiyatlarını Avropaya Xəzər dənizi üzərindən nəql edə bilməz. Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisəli “Kəpəz”/“Sərdar”
neft yatağı birgə işlədilərsə, Xəzərin dibi ilə qaz boru xəttinin
inşası prosesi daha da sürətlənə bilər. İran isə beynəlxalq sanksiyaların sərt təsirini yumşaltmaq üçün qonşuları ilə daha əlverişli
iqtisadi münasibətlər qurmalıdır və bu baxımdan Azərbaycanla
Xəzər dənizindəki mübahisələrini həll etməlidir.

Azərbaycan,
Türkmənistan və
İranın ən böyük
problemi məhz
Xəzərin dibinin
bölüşdürülməsi ilə
bağlıdır.
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Konvensiya önümüzdəki illərdə Türkmənistan və Qazaxıstandan neft və təbii
qazı Xəzərin dibi ili nəql etməyə imkan
verə bilər. Daha sonra isə xüsusilə təbii
qaz TANAP və TAP boru kəmərləri vasitəsilə Türkiyə və Avropa ölkələrinə çatdırıla bilər. Konvensiyanın 14-cü maddəsinə görə, sahilyanı ölkələr dənizin dibi
ilə təbii qaz və neft kəmərləri çəkə bilərlər və bunun üçün sadəcə kəmərin keçdiyi sektorların mənsub olduğu ölkələrin
icazəsi lazımdır. Məhz bu maddə qonşu
Türkmənistan və Qazaxıstanın karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə Türkiyə və Avropaya nəqlinə
imkan verə bilər. Hüquqi statusun tam
qeyri-müəyyən olması Transxəzər Boru
Kəməri layihəsinə ciddi maneə törədirdi.
Hətta daha öncə Xəzərdə boru kəmərlərinin tikintisi ümumiyyətlə mümkün
deyildi. Sənədin imzalanmasından sonra
isə bunun mümkünlüyü və ya ehtimalı
artıb. Amma ekoloji standartlar və dənizin biosferasının qorunması maddəsi
gələcəkdə sui-istifadə oluna bilər. Belə
ki, konvensiyanın 15-ci maddəsinə görə,
“Tərəflər Xəzər dənizinin ekoloji sistemini və onun bütün komponentlərini
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qorumalıdırlar. Tərəflər Xəzər dənizinin
bioloji müxtəlifliyinin qorunması, onun
bərpası və dənizin hər hansı bir mənbədən çirklənməsinin qarşısının alınması
və Xəzərin bioloji ehtiyatlarının davamlı və səmərəli istifadəsi və qorunması
sahəsində fərdi və ya birgə bütün zəruri monitorinq tədbirləri görürlər və
əməkdaşlıq edirlər. Xəzər dənizinin bioloji müxtəlifliyinə zərər verən hər hansı
fəaliyyət qadağandır. Ölkələr beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun olaraq Xəzər
dənizinin ekoloji sisteminə zərər üçün
məsuliyyət daşıyırlar”. Bu maddənin
tətbiqi zamanı xüsusi əngəl çıxarılmasa,
konvensiyanın imzalanması Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan üçün
böyük iqtisadi perspektivlər aça bilər.
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya sahilyanı ölkələr arasında
logistikanın inkişafı üçün yeni imkanlar
aça bilər. Belə ki, Xəzər dənizi vasitəsilə
Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında böyük həcmdə tranzit daşımaları həyata keçirilir. Bundan başqa,
Xəzər üzərindən Çindən Avropaya tranzit yüklər göndərilir. Konvensiyanın
imzalanması indiyədək icrası mümkün

olmayan bir sıra perspektiv layihələri reallaşdırmağa imkan verəcək.
Hərbi təhlükəsizlik və geopolitik baxımdan konvensiyanın ən əhəmiyyətli nəticəsi
3.6-cı maddəyə əsasən Xəzər dənizində
digər dövlətlərin silahlı qüvvələrinin mövcudluğuna qadağa qoyulmasıdır. Konvensiyanın 3.7-ci maddəsinə görə, hər hansı
tərəf digər sahilyanı dövlətə qarşı təcavüz
və ya digər hərbi əməliyyatlar həyata keçirmək üçün öz ərazisini digər dövlətlərə
təqdim edə bilməz. Nəticə olaraq konvensiyanın imzalanması bütün növ yükdaşımaların artmasına, regionda təhlükəsizliyin
güclənməsinə, dənizdə ekoloji vəziyyətin
normallaşmasına töhfə verə bilər.
Kənan Aslanlı – Ankara Yıldırım Beyazit Universiteti 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.

Xəzər dənizinin hüquqi statusu

Sülh və iqtisadi rifah dənizi
Regionun dayanıqlı inkişafına təhdid olan Xəzərin ekoloji
problemlərinin həlli üçün birgə əməkdaşlıq zəruridir

Müsahibimiz Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti (UNEC)
rektorunun müşaviri və Beynəlxalq
iqtisadiyyat kafedrasının dosenti,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Elşən
Bağırzadədir.
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Elşən müəllim, Xəzər dənizinin
hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın ölkəmizə təsiri barədə nə deyə
bilərsiniz?
E.B.: Bunun üçün ilk növbədə yeni konvensiyanın imzalanmasına qədər Xəzərin
hüquqi statusunun necə tənzimləndiyinə
və tərəflər arasında bu sahədəki anlaşılmazlıqlara diqqət yetirmək zəruridir.
Bildiyiniz kimi, Sovetlər Birliyi dağılana
qədər Xəzər dənizi bu ölkə ilə İranın daxili su hövzəsi kimi qəbul edilirdi. 1921 və
1940-cı illərdə Sovetlər Birliyi və İran
arasında bağlanmış ticarət və dənizçilik
haqqında müqavilələrlə Xəzər, bir növ, iki
ölkə arasında bölüşdürülmüşdü və beynəlxalq hüquq da bu müqavilələri qəbul
edirdi. 1970-ci ildən başlayaraq Sovetlər
Birliyi Xəzər dənizinin özünə aid olan
hissəsini Xəzərsahili ittifaq respublika-

ları arasında orta xətt prinsipi əsasında
sektorlara da bölmüşdü. Lakin Sovetlər
Birliyi dağılandan sonra Xəzərsahili ittifaq respublikaları müstəqilliklərini əldə
etdilər və Xəzərin hüquqi statusunun yenidən müəyyən edilməsi aktual məsələyə
çevrildi. Uzun müddət – təxminən 25 il
sahilyanı ölkələr Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsində razılığa gələ
bilmədilər. Bu dövrdə Azərbaycan, Rusiya
və Qazaxıstan Xəzərin dibinin orta xətt
prinsipi üzrə milli sektorlara bölünməsi,
su səthinin isə ümumi istifadəsi ilə bağlı
öz aralarında ikitərəfli sazişlər imzaladılar. İran isə Xəzərdə ən az sahil xəttinə
malik ölkə olmasına baxmayaraq, 1921 və
1940-cı illərdə imzalanan müqavilələrə
istinad edərək Xəzərin sahilyanı ölkələr
arasında 5 bərabər hissəyə bölünməsini
tələb edirdi. Həmçinin Türkmənistan da
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Xəzərin orta xətt prinsipi üzrə bölünməsinə tərəfdar olsa da, Azərbaycanla bir
sıra istiqamətlərdə fikir ayrılıqları var
idi. Konkret olaraq Türkmənistan Xəzərin Azərbaycanla öz arasında bölüşdürülməsində Abşeron və Çilov adalarının
nəzərə alınmamalı olduğunu iddia edirdi.
Nəticədə Azərbaycan Xəzərin şimal hissəsində qonşu olduğu ölkələrlə Xəzərin
bölüşdürülməsi və ondan istifadə üzrə
razılıqlar əldə etməsinə baxmayaraq, cənub hissəsində qonşu olduğu ölkələrlə bu
sahədə razılıqlar əldə edə bilməmişdi və
bu səbəbdən bir sıra karbohidrogen yataqlarından istifadə də müvəqqəti olaraq
dayandırılmışdı.

çəkmə hüquqlarının təsbit edilməsidir.
Hesab edirəm ki, bu maddə Azərbaycanın
strateji maraqları baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyan Transxəzər boru xətlərinin gələcəkdə reallaşması üçün də, bir
növ, hüquqi zəmin yaradır.

Konvensiyada diqqəti çəkən mühüm
məqamlardan biri də 14-cü maddədə sahilyanı ölkələrin öz aralarında razılaşaraq
Xəzərin dibindən magistral boru xətləri

Buna görə də İran və Türkmənsitanla indiyə qədər mübahisə obyektinə çevrilmiş
olan bir sıra karbohidrogen yataqlarının
işlənməsinə yol açmaq üçün gələcəkdə bu

12 avqust 2018-ci ildə Aktauda imzalanan Xəzər dənizinin hüquqi statusu
haqqında Konvensiya bütün Xəzərsahili
ölkələrin üzərində razılaşdığı bu qəbildən
yeganə sənəddir. Sənədə əsasən, Xəzərdə sahil xətti olan hər bir ölkə dənizin
üst hissəsində sahildən 15 mil məsafəyə
qədər paya sahib olur, sahildən 10 mil
məsafədə isə balıq tutmaq hüququ əldə
edir. Dənizin qalan hissəsi isə ümumi istifadədə saxlanır. Bu, artıq o deməkdir ki,
Xəzərin üst hissəsinin bölüşdürülməsi və
istifadəsi ilə bağlı hər hansı bir mübahisə
qalmır, İran və Türkmənistanın irəli sürdüyü, ancaq Azərbaycanın mənafelərinə
cavab verməyən iddialar öz aktuallığını
itirir.

Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, konvensiya Xəzərin dibinin bölüşdürülməsi
məsələsini həll etmir. Belə ki, hazırda
Azərbaycanın bununla bağlı Rusiya və Qazaxıstanla ikitərəfli sazişləri olsa da, İran
və Türkmənistanla belə sazişləri yoxdur.

ölkələrlə də müvafiq sazişlərin imzalanmasına ehtiyac yaranır.
Bütövlükdə konvensiyada Xəzərdən
sülh və inkişaf məqsədləri üçün istifadəni, həmçinin də Xəzərin iqtisadi dayanıqlığının təminini nəzərdə tutan çoxlu sayda
müddəalara yer verilməsi həm Azərbaycanın, həm də Xəzər hövzəsi ölkələrinin
və dünyanın maraqlarına cavab verir.
Konvensiyada Xəzəryanı dövlətlər
arasında müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıq məsələlərinə nə kimi önəm verilir?

Xəzərdə sahil xətti olan hər
bir ölkə dənizin üst hissəsində
sahildən 15 mil məsafəyə
qədər paya sahib olur,
sahildən 10 mil məsafədə
isə balıq tutmaq hüququ əldə
edir.
E.B.: Bildiyiniz kimi, Xəzər hövzəsi
tarixən Mərkəzi Asiya, İran, Qafqaz və
Volqaboyu ərazilərin istehsal və ticarət
mədəniyyətlərinin mərkəzində dayansay 35 | EcoVision
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mış, Şərq ölkələri ilə Avropanı birləşdirən möhtəşəm İpək yolu mədəniyyətinin isə mühüm halqasını təşkil etmişdir.
Xəzər hövzəsi bu gün də qeyd olunan
mövqeyini mühüm dərəcədə qoruyub
saxlayır və təxminən illik 2,5 trilyon
ABŞ dolları məbləğindəki istehsal həcmi, zəngin neft və qaz yataqları, qiymətli balıq və kürü resursları, Şərqlə Qərbi,
Şimalla Cənubu birləşdirən nəqliyyat
dəhlizləri ilə dünya iqtisadiyyatında
mühüm yer tutur. Ancaq buna baxmayaraq, Xəzər hövzəsi ölkələrinin qeyd olunan mövqelərini daha da gücləndirmək
və bu istiqamətdə əməkdaşlığı dərinləşdirmək potensialı yüksəkdir. Bu baxımdan konvensiyada Xəzərin resurslarını,
bioloji müxtəlifliyini və bütövlükdə
ekoloji tarazlıqlarını qoruma, regionun
dayanıqlı inkişafını təmin etmə, nəqliyyat şəbəkələrini inkişaf etdirmə, qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmə,
resurslardan yalnız sülh məqsədləri
üçün istifadə, üçüncü ölkələrin hərbi
gəmilərinin Xəzərə daxil olmasına yol
verməmə, terrorizm və qaçaqmalçılıqla
mübarizə sahələrində tərəfdaş ölkələrin birgə əməkdaşlığının nəzərdə tutulması əhəmiyyətli hesab olunmalıdır.
Mən regionun dayanıqlı inkişafı üçün
mühüm təhdid hesab olunan Xəzərin
ekoloji problemlərinin həlli məqsədilə
konvensiyada nəzərdə tutulan birgə
əməkdaşlığı xüsusilə əhəmiyyətli hesab
edirəm. Artıq heç kimə sirr deyil ki, Xəzər
dənizinin çirklənməsi və su səviyyəsinin
dəyişməsi ciddi ekoloji problem kimi qarşımızda dayanır. Bu gün Xəzərin çaylar
və sahil zonalarındakı yaşayış və sənaye
məntəqələri vasitəsilə, neft və qaz ha-
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silatı və su səviyyəsinin dəyişməsi yolu
ilə çirklənməsi bir sıra ərazilərdə artıq
kritik həddə gəlib çatmışdır. Çirklənmə
bütövlükdə Xəzərin bioloji resursları və
biomüxtəlifliyinə böyük ziyan vurmaqda
davam edir. Eləcə də Xəzərin su səviyyəsinin yüksəlməsi sahilyanı ölkələrin bir sıra
ərazilərinin iqtisadi dövriyyədən çıxmasına səbəb olur. Tərəfdaş ölkələrin bütün
bu ekoloji problemlərlə birgə mübarizəsi
regionun dayanıqlı iqtisadi inkişafı üçün
ən vacib şərtlərdən biridir.

Konvensiyanın regionda nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafı və genişləndirilməsinə verə biləcək töhfələri barədə
nə deyə bilərsiniz?
E.B.: İlk növbədə qeyd etməliyəm ki,
konvensiyada bir çox maddələr Xəzərdə nəqliyyat məsələlərinin beynəlxalq
hüquq normaları çərçivəsində və tərəflərin iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarının
gözlənilərək tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Bu isə Xəzər üzərində nəqliyyatla bağlı qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, həmçinin
də nəqliyyat dəhlizlərinin gələcək inkişaf
istiqamətlərini müəyyən edir.

Digər tərəfdən, bu konvensiya Xəzərdən yalnız sülh və iqtisadi rifah naminə istifadəni nəzərdə tutduğundan və tərəfdaş
ölkələr arasında bu istiqamətdəki bir sıra
fikir ayrılıqlarına son qoyduğundan regionda iqtisadi əməkdaşlıq üçün də əlverişli mühit yaradır və nəzərdə tutulan böyük
iqtisadi layihələrin, eləcə də nəqliyyat
layihələrinin reallaşması istiqamətində
ümidləri artırır. Bildiyiniz kimi, Xəzər
üzərindən Şimal-Cənub və Şərq-Qərb
istiqamətlərində tranzit yüklər daşınır.

Əsasən Çin və Avropa arasında yükdaşımaları nəzərdə tutan Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizi daha böyük potensiala malikdir.
Bu dəhlizin inkişafı Mərkəzi Asiya ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin
iqtisadi maraqlarına daha çox cavab versə də, Rusiya və İranın da gələcəkdə bu
dəhlizdən istifadə etməsi mümkündür.
Son dövrlər Ələt, Aktau və Türkmənbaşı
limanlarında görülən işlər, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin istifadəyə verilməsi, İstanbulda boğazın altından çəkilən nəqliyyat xətləri və yeni istifadəyə
verilən üçüncü nəhəng beynəlxalq hava
limanı kimi layihələr gələcəkdə Pekin və
London arasında bu dəhliz vasitəsilə fasiləsiz şəkildə yük və sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsini təmin etməyə
xidmət edir. Şübhəsiz ki, Xəzərin hüquqi
statusunun həllini tapması perspektivdə
Xəzər hövzəsi ölkələrinin bu dəhliz üzərində birgə əməkdaşlığını gücləndirərək
onun dayanıqlı inkişafına da öz töhfəsini
verəcəkdir.

Nəhayət, Xəzər üzərində nəqliyyat
dəhlizinin gələcək inkişafından danışarkən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Cənub Qaz Dəhlizinin Transxəzər
uzantılarının reallaşmasını da diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz. Bilindiyi
kimi, bu günə qədər həm Qazaxıstan,
həm də Türkmənistan hasil etdiyi neftin bir hissəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri vasitəsilə dünya bazarına çıxarır. Yəni artıq bu istiqamətdə təcrübə
mövcuddur. Hesab edirəm ki, imzalanan
konvensiya gələcəkdə Transxəzər boru
xətlərinin həyata keçirilməsi üçün də
müəyyən iqtisadi, siyasi və hüquqi zəmin yaradır.

Xəzər dənizinin hüquqi statusu
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Azərbaycanın tranzit
imkanları genişlənir
Müsahibimiz tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, Əməkdar jurnalist, ARB
Media Qrupu İdarə heyəti sədrinin
müavini İbrahim Məmmədovdur.
İbrahim müəllim, Xəzər dənizinin
hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın ölkəmizə təsiri barədə nə deyə
bilərsiniz?
İ.M.: Xəzərin statusunun müəyyənləşməsi istiqamətində atılmış son addım - konvensiyanın qəbul edilməsi artıq 22 ildir ki, davam edən bir prosesdə
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Azərbaycanla qardaş
Türkmənistan arasında
neft yatağı ətrafında
mübahisə var idi. İndi belə
anlaşılmazlıqların yaranması
üçün əsaslar qalmadı

baza problemlərin həll olunması anlamına gəlir.
Xəzər ətrafında yeni hüquqi, iqtisadi,
siyasi və təhlükəsizlik vəziyyəti yaranmış
oldu.

Xəzərin statusunun müəyyənləşməsində əsas prinsiplərin qəbul edilməsi

dəniz-göl hövzəsində hüquqi tənzimləmələr üçün açar yaratdı. İndi, konvensiyanın qəbulundan sonra, hüquqi qeyri-müəyyənliyə söykənərək hər hansı
siyasi və hərbi problemlərin ortaya çıxması istisna edilir. Məsələn, 90-cı illərin
əvvəllərində Qərb şirkətləri Azərbaycanla neft müqavilələrini imzalayarkən
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bu məsələni önə çəkərək tərəddüd edirdilər. Sonralar isə İranın hərbi gəmisi
Azərbaycanın geoloji kəşfiyyat gəmisini
təhdid etmişdi. Nəhayət, Azərbaycanla
qardaş Türkmənistan arasında neft yatağı ətrafında mübahisə var idi. İndi belə
anlaşılmazlıqların yaranması üçün əsaslar qalmadı.
Deməli, artıq hüquqi qeyri-müəyyənlikdən qaynaqlanan problemlər də minimuma endi və ciddi təhlükə mənbəyi
deyil.

Konvensiyada Xəzəryanı dövlətlər
arasında müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıq məsələlərinə nə kimi önəm verilir?
İ.M.: Konvensiyaya əsasən sahil dövlətlərindən başqa heç bir dövlətin hərbi
hissələri Xəzərdə baza qura və yerləşə
bilməz. Bu da Xəzərin demilitarizasiyası
üçün çox mühüm bir qərardır və mühüm
təhlükəsizlik məsələsidir. Bu prinsip gələcəkdə Xəzərdə hərbi mövcudluğun gücləndirilməsinin də qarşısını alır: təhlükə
yoxdursa, hərbi potensialın artırılmasına
ehtiyac da yoxdur!
Avqustun 12-də Qazaxıstanın Aktau
şəhərində keçirilən Xəzəryanı dövlət-

lərin dövlət başçılarının V Zirvə toplantısı barədə nə deyə bilərsiniz?
İ.M.: Bu, Azərbaycan, Qazaxıstan və
Türkmənistana xarici şirkətlərlə müqavilələrin imzalanması üçün əlverişli
hüquqi və həm də iqtisadi imkanlar yaradır. Beləki, hüquqi status olmadıqda dəniz
ərazisində yatırılan investisiyaların risk
dərəcəsi artmış hesab olunur. Risklərin
artması isə şərtlərin ağırlaşması və gəlirin azalması deməkdir.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, 90-cı illərin əvvəlində Qərbin neft şirkətləri
məhz Xəzərin hüquqi statusunun olmamasını əsas gətirərək müqavilələrin risk dərəcəsinin yüksək olduğunu
deyirdilər. Hətta hansısa bir məqamda
müqaviləni imzalamaqdan imtina etməyə hazırlaşırdılar. O zaman məhz milli lider Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində bu ağır problemi çözmək mümkün
oldu. İndi Azərbaycan hər hansı xarici
şirkətlə müqavilə imzaladığında onun
şərtləri sırasında bu problemə söykənə
biləcək hər hansı ağırlaşdırıcı müddəa
ola bilməz.

Ən mühüm məqamlar isə odur ki, birincisi, Xəzərin dibi məhz Azərbaycanın
istədiyi prinsip əsasında - sektorlara

bölünür, ikincisi, Türkmənistan və ya
Qazaxıstan Azərbaycanla Transxəzər
kəmərləri ilə birləşmək istədiklərində
buna görə bütün sahilyanı dövlətlərin
razılığını almağa ehtiyac qalmır, ikitərəfli
qaydada bunu həll edirlər. Bu, Orta Asiyanın türkdilli dövlətləri ilə Azərbaycan və Türkiyə arasında daha bir ciddi
enerji, iqtisadi körpü yaradılması üçün
əlverişli imkan yaradır. Bu, Orta Asiyanın
türk dövlətlərinin yeni bazarlara çıxışı,
Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi, Türkiyənin beynəlxalq enerji
qovşağı kimi mövqeyinin güclənməsi və
nəhayət, türkdilli dövlətlərin möhkəm
iqtisadi bağlarla birləşməsi anlamlarına
gəlir.
Konvensiyanın regionda nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafı və genişləndirilməsinə verə biləcək töhfələri barədə
nə deyə bilərsiniz?
İ.M.: Konvensiyanın qəbulu ticarət və
nəqliyyat üçün əlverişli hüquqi əsaslar
yaradır ki, bu da Orta Asiya ilə Cənubi
Qafqazı daha sıx birləşdirir, Azərbaycan
və Türkiyəni Avropa ilə Çin arasında əlverişli ticarət dəhlizinə çevirir.
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Sahibkar

Tahsin Gündem: "Geleceğimiz
bugünün gençlerinin ellerinde"
Həmsöhbətimiz "Nareks" MMC-nin
rəhbəri Tahsin Gündemdir.

İlk önce kişisel ve kariyer hayatınızla iligili okuyucuları bilgilendiriniz
lütfen.
T.G. 1982 Çorum Doğumluyum Gazi
Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunuyum.
Türkiye’de ve Azerbaycan’da bir çok
büyük projede Proje müdürü, Şantiye
şefi gibi konumlarda çalıştım. 2014 Yılından bu tarafa değerli büyüğüm ve Genel
Müdürümüz Volkan AKSOY’UN daveti ile
Nareks’in ortağı ve Yönetim kurulu üyesi
olarak devam ediyoruz.

“Nareks” şirketi kaç yıldır Azerbaycanda faaliyet yapmaktadır? Ana faaliyet alanı neden oluşuyor?
T.G. Nareks şirketi 2012 yılında kurulan ve hal hazırda Siemens Building
Technologies, Schneider Electric, Omron
industrial Automation, Protec Yangın
sistemleri ve EAE Busbar&Cabin firmalarının Resmi Azerbaycan partneri aynı
zamanda Teknoloji ve Mühendislik firmasıdır.
Bilindiği gibi farkınızı fark ettirmek
için Spesifik işler yapmalısınız ki bu anlamda rakiplerinizden bir adım önde
olasınız. Bizde buradan yola çıkarak araştırmacı ve yenilikçi teknolojiye ayak uydurarak;
Bina Otomasyon sistemleri (BMS),
Fire alarm sistem ve zayıf akım işleri ile
meşgul olmaktayız gerek Azerbaycan ve
Türkiye de ve gerekse Rusya, Tacikistan,
Sudan gibi ülkelerde birçok büyük projeye imzamızı attık.
Bunların bir kaçından bahsedecek
olursak eğer;
Azərbaycan’da; Amburan Mall-BMS,
Heydar Aliyev Congress Hall BMS – Qəbələ, International Broadcast Center BMS,
Holiday inn Baku Otel BMS, Beynəlxalk
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Sabır ve dikkat olmadan
teknoloji sektöründe çalışmak
bayağı yorucu olacaktır.
Bank Baş Ofis BMS,
Rusya’da; Sanatoriya İstochnik Otel BMS,
Türkiye’de; İstanbul 3-cü Boğaz Köprüsü Mimari aydınlatması ve otomasyonu,
Tacikistan’da; Khorog Hospital.
Sudan’da; Maliye bakanlığı binası.
Referanslarımıdan bazılarıdır.

Bu sektörde çalışmaya nasıl başladınız?
T.G. Daha öncede bahsettiğim gibi
Spesifik işler yapasınız ki bu işler sizi
özel kılsın. Bundan dolayı Otomasyon,
Yangın alarm sistemleri ve zayıf akım
sistemleri ile devam etmemiz gerektiğini ve bu sektörde de en iyisi olmamız
gerektiğini düşünerek yola çıktık. Yaptığımız işlerle aslında Elektromekanik
firmalarına bir nevi destek anlamında
çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken de
bir taraftan teknolojiyi takip etmelisiniz ve yeni programlama dillerine hâkim olmalısınız bir taraftan da bu geniş
coğrafyada kaliteli hizmet vermelisiniz.
Yaptığımız işler aslında hiçde kolay değil yeni teknolojilerin çıkması ve buna
hem kendinizi hemde müşterilerinizi de
adapte etmekte bilhassa yorucu oluyor
fakat bizler işimizi keyifle yaptığımız için
yorucu da olsa aldığımız bu keyif bizim
yükümüzü azaltıyor.

Bu sektörde çalışmak isteyen şahıslar hangi niteliye ve kaliteye sahip olması gerekmektedir?
Bu sektörde çalışmak isteyen insanlar
öncelikle çok fazla meraklı olmalıdırlar, yabancı dillere hâkim olmalıdırlar buna ilaveten de çok sabırlı ve dikkatli olmalıdırlar.
Sabır ve dikkat olmadan teknoloji sektöründe çalışmak bayağı yorucu olacaktır.

Azerbaycanda iş adamlarını bir araya toplayan ATİB-in önemi neden oluşmaktadır ve ATİB-in faaliyeti ile ilgili
hangi tavsiyeleriniz vardır?
T.G. ATIB le tanış olmamızdan bugüne
sıradan bir birlik değil tamamıyla aile atmosferi içerisinde olduğumuz için burada
olmaktan çok mutluyuz. Gençlerle alakalı
projelere biraz daha önem verilirse çok
daha doğru olacağını düşünüyoruz.
Çünkü geleceğimiz bugünün gençlerinin ellerinde.
Rica etsek gelecek planlarınızdan
bahsedebilir misiniz?
T.G. Gelecek planlarımız olarak ise bizlerin tek bir arzusu var takip eden değil
takip edilen olmak. Bu bağlamda yaptığımız ve yapacağımız işlerin bizi takip
edilen bir firma konumuna getirmesi için
çalışıyoruz.

Sahibkar
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Sərgilər/təkliflər

Anonslar
Sərgilər

İranın Kiş adasında "Pharmapack"
sərgisi keçiriləcəkdir

30 yanvar - 1 fevral 2019-cu il tarixlərində İran İslam Respublikasının
Kiş adasında əczaçılıq sənayesində qablaşdırma üzrə "Pharmapack" sərgisi
keçiriləcəkdir.
Sərgidə iştirakda maraqlı olan sahibkarlar qeyd olunan internet səhifəsindən
istifadə edərək, ətraflı məlumat əldə edə bilərlər:
http://pharmapack.me/index.php/en/

2-ci Qlobal Tekstil Texnologiyası və
Mühəndisliyi Sərgisi

2-ci Qlobal Tekstil Texnologiyası və Mühəndisliyi Sərgisi (QTTMS 2019)
18-20 yanvar 2019-cu il tarixdə Hindistanın Mumbay şəhərindəki
Bombay Sərgi Mərkəzində keçiriləcəkdir. 3 gün ərzində bu sərgidə 17
ölkənin biznes sektorundan olan ziyarətçilərin iştirakı gözlənilir. Bu tədbir Hindistanda yeganə kommersiya tədbiridir ki, çox sayda ölkədən
maraqlanan şəxsləri bir araya gətirərək tekstil maşınları istehsalçıları
üçün biznes və kommersiya fəaliyyətini genişləndirməyə yönəlmişdir.
Bu tədbir Hindistan Hökuməti Tekstil Nazirliyi, Hindistan Hökuməti Ağır
Sənaye Bölməsi və Maharaştra Hökuməti tərəfindən dəstəklənir.
Hindistanın tekstil sənayesi dünyada Çindən sonra 2-ci yeri tutur.
Tədbirin təşkilatçısı – Hindistan Beynəlxalq Tekstil Maşınları Sərgiləri
Cəmiyyəti, sponsor olaraq Hindistan Hökuməti, Hindistanda texnologiyanın təkmilləşdirilməsini asanlaşdırmaq, tekstil və tekstil mühəndisliyi sektorunda ikitərəfli ticarəti və birgə müəssisələrin yaradılmasını
təşviq etmək üçün bu biznes tədbirini təşkil edir.

Sahibkarların nəzərinə!

29 noyabr -2 dekabr 2018-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində
"6-cı İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı & Dünya Helal Zirvesi İstanbul"
sərgisi keçiriləcəkdir.
Sərgi haqqında daha ərtaflı məlumatı aşağıdakı ünvandan əldə edə bilərsiniz.
Veb: www.helalexpo.com/tr

"Foodex Saudi 2018"

Cari ilin 12-15 noyabr tarixlərində Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində 6-cı "Foodex Saudi 2018" sərgisi keçiriləcəkdir.
İştirakda maraqlı olan sahibkarlar qeyd olunan əlaqə vasitələrindən istifadə edərək, ətraflı məlumat əldə edə bilərlər:
Tel: 00966126682626/236
00966555247935
http://www.foodexsaudi.com/
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Biznes təklifləri
Sahibkarların nəzərinə!

Polşanın "Metal-Fach Sp. z o.o." şirkəti Azərbaycanda biznes tərəfdaşlarının, alıcıların, distribütorların axtarışında köməklik göstərilməsini xahiş edir, həmçinin
maraq göstərən iş adamlarını (on nəfərə qədər nümayəndə heyətini) məhsullarla
tanış olmaq məqsədilə sözügedən şirkətə dəvət edir. Səfər zamanı bütün xərclər
(bilet xərcləri istisna olmaqla) "Metal-Fach Sp. z o.o." şirkəti tərəfindən ödəniləcəkdir. Maraqlı sahibkarlar qeyd olunan
http://azpromo.az/uploads/files/news/a9b2584e794b5e0ddd98b05a0e79a645.pdf istifadə edərək ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.

Ukrayna regionlarının iqtisadi potensialı haqqında müxtəlif ölkələrin işgüzar dairələrinin daha ətraflı və sadə şəkildə məlumatlandırılması məqsədilə, Çerniqov
vilayəti dövlət administrasiyası tərəfindən ixrac imkanları və təsərrüfat fəaliyyəti
subyektlərinin beynəlxalq əməkdaşlığı barədə, biznes üzrə potensial tərəfdaşların
əlaqə vasitələrini qeyd etməklə məlumat sistemləşdirilir.
Müvafiq materialları http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/presentation hiper-link, eləcə də Facebook səhifəsindən (@chernihivregion) əldə etmək olar.
“Kalium qumatı” gübrəsinin istehsalı ilə məşğul olan “Sarnıtorf” MMC şirkəti ölkəmizdə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasında maraqlıdır.
Marağ olan sahibkarlar qeyd olunan keçiddən istifadə edərək ətraflı məlumat əldə
edə bilərlər:
http://sarnitorf.com.ua/
Polşanın tibbi avadanlıqlarının istehsalı üzrə aparıcı şirkətlərdən olan “SUMİ”
şirkəti ölkəmizdə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasında maraqlıdır.
Maraqlı olan sahibkarlar qeyd olunan keçiddən istifadə edərək ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər:
http://www.sumi.com.pl

Bir sıra bolqar şirkəti Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində birgə
layihələrin həyata keçirilməsinə, öz məhsul və xidmətlərinin ölkəmizdə satışına,
eləcə də şirkətlərimiz tərəfindən Bolqarıstan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə
investisiya yatırımına cəlb edilməsinə maraq göstərmişlər.
Maraqlı olan sahibkarlar qeyd olunan keçiddən istifadə edərək ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər:
http://azpromo.az/uploads/files/news/6308bf93fe9aeacb14c81da6da7e2b57.pdf
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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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QIZIL ÜZV

GÜMÜŞ ÜZV

AtaBank ASC

Anadolu

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd." MMC

Enefcon

AtaHoldinq ASC
Aramex

"Azercell Telekom" MMC
AZERSUN

Biləv İnşaat

Borusan Makina ve Güç Sistemleri A.Ş.
Günay Bank

Improtex MMM

İstanbul Çarşı Import Export Ltd

BASF Kaspian Yapı Kimyasalları Sənaye MMC
Baku Hotel Company (Hyatt Regency)
Ericson

"Norm Otomasyon Elektromekanik ithalat ihracat
Sanayi ic ve O.s.Ticaret Limited"
Tesla Group MMC
YapıKredi Bank
Vəfa Ev Tekstil

Istanbul Reklam Market MMC
KPMG in Azerbaijan
"Nareks" MMC

Network Global Logistics MMC
''PAŞA Bank'' ASC

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC
Pozitiv Konsaltinq MMC

Praysvoterhauskupers Istern Yurop B.V.
şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
Real Cleaning

"RR Group of Companies" MMC

“Schneider Electric Middle East Projects”
Triton MMC

Ultra Techonologies

Ziraat Bank Azərbaycan ASC

STANDART ÜZV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albatros Health Care MMC
Akyıl İmre
Akkord Sənaye Tikinti İnvestisya Korporasiyası ASC
Alliance Assist MMC
AtaSığorta ASC
AXA MBASK
AVİS - RENT A CAR
Bakcell
Bazarstore QTSC
"Baku Boulevard Hotel Company MMC"
“Business Servis Center” LTD
Ejot
Days Hotel Baku
Divan Express Hotel
EFE İnşaat
Farmetik MMC
Güven Tour
ISS (Integrated Systems Solutions)
Iteca Caspian LLC
L.B.Audit Xidməti MMC (Consulting )
Mesut Ofis Mebeli MMC (ZİVELLA)
Medisis
Miray MMC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Qlobal Invest Kompani LTD” MMC
Muğanbank
Havas Media
"Nabucco Memarlıq və İnşaat" MMC
NESS CO. MMC
ORIFLAME
R.İ.S.K. Elmi-İstehsalat Şirkəti
TAC MMC
TAIS IKF
Tekfen İnşaat ve Tesisat A. Ş.
Tekser-Azərbaycan MMC
Türk Hava Yolları
"Büro Veritas Azeri" MMC
CJ ICM FZCO
Turquoise MMC
Yuni Servis MMC
"ZENIT TOUR" MMC
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“Nareks” MMC

Tahsin Gündem Avtomatlaşdırma şöbəsinin müdiri
Tel: (012) 511 53 41
Ünvan: Əhməd Rəcəbli 69 K
info@nareks.com
tahsin.gundem@nareks.com
2012-ci ildə qurulan "Nareks" bina avtomatika (BMS), "ağıllı ev" (Smart Home) və
yanğın sistemləri üzrə "Siemens Building
Technologies", "Schneider Electric", "Omron Industrial Automation", "Protec Yangın"
sistemləri və "EAE Busbar&Cabin" firmalarının rəsmi Azərbaycan partnyorı və bir
mühəndislik firmasıdır.
Elektromexanik və avtomatika sistemləri
sahəsində Türkiyə, Azərbaycan və Qafqazda bir çox layihələrə imza atmışdır.
Sistemləriniz üçün, yuxarıda göstərildiyi
kimi, ən yaxşı məhsulları seçərək aşkar-

lama, nəzarət, əyani yoxlama, hərəkət nəzarəti, iqlim nəzarəti, elektromexanik infrastrukturu və s. xidmətlər göstərir.
Bu sektorda fəaliyyət göstərərək "Nareks"
MMC şirkəti qabaqcıl firmaları sizlərə təklif
edir, bu məhsulları proqramlaşdırır və Müştərilərinə Mühəndislik Xidməti göstərir.

Referansların bəziləri:

Azərbaycanda: Amburan Mall BMS, Heydar Aliyev Congress Hall BMS - Qəbələ, International Broadcast Center BMS, Holiday
inn Baku Otel BMS, Beynəlxalk Bank Baş
Ofis BMS
Rusiyada: Sanatoriya İstochnik Otel BMS
Türkiyədə: İstanbul 3-cü Boğaz Köprüsü
Memari Aydınlatması və Avtomatikası
Tacikistanda: Khorog Hospital.
Sudanda: Maliyyə Nazirliyinin binası.
İşlərimizi qısaca göstərə bilərik.
2017-ci ildə Əhməd Rəcəbli 69K ünvanında açılan mağazamızda "Siemens Building
Technologies", "Schneider Electric", "Omron
Industrial Automation", "Protec Yangın" sistemleri və "EAE Busbar&Cabin" firmalarının
bütün məhsulları ilə sizi təmin edə bilərik.

"NESS CO." MMC

Mahru Norton
Tel: (012) 492 15 50
Ünvan: Güllə küç., 16
"NESS CO." MMC Con və Mahru Nortonların
tərəfdaşlığı ilə yaradılan bir şirkətdir. Həm
Con, həm də Mahru Norton uzun illər aparıcı
işədüzəltmə və insan qaynaqları, keyfiyyətə
zəmanət şirkətində yüksək vəzifələrdə çalışıblar. Belə ki, 10 ildən artıq Con baş menecer, Mahru isə əməliyyatlar üzrə menecer
vəzifəsində çalışıb.
İnanırıq ki, birgə təcrübə ilə “NESS CO.” MMC
artıq təsis edilmiş şirkətlərə geniş xidmət çeşidi
təklif edə və yeni şirkətlərə aşağıdakı xidmətləri göstərməklə Azərbaycanda əməliyyatlarla
bağlı qısa və uzunmüddətli çatışmazlıqların
aradan qaldırılmasına yardım edə bilər:
•
•
•
•

Konsaltinq və treyninq (təlim)
işədüzəltmə xidmətləri
inzibati dəstək
səyahət xidmətləri

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

Erdem Ercin
Ünvan: Ə.Rəcəbli, 239, blok 6/5
Avtomatik mühəndislik şirkəti "NORM OTOMASYON", nəzarət və "ağıllı ev" sistemlərini
quraşdırır. Şirkətdə xarici layihələrin bir çox
heyət üzvləri çalışır.
Şirkət Azərbaycanda və Qafqazda çox layihələr tətbiq edib.

Yeni Üzvlərimiz:
Tekser-Azərbaycan MMC
Yalçın Kara

Tesla Group MMC
Berkan Uludağlı

Tel: +994 70 711 70 74
+994 12 447 39 19

Tel: (+994)12 488 07 41
E-mail: berkan@tesla-az.com

Web: www.tekserazerbaijan.az
Web Fabrika: www.tekser-fc.com

Ünvan: Babək prospekti, “Babək Plaza”
B-bloku, 12-ci mərtəbə, mən.1
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Dörd qrup qan var və
onlara əsasən insan
orqanizmi haqqında
çox maraqlı məlumatlar
öyrənmək olar.

Bu yazıda oxucuları qan qrupu haqqında
bilməli olduqları məlumatlarla tanış edirik.
Bu məlumatlar sizə orqanizminizi daha
yaxından tanımağa kömək edəcək.

Şəxsiyyət tipi
1-ci qan qrupu:
Praktik, inadcıl,
diqqətli, həssas.

2-ci qan qrupu:
Rəhmli, mütəşəkkil, təsiredici, lider.

3-cü qan qrupu:
Meditativ, çevik,
mehriban, nəticəyə
köklənən.

4-cü qan qrupu:
Ağıllı, sakit, güclü,
liberal.
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Stress reaksiyası
1-ci qan qrupu: Alovlu qəzəb genetik ötürülür. Vizual mənzərələr və xoş
bir şeyin görüntüsü sakinləşməyə kömək edir.
2-ci qan qrupu: Yüksək həssaslıq, stresdən çıxmaq üçün çox vaxt tələb
olunur. Çoxlu içki sakitləşməyə kömək edəcək.

3-cü qan qrupu: Əsasən sakit, lakin bəzən emosiyalara nəzarət etmək
mümkün olmur və siz özünüzdən çıxırsınız. Asta-asta nəfəs almaq daxili
harmoniyaya qayıtmağa kömək edəcək.
4-cü qan qrupu: Stresin öhdəsindən çox yaxşı gəlirsiniz, tarazlığınızı
pozmaq olduqca çətindir. Fəallıq və fiziki yükləmələr gərginliyi aradan
qaldırmağa kömək edir.

Rezus faktoru
Əhəmiyyətinə görə qan qrupunun
rezus faktoru (RH) müsbət və ya mənfi
ola bilər.
Müsbət rezus faktorunda D-antigen
var, mənfidə isə yoxdur.
Əgər ananın qanı mənfi, atanınkı müsbətdirsə, onda müəyyən fəsadlar törədən
təhlükəli rezus yaranır.
Hemolitik xəstəlik - eritrositlərin
dağılması;
Dölün eritroblastozisi - fetusda inkişaf
etməmiş eritrositlərin istehsalı.
Düzgün müalicə və müəyyən profilaktik tədbirlər hamiləliyi qorumağa kömək
edir. Qadın hamiləliyin 28-ci həftəsində
və uşağın doğumundan sonra 72 saat ərzində anticisimlərin inkişafının və onların
uşağa keçməsinin qarşısını almaq üçün
qan plazması inyeksiyanı etmək lazımdır.

Qan qrupları üzrə
uyğunluq
1-ci qrup 1-cidən qan qəbul edə bilər,
lakin hamı üçün universal donordur.
2-ci qan qrupu 2-ci və 1-ci qrupdan
qan ala bilər, 2-ci və 4-cü qrup üçün
donor ola bilər.
3-cü qrup 3-cü və 1-ci qrupdan qan
qəbul edir, habelə 3-cü və 4-cü qrup üçün
donor ola bilər.
4-cü qrup qan vermək üzrə universaldır, lakin ona yalnız 4-cü qrup donor ola
bilər.
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Plazma üzrə
uyğunluq
4-cü qrup plazmanı yalnız 4-cü qrupdan ala bilər və istənilən qan qrupu üçün
də universal plazma donorudur.
2-ci qan qrupu 2-ci və 4-cüdən ala
bilər, amma yalnız 2-ci və 1-ci üçün donor
ola bilər.
3-cü qrup 3-cü və 4-cüdən ala, 3-cü və
1-ci qan qrupu üçünsə donor ola bilər.
1-ci qrup da universaldır, bütün qruplardan qəbul edə bilir, amma plazmanı
yalnız 1-ci qrupa verə bilər.

Faydalı
məhsullar
1-ci qan qrupu: Ət, balıq və
tərəvəz. Süd məhsulları, emal edilmiş qidalardan imtina edin.

2-ci qan qrupu: Vegetarian
yeməklər, balıq, toyuq və yoğurt.
Paxlalı, kəskin məhsullar və
qəhvədən uzaq olun.

Kökəlmə
səbəbləri
1-ci qan qrupu: Qeyri-müntəzəm qidalanma artıq piylənməyə gətirib çıxarır.
2-ci qan qrupu: Ət və şirniyyat məhsulları bədəndə piyin toplanmasına səbəb
olur.
3-cü qan qrupu: Çörək və qızardılmış
yeməyi pis həzm edir.
4-cü qan qrupu: Hərəkətsizlik.

4-cü qan qrupu: Təzə, ekoloji
cəhətdən təmiz məhsullar. Enerjinizi
tükədən qızardılmış yeməkdən
imtina edin.

3-cü qan qrupu: Süd məhsulları,
mal əti, balıq, tərəvəz və çay.
Alkoqollu içkilərdən və konserv
məhsullarından istifadə etməyin.
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ad günləri

Yanvar

Dekabr
B.e.

Ad günləri siyahısı

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

8

9

15

16

B.e.

Fevral

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

12
18
19
22
23

Kerem Demir

1

AVİS RENT A CAR

“Business Servis Center” LTD

Kadri Uygar Candemir
Miray MMC

Tolga Baysinop
Basf Caspian LLC

3

Yusuf Ceyhan

Kamaləddin Mənsimov

“Nabucco Memarlıq və İnşaat
MMC

Medisis

5

Burak Akıdil
Ejot

6

Vahid Mürsəliyev

Azercell Telecom MMC

Arzu Yusifova
TAC MMC

29

İkram Mütəllimov

8

Savaş Uzan
Azersun

13
17
25

İtaliyada uşaq
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evləri yoxdur

Həsən İsmayılov
İmprotex MMM

Fariz Əmirov
Biləv İnşaat

Mövlan Paşayev

Praysvoterhouskupers
Istern Yurop B.V. şirkətinin
Azərbaycan Respublikasındakı
filialı PWC

Murat Gözütok
Days Hotel Baku

Aydın Məmmədov
Peqasus MMC

Murat Karakas

KPMG in Azerbaijan

B.e.

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Mahmud Okan
Bazarstore QTSC

Avni Demirci

Ziraat Bank Azərbaycan ASC

Gəzməli, görməli yerlər

İTALİYA

maraqlıdır:

Apennin yarımadasında, Alp dağlarının cənub yamaclarında
yerləşən İtaliya çox ecazkar və cəlbedici ölkədir. Avropanın
mədəniyyət abidələrinin 60 faizi burada cəmləşib.
İtaliyanın, demək olar, bütün şəhərləri açıq səma altında
muzey təsiri bağışlayır.

briyanın
Siciliya və Kala
in 80 %-i
biznesmenlərin
verir.
mafiyaya xərac

İtaliyada
kimsəsiz ev
heyvanları
yoxdur

İt
öz aliya
arv da
k
qo adla işilə
rxu rın r
rla dan
r
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Gəzməli, görməli yerlər

Sübuta ehtiyacı
olmayan faktlar:
İtaliya yunan sözü "italios"dan (buzov) əmələ gəlib.
İtaliya turistlərin ziyarət
sayına görə dünyada
dördüncü yerdədir.
Hər il bura 40 milyondan
çox turist gəlir.

Siciliya adasında yerləşən Sirakuza şəhəri bir zamanlar ən böyük yunan
şəhəri olmuşdur.
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Elm və mədəniyyət

Mexaniki saatlar, barometr, termometr, şüşə və
telefonu İtalyanlar icad edib.

Dünyanın ən qədim
bankı "Monte di Siye
na" İtaliyada
yerləşir. O, 1472-ci
ildə təsis olunub.
Dünyanın ilk
kinematoqraf festivalı
1932-ci ildən etibarən
İtaliyada keçirilir.

Ölkənin ən qədim universiteti Boloniya Universitetidir. O, 1088-ci ildə yaradılıb.
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İtaliya şəhərləri
Əhali sayına görə İtaliyanın ən böyük şəhəri Romadır.

Əhalinin sayına görə ən
kiçik yaşayış məntəqəsi
Monteronedir.
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Ev heyvanları

Romalılar pişiklərə çox həssas
yanaşırlar. Pişiyi öldürmüş şəxs 10 000
avro cərimə və 3 ilə qədər həbs cəzası
ilə cəzalandırılır. Romada 300 minə
qədər pişik var.

Gəzməli, görməli yerlər

Pizza, spagetti və s.
İlk pizza satılan yerin adı "Antica Pizzeria Port’Alba" olmuşdu.
O, 1830-cu ildə Neapolda açılmışdı.

İtaliyada 140 növdən
çox spagetti var. Orta
hesabla bir italyan ildə
25 kiloqram spagetti
yeyir.

İtaliyalılar ən məşhur şirin deserti – tiramisu – XVII
əsrdə yaradılmışdır. Məcazi mənada tira mi su
sözləri “məni xoşbəxt edir” deməkdir.

İtaliyalıların qəhvə
növü Avropada çox
məşhurdur. O, espresso
adlanır. Bu sözün həqiqi
mənası «bu anda, sizin
üçün hazırlanmış»
deməkdir.
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