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Hörmətli oxucular,

Böyük məmnuniyyətlə demək 
istərdim ki, “EcoVision” jurnalı-
mızın bu dəfəki buraxılışı “Qara-
bağ Azərbaycandır” şüarı altında 

Hörmətli oxucular!

“EcoVision” jurnalının növbəti 
sayında Sizi salamlamaqdan şərəf 
duyuram.

Ötən il kifayət qədər təlatüm-
lü keçərək yaddaşlarımızda də-
rin iz qoydu. Həm Koronavirus 
(COVID-19) pandemiyası, həmdə 
Vətən müharibəsi ötən il üçün 

yadda qalan hadisə oldu.
Bugünkü gün fəxrlə deyə 

bilərik ki, ötən ilin noyabr ayı 
müstəqil Azərbaycanın müasir ta-
rixində artıq zəfər, qələbə ayı kimi 
qalacaqdır. Xalqımızın işğal altın-
da olan torpaqlarımızı düşmən 
tapdağından azad etmək uğrunda 
27 sentyabr tarixində başlatdığı 
İkinci Qarabağ – Vətən Müharibə-
si 10 noyabr tarixində Azərbayca-
nın qələbəsi, düşmənin kapitulya-
siyası ilə sona çatdı. Məhz cənab 
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin həm siyasi arena-
da, həm də döyüş meydanındakı 
gücü, qüdrəti sayəsində Azər-
baycan tarixi ədaləti bərpa etdi. 
Ölkəmiz bütün dünyaya öz siyasi 
və hərbi gücünü nümayiş etdirdi. 
Bu müharibədə ən əsas məqam-
lardan biri Xalq-Ali Baş Koman-
dan birliyi oldu. Xalqımız cənab 

Ali Baş Komandanın ətrafında 
bir yumruq kimi birləşərək Ona 
və ordumuza böyük dəstək verdi. 
Qəhrəman, yenilməz Ordumuz isə 
döyüş meydanında cənab Ali Baş 
Komandanın əmrlərini şərəflə 
icra edərək düşmənə ağır zər-
bələr endirdi və işğal altındakı 
torpaqlarımızı azad etdi.

Hər birinizi bu tarixi zəfər 
münasibətilə Azərbaycan xalqını 
təbrik edirik. Bu gün hər birimiz 
müasir Azərbaycan tarixinin ən qü-
rurlu, fəxarətli günlərini yaşayırıq. 
Sözsüz ki, Vətən müharibəsində qa-
zandığımız qələbə hər birimiz üçün 
böyük qürurdur, fəxrdir. 30 ildir ki, 
xalqımızın torpaq həsrətinə son 
qoyuldu, düşmən üzərində böyük 
qələbə əldə edildi.

Hörmətlə,
Cemal Yangın, 

ATİB İdarə heyətinin sədri

Baş katibdən ön söz

Baş redaktordan ön söz

Sədr ön söz

Ön söz
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Hörmətli oxucular!

Keçdiyimiz yolu dəyərlən-
dirərək, bu gün artıq fəxrlə deyə 
bilərik ki, Rəşadətli Azərbaycan 
əsgər və zabitləri addım-addım 
irəliləyərək, Ermənistanın uzun 
illər ərzində qurduğu mühən-

dis-istehkam sistemlərini yarıb 
keçdilər, torpaqlarımız Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin uzaq-
görən siyasəti nəticəsində, qəh-
rəman əsgər və zabitlərimizin, 
şəhidlərimizin qanı və canı baha-
sına azad edildi.

Jurnalımızın bu sayında bir çox 
məqamlara toxunmuşuq. Dəyər-
li oxucularımıza Zəfər Gününün 
mahiyyəti və Zəfər Paradının ehti-
şamı anladılır, taleyüklü 44 gündə 
döyüş meydanında baş verənlər 
qısada olsa bəhs edilir.

ATİB üzvlərin müsahibələrində 
isə onların karyerasında qazandığı 
uğurların sirləri bölüşülür.

 Çox təəssüf hissi ilə qeyd edə 
bilərik ki, biz hələ də Koronavirus 
(COVID-19) pandemiyasına qalib 
gələ bilməmişik. Çətin günlərdə 
bizim cəsarətli tibb işçilərimizə 

– həkimlərə, tibb bacıları və qar-
daşlarına, laborantlara, xəstəxana 
və klinikaların texniki heyətinə, 
gecə-gündüz insanların həyatı 
və sağlamlığı naminə mübarizə 
aparmağa davam edən hər kəsə 
sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. 
Polislərə və daxili qoşunların hər-
bi qulluqçularına da dərin təşək-
kürümüzü bildiririk. Axı bu çətin 
günlərdə asayişi, təhlükəsizliyi və 
karantin tədbirlərinə əməl olun-
masını məhz onlar təmin edirlər.

İnanırıq ki, Koronavirus (CO-
VID-19) pandemiyası  geridə qa-
lacağı gün gələcək. Allahdan ümid 
edirik  ki, həmin gün çox tezliklə 
olacaq.

Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,

Baş redaktor

Böyük Qələbəmizə həsr olunub.  
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, cənab Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqı və 
ordusu misli görünməmiş qəhrə-
manlıq göstərərək, Ermənistanın 
işğalçı qüvvələri üzərində qələ-
bə qazandı.  Bu əlamətdar tarix 
münasibətilə bütün Azərbaycan 
xalqını ATİB  ailəsi adından təbrik 
edirik!   

EcoVision jurnalımızın bu sayı  
hər dəfə olduğu kimi Azərbay-
can-Türkiyə əlaqələrinin duru-
muna həsr edilib. Bununla yanaşı 
jurnalımızın bu sayında maraqlı 
xəbərlər, müəllif yazısı və mü-
sahibələr oxucularımıza təqdim 
edilir.

“Sahibkar” rubrikasının bu 
dəfəki qonağı  “AlexExpress “ şirkə-

tinin rəhbəri Rövşən Məmmədov-
dur. Bu müsahibədə oxucularımız 
iş adamının uğur hekayəsi ilə tanış 
olmaq imkanı əldə edəcəklər.

Ənənəvi  olaraq bu sayımızda 
da regionda, dünyada və ölkəmiz-
də baş verən hadisələr, ATİB-in və 
onun üzvü olan şirkətlərin fəaliy-
yəti ilə bağlı xəbər, qanunvericilik 
xəbərləri, habelə ən son iqtisadi 
göstəriciləri diqqətinizə təqdim 
edirik. Jurnalımızın hər sayında 
oxucularımızın maraq və istəkləri-
ni nəzərə almağa çalışırıq. Bunları 
nəzərə alaraq təklif və iradlarınızı 
pr@atib.az elektron ünvanımıza 
göndərə bilərsiniz.

Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,

Baş katib
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ATİB haqqında

ATİB-in VİZYONU:

ATİB-in MİSSİYASI:

ATİB üzvlərinə faydalı xidmətlər:

ATİB-in üzvlük şərtləri: 

ATİB-ə üzvlük nə verir:

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Azərbaycanı regi-
onun 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 arasın-
da 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; 

• Üzvlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi üçün mütəmadi 
olaraq səhər yeməkləri və axşam ziyafətləri təşkil edir;

• Üzvlərə ictimaiyyətlə və media ilə əlaqələr üzrə dəstək 
xidməti göstərir;

• Üzvlər arasında səmimiyyətin tam formalasdırılması üçün 
istirahət və əyləncə məqsədli tədbirlər təşkil edir.

• ATİB-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.



4 say 41 | EcoVision

İdarə heyəti üzvləri

Cemal Yangın
İdarə heyətinin sədri

İstanbul Çarşı İmport Export Ltd.

Rəna Məmmədova
İdarə heyətinin üzvü
“Azərbaycan Koka Kola  

Bottlers Ltd” MMC

Avni Demirci
İdarə heyəti sədrinin 

müavini
Ziraat Bank Azərbaycan

Gürsu Baskan
İdarə heyətinin üzvü

Schneider Electric Middle 
East Projects” Azərbaycan 
Respublikasındakı Filialı

Enis Buka
İdarə heyətinin üzvü
“Kolin İnşaat Turizm 

Sanayi ve Ticaret” A.Ş

Azər Hətəmov
İdarə heyətinin üzvü
Anadolu Universiteti 

Azərbaycan 
Proqramları

Xəyal Rəhimov
İdarə heyətinin üzvü
“Real Təmizlik” MMC

Arzu Yusifova
İdarə heyətinin üzvü

“TAC MMC”

Rafiq Qarayev
İdarə heyətinin üzvü

“RR Group of Companies” 
MMC

Mürsəl Rüstəmov
İdarə heyəti sədrinin 

müavini 
“Positive Consulting” MMC

Kaya Karslı
İdarə heyətinin üzvü

“İstanbul Reklam Market” 
MMC

ATİB İdarə heyətinin tərkibi
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ATİB Katibliyi

Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Mətanət Şirinova
Mühasib

Gülnar Şirinova
PR Manager 
Baş redaktor

Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru

Aytən Teymurlu
Katibə-referent

ATİB Katibliyi
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Xəbərlər

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan 
Respublikasında iqtisadi rayonların yeni 
bölgüsü haqqında" fərman imzalayıb

Fərmana əsasən, Qarabağ iqtisadi ra-
yonu (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, 
Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və 
Tərtər rayonları) və Şərqi Zəngəzur iqti-
sadi rayonu (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, 
Laçın və Zəngilan rayonları) yaradılıb.

Azərbaycan Respublikasının iqtisa-
di rayonlarının aşağıdakı bölgüsü təs-
diq edilib:

1.1.Bakı iqtisadi rayonu (Bakı şəhəri);
1.2.Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan 

şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonları);

1.3. Abşeron–Xızı iqtisadi rayonu 
(Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları);

1.4. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, 
İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları);

1.5. Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonu 
(Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, 
Goranboy, Göygöl və Samux rayonları);

1.6. Qarabağ iqtisadi rayonu 
(Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, 
Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və 
Tərtər rayonları);

1.7. Qazax–Tovuz iqtisadi rayonu 
(Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və To-
vuz rayonları);

1.8. Quba–Xaçmaz iqtisadi rayonu 
(Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran 
rayonları);

1.9. Lənkəran–Astara iqtisadi rayonu 
(Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Ma-
sallı və Yardımlı rayonları);

1.10. Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 
(Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdə-
mir, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonları);

1.11. Mil–Muğan iqtisadi rayonu 
(Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad ra-
yonları);

1.12. Şəki–Zaqatala iqtisadi rayonu 
(Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqa-
tala rayonları);

1.13. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu 
(Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zən-
gilan rayonları);

1.14. Şirvan–Salyan iqtisadi rayonu 
(Şirvan şəhəri, Biləsuvar, Hacıqabul, Neft-
çala və Salyan rayonları).

Fərmanda qeyd edilib ki, hazırda işğal-
dan azad edilmiş ərazilərin bərpası, gələ-
cək inkişafının təmin olunması, zəruri 
infrastrukturun yaradılması və əhalinin 
doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətin-
də genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçiri-
lir. Qeyd edilən ərazilərin zəngin iqtisadi 
potensialından, təbii sərvətlərindən və 

geniş turizm imkanlarından səmərəli isti-
fadə etməklə onların bərabər inkişafının 
təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan bü-
tün işlərin vahid proqram əsasında apa-
rılmasının məqsədəmüvafiqliyi əraziləri 
işğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi 
rayonlar üzrə bölgüsünə yenidən baxıl-
masını şərtləndirir.

Zəngəzur dağ silsiləsi ilə əhatə olunan, 
Laçın və Kəlbəcərdən Naxçıvana qədər 
böyük bir ərazini tutan Zəngəzur yayla-
sının şərq hissəsində, Ermənistanla sər-
həddə yerləşmiş və eyni coğrafi məkanda, 
tarixən birlikdə, habelə uzun illər 1861-ci 
ildə yaradılmış Zəngəzur qəzasının tərki-
bində olmaları və ənənəvi sosial-iqtisadi, 
tarixi-mədəni bağlılıqları Zəngilan, Qu-
badlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcər rayon-
larının vahid iqtisadi rayonda birləşdiril-
məsini zəruri edir.

Ağdam, Şuşa, Füzuli, Tərtər, Xocavənd, 
Xocalı rayonları və Xankəndi şəhəri, ha-
belə Qarabağ bölgəsinə aid olan Ağcabə-
di və Bərdə rayonları da daxil olmaqla 
özünəməxsus zəngin tarixi-mədəni irsə, 
əsrarəngiz təbiətə malik qədim Qarabağ 
bölgəsinin bərpası və sürətli inkişafının 
təmin edilməsi üçün yeni Qarabağ iqtisa-
di rayonunun da yaradılması vacibdir.

Azad olunmuş ərazilərin ölkəmizin iq-
tisadiyyatına reinteqrasiyası digər iqtisa-
di rayonlar, o cümlədən Gəncə–Qazax və 
Aran iqtisadi rayonları üzrə planlaşdırma 
işinin səmərəliliyinin artırılmasını, iqti-
sadi idarəetmədə çevikliyin təmin olun-
masını və bu məqsədlə həmin iqtisadi ra-
yonların tərkibinə də yenidən baxılmasını 
tələb edir.
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Azərbaycan və Türkiyə iş adamları üçün 
“Rəqəmsal Məşğulluq” tədbirlərinin 
təqdimatı keçirilib

Xəbərlər

12 mart 2021-ci ildə Azərbaycan Tür-
kiyə İş Adamları Birliyi (ATİB) üzvlərinə 
online zoom proqramı ilə ilə “Rəqəmsal 
Məşğulluq” adlı online görüş keçirib. Görüş-
də Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan 
Özoral, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 
Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli, ATİB 
İdarə Heyətinin sədri cənab Cemal Yangı 
DEİK Türkiyə Azərbaycan İş Konseyinin 
sədri cənab Selçuk Akat, İqtisad Universi-
tetinin rektoru Ədalət Muradov, Türkiyənin 
Azərbaycandakı keçmiş səfiri Hulusi Kılıç və 
digər ATİB üzvləri iştirak edib.

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri 
Mustafa Abbasbəyli şanlı Zəfərimizlə başa 
çatan Vətən müharibəsində şəhid olmuş 
qəhrəmanlarımızın ailə üzvləri, bu mü-
haribənin qaziləri, erməni terrorundan 
zərər çəkən şəxslərin məşğulluqlarının 
təmin olunması istiqamətində görülən iş-
lər barədə məlumat verib.

Rəqəmsal məşğulluğa keçid sahəsində 
aparılan islahatlarla bağlı təqdimat edən 
M.Abbasbəyli qeyd edib ki, artıq ölkə üzrə 
bütün vakansiyalar “Məşğulluq” altsiste-
mində toplanır. İşəgötürənlərin hesabat-
ları kağız üzərində təqdim etməsi prak-
tikası ləğv edilərək, bu proses elektron 
müstəviyə keçirilib.

İşsiz və işaxtaran şəxslərin qeydiy-
yatı prosesi elektronlaşdırılıb, “Əmək 
münasibətləri və məşğulluq” altsistemi 
(ƏMAS) adlı vahid əmək münasibətləri 

platforması qurulur. ƏMAS bütün əmək 
münasibətlərini, məşğulluq, əmək və 
məşğulluğa nəzarət, hesabatlılıq və təhlil 
funksional istiqamətlərini özündə birləş-
dirəcək. ƏMAS bütün işəgötürənlər və işə 
qəbul olanlar, mərkəzi və yerli icra haki-
miyyəti orqanları, eləcə də digər dövlət 
qurumları üçün vahid əmək münasibətlə-
ri platforması rolunda çıxış edəcək.

Sədr həmçinin bildirib ki, Agentlik 
tərəfindən ölkənin məşğulluq xəritəsi, 
məşğul şəxslərin ölkə üzrə reyestri, qey-
ri-formal məşğulluğa nəzarət informasiya 
ehtiyatı, səyyar yoxlama və monitorinq 

sistemi, E-əmək birjası və yarmarkası, 
ictimai işlər portalı (works.gov.az) və BA-
CAR innovativ platforması üzrə işlərə də 
başlanılıb.

M.Abbasbəyli eyni zamanda 2020-ci 
il ərzində Agentlik tərəfindən 100 min 
nəfərin iş ilə təmin olunduğunu, 12 min 
şəxsin özünüməşğulluq proqramına cəlb 
edildiyini, aktiv məşğulluq tədbirlərinin 
əhatə dairəsinin daha da genişləndiril-
diyini, yeni layihələrə start verildiyini 
diqqətə çatdırıb.

Daha sonra görüş iştirakçılarının sual-
ları cavablandırılıb.
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Xəbərlər

Şuşa Bəyannaməsi: Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətləri yeni mərhələyə qədəm 
qoydu

İyunun 15-də Türkiyə 
Respublikasının 

prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Er-
mənistanın işğalından azad olunan Şuşa 
şəhərinə tarixi səfər edib və Qarabağın 
ürəyi olan Şuşada tarixi bəyannaməyə 
imza atılıb.

Azərtac informasiya agentliyinin məlu-
matına görə, Azərbaycan üçün çox önəmli 
bir tarixdə - Milli Qurtuluş Günündə, Qars 
müqaviləsindən yüz il sonra iki dost və 
qardaş ölkə arasında imzalanan müttə-
fiqlik münasibətlərinə dair Şuşa Bəyan-
naməsini prezidentlər İlham Əliyev və 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalayıblar.

Müstəsna siyasi və tarixi əhəmiyyətə 
malik Şuşa Bəyannaməsində qeyd olunur 
ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lide-
ri Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” 
və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu 
Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın 
sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kə-
dərimizdir” kəlamları ilə xarakterizə olu-
nan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri öz 

zirvəsinə yüksəlib və keyfiyyətcə yeni bir 
mərhələyə qədəm qoyub.

Bu tarixi sənəd iki qardaş ölkənin 
ümumi maraqlarının qorunmasında 
imkanların birləşdirilməsinin, eləcə də 
ortaq maraq kəsb edən regional və bey-
nəlxalq strateji məsələlərdə fəaliyyətlərin 
qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsinin 
məntiqi nəticəsi olaraq ölkələrimizin re-
gional və beynəlxalq rolunu, çəkisini daha 
da artıracaq.

Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son 
qoyulmasında, işğal olunmuş torpaq-
ların azad olunmasında, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində 
Türkiyənin mənəvi-siyasi dəstəyi xalqı-
mız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 
Hazırda Qafqaz regionunda sabitliyin 
və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, 
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin 
bərpası, eləcə də region dövlətləri ara-
sında münasibətlərin normallaşdırılması 
və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi 
istiqamətində ölkələrimizin birgə təşəb-

büsləri bu sahədə səylərin artırılmasının 
zəruriliyini göstərən ən gözəl nümunədir. 
Eyni zamanda, Qarabağda Türkiyə-Rusiya 
Birgə Mərkəzinin fəaliyyəti regionda sül-
hün bərqərar olunmasının təsirli mexa-
nizmi kimi diqqət çəkir.

Şuşa Bəyannaməsi müstəqillik, suve-
renlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviy-
yədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlı-
ğı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq 
prinsiplərini rəhbər tutan, milli maraq və 
mənafelərini müdafiə və təmin etməyə 
yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata 
keçirən hər iki ölkə tərəfindən müttəfiq-
lik münasibətlərinin qurulmasının siyasi 
və hüquqi mexanizmlərini müəyyənləş-
dirmək baxımından mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.   Türkiyə və Azərbaycan qarşı-
lıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələlər 
üzrə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nüma-
yiş etdirərək eyni mövqedən çıxış etmək-
lə ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilmə-
si ilə yanaşı, həmçinin BMT, ATƏT, Avropa 
Şurası, TDƏŞ, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
daxil olmaqla, beynəlxalq və regional təş-

İyunun 15-də Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Ermənistanın işğalından azad olunan Şuşa şəhərinə tarixi səfər edib və 
Qarabağın ürəyi olan Şuşada tarixi bəyannaməyə imza atılıb
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kilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı 
dəstək verirlər.

Sənəddə birgə milli mənafelər baxımın-
dan siyasi, hərbi və təhlükəsizlik sahələrin-
də əlaqələndirilmiş və birgə fəaliyyətlərin 
təşviq edilməsi də xüsusi yer tutur. Tərəf-
lərdən hər hansı birinin müstəqilliyinə, su-
verenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxu-
nulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı 
üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən 
təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə, bir-
gə məsləhətləşmələr aparılması, bu təh-
did və ya təcavüzün aradan qaldırılması 
məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd 
və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata 
keçirilməsi, BMT Nizamnaməsinə uyğun 
olaraq bir-birinə lazımi yardım göstərməsi, 
Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə struk-
turlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin 
təşkili nəzərdə tutulur.

Şuşa Bəyannaməsində Silahlı Qüvvələ-
rimizin müasir tələblərə uyğun olaraq 
yenidən formalaşdırılması və modern-
ləşdirilməsi istiqamətində birgə səylərin 
göstərilməsi, müdafiə qabiliyyətlərinin və 
hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilmə-
sinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilmə-
si, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə 
fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması, müa-
sir texnologiyalara əsaslanan silah və sur-
satların idarə olunmasında sıx əməkdaş-
lığı və bu məqsədlə səlahiyyətli struktur 
və qurumların əlaqəli fəaliyyətinin təmin 
edilməsi vurğulanır. Buraya, həmçinin hər 
iki ölkənin Təhlükəsizlik şuralarının milli 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm 
olaraq birgə iclaslarının keçirilməsi və 
bu iclaslarda milli mənafe, ölkələrin ma-
raqlarına toxunan regional və beynəlxalq 

təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi-
nin aparılması daxildir.

Ticarət-iqtisadi münasibətlərə gəlincə, 
milli iqtisadiyyatların və ixracın şaxələn-
dirilməsi üzrə səylərin artırılması, mal-
ların sərbəst hərəkətinin təşkili mexa-
nizmlərinin yaradılması istiqamətində 
zəruri tədbirlərin görülməsi, Cənub Qaz 
Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə olun-
masına və daha da inkişaf etdirilməsinə 
yönəldilmiş səylərin əlaqələndirilmiş 
şəkildə davam etdirilməsi, intellektual 
nəqliyyat sistemləri texnologiyalarından 
istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin Azərbaycan-Türkiyə his-
sələrində tranzit-nəqliyyat potensialının 
daha da inkişafı, Azərbaycan və Türkiyəni 
birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin açılma-
sı, regionda nəqliyyat-kommunikasiya 
əlaqələrinin bərpası, beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin inkişafının təşviqi kimi ak-
tual məsələlər də yer alır.

Tarixi sənəd özündə Azərbaycan və 
türk diasporları arasında əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etdirilməsi, ümumi prob-
lemlərlə bağlı birgə addımların atılma-
sı, davamlı həmrəylik göstərilməsi, milli 
mənafelərin qorunmasına dair tarixi 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılmasında diaspor fəaliyyətinin əlaqələn-
dirilməsi və qarşılıqlı dəstəyin verilməsi-
ni də ehtiva edir.

Bəyannamədə vurğulanır ki, Ermənis-
tanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, 
tarixin saxtalaşdırılması və tarixi fakt-
ların təhrif olunmaqla siyasiləşdirilməsi 
cəhdlərinin regionda sülhü və sabitliyi 
təhdid etməsi nəzərə alınmaqla, 1915-ci 
il hadisələri ilə bağlı arxivlərin açılması və 

bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdır-
maların aparılmasına yönəlmiş səylərin 
qətiyyətlə dəstəklənməsi vacibdir.

Azərbaycan-Türkiyə Media Platforma-
sının imkanları çərçivəsində iki ölkənin 
aidiyyəti qurumları arasında informasiya, 
kommunikasiya və ictimai diplomatiya 
sahəsində əməkdaşlıq gücləndirilməli, 
türk həmrəyliyinin daha da möhkəmlən-
dirilməsi məqsədilə TDƏŞ və əlaqədar 
qurumlar çərçivəsində həyata keçirilən 
fəaliyyətlərə təkan verilməlidir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan-Türkiyə mü-
nasibətləri hazırda özünün ən uca zirvə-
sinə yüksəlib. Xalqlarımızın eyni soykökə, 
dilə, dinə, mədəniyyətə və bir çox digər 
qarşılıqlı bağlara malik olması ölkələri-
mizi həmişə bir-birinə yaxın edib, xalqla-
rımız sevincli, kədərli günlərdə də bir-bi-
rinin yanında olub.

Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələ-
rin yüksək səviyyəsi ümumilikdə regionun 
tərəqqisinə, sabitliyin bərqərar olmasına 
mühüm töhfələr verir. 44 günlük Vətən 
müharibəsi zamanı dünya bir daha bunun 
şahidi oldu. Müharibənin ilk günlərindən 
qardaş Türkiyə Azərbaycana siyasi-mənəvi 
dəstək verdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay-
yib Ərdoğan açıq və birmənalı bəyanatlar 
səsləndirərək, bu müharibədə Azərbayca-
nın tək olmadığını, Türkiyənin hər zaman 
Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. 
Bu, gücümüzə güc qatdı, Qarabağ Zəfərində 
mühüm rol oynadı. Xüsusən Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Bakıda Azadlıq meydanında 
keçirilən Zəfər paradında Prezident İlham 
Əliyevlə yan-yana dayanması ölkələrimizin 
birliyini, xalqlarımızın qardaşlığını bir daha 
bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

Xəbərlər
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Layihə

Prezident İlham Əliyev “Ağdam Sənaye 
Parkının yaradılması haqqında” Fərman 
imzalayıb 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Fərmanda Ağ-
dam rayonunun əlverişli coğrafi mövqeyi, 
sosial-iqtisadi inkişaf imkanları, yük axın-
larının gələcək təmərküzləşməsi və digər 
mühüm logistika potensialının mövcudlu-
ğu rayonda müasir infrastruktura malik 
sənaye parkının yaradılmasını zəruri et-
diyi qeyd olunur. 

Sənədə əsasən, Ağdam Sənaye Par-
kı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata ke-
çirilməsi üçün zəruri infrastrukturu və 
idarəetmə qurumları olan, müasir texno-
logiyaların tətbiqi yolu ilə sənaye sahəsin-
də rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı, 
emalı (təkrar emalı) və satışı, habelə xid-
mətlər göstərilməsi üçün istifadə edilən, 
sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə və in-
kişafına kömək edən ərazidir.

Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili, 
idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı tədbir-
ləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonala-
rın İnkişafı Agentliyi həyata keçirir.

Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyətinin 

Mayın 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Ağdam Sənaye Parkının 
yaradılması haqqında” Fərman imzalayıb.

təşkili və onun ərazisində infrastruktu-
run (elektrik və istilik enerjisi, qaz, su, 
kanalizasiya, rabitə, nəqliyyat, yanğın-
dan mühafizə, istehsal təyinatlı, inzibati, 
sosial və digər infrastruktur obyektləri) 
yaradılması məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində 
işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən 
qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutul-

muş vəsait hesabına İqtisadiyyat Nazirli-
yinə ilkin olaraq 500 min manat ayrılıb.

Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, Ağdam 
Sənaye Parkının fəaliyyəti üçün işğaldan 
azad edilmiş Ağdam şəhərinin yaxınlığın-
da 190 hektar torpaq sahəsinin icarəyə 
vermək hüququ ilə İqtisadi Zonaların İn-
kişafı Agentliyinin daimi istifadəsinə veril-
məsini iki ay müddətində təmin etsin.
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QanunvericilikLayihə

İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkının 
təməlqoyma mərasimində iştirak edib

ATİB Sədri Cemal Yangın 2018-ci ildə 
Ağdama səfər zamanı çıxışında qeyd edib:

"Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev kiçik və orta 
sahibkarların sənaye sahəsində fəa-
liyyətinin dəstəklənməsi, qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafının təmin 
edilməsi və əhalinin istehsal sahəsində 
məşğulluğunun artırılması məqsədilə 

"Sənaye məhəllələrinin yaradılması və 
fəaliyyətinin təşkili haqqında" fərman 
verib. Bu baxımdan ATİB-də sahib-
karlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının emal 
olunması, qida və qeyri-qida məh-
sullarının istehsalı üçün kiçik və orta 
müəssisələrin yaradılması, sahibkar-
lar arasında kooperasiya əlaqələrinin 
gücləndirilməsi, regionda işsizliyin 
aradan qaldırılması məqsədilə Ağdam 
rayonunda  “Qarabağ Sənaye Məhəllə-
si”nin yaradılması təklifini irəli sürüb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev mayın 28-də Ağdam 
Sənaye Parkının təməlqoyma mərasi-
mində iştirak edib.

Sənaye Parkı qida sənayesi, kiçik sə-
naye və xidmət, iri sənaye müəssisələri, 
sosial və texniki zonalar, TIR parkı, tikinti 
materiallarının satışı bazası hissələrinə 
bölünəcək. Burada tikinti materialları-
nın istehsalı müəssisələrinin yaradılması, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdı-
rılmasının, meyvə-tərəvəz konservlərinin, 
ət və süd məhsullarının, şərab, yem, gübrə 
istehsalı və emalının, eyni zamanda, xid-
mət sahələrinin, soyuducu kameraların 
təşkili də planlaşdırılır.

Qeyd edildi ki, işğaldan azad olun-
muş ərazilərin müqayisəli üstünlükləri 
əsasında 4 regional mərkəzin yaradıl-
ması nəzərdə tutulub. Ağdamda sənaye 
mərkəzi, Cəbrayılda logistika və ticarət 
mərkəzi, Şuşada mədəniyyət və turizm 
mərkəzi, Kəlbəcərdə hasilat və turizm 
mərkəzi yaradılacaq. Ağdamda yaradı-
lacaq sənaye mərkəzində ilkin müraciət-
lər əsasında 33 kiçik istehsal və xidmət 
müəssisəsi, iri sənaye və qida sənayesi 
müəssisələri fəaliyyət göstərəcək. Bu-
raya 110 milyon manata yaxın sərmayə 
qoyulacaq, 330 iş yeri açılacaq. Ağdamın 
strateji coğrafi mövqeyi, digər bölgələrlə 
qovuşuqda yerləşməsi, insan resursları 
potensialı və infrastruktura çıxış imkan-
ları rayonun gələcəkdə Qarabağın səna-
ye mərkəzinə çevrilməsi imkanlarını ge-
nişləndirir.

Dövlətimizin başçısı Ağdam Sənaye 
Parkının təməlini qoydu.

Biz iş adamları olaraq Ağdamda Qara-
bağ Sənaye Məhəlləsinin yaradılması 
ilə bağlı iqtisadiyyat naziri Şahin Mus-
tafayevə müraciət etmişik."

“Azərbaycan Respublikası regionları-
nın 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunan 

konfransda çıxış edın ATİB İdarə heyəti-
nin üzvü, Qarabağ qazisi Rafiq Qarayev:  

“Qarabağ iqtisadi zonasından olan sa-
hibkarlar 3 ildir ki, bu təkliflə bağlı 
İqtisadiyyat Nazirliyinə rəsmi olaraq 
müraciət edir. Bu gün 120-yə yaxın sa-
hibkar Ağdamda sənaye məhəlləsinin 
və ya sənaye parkının yaradılmasını 
istəyir”
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"Zəfər yolu"nun asfaltlanmasına başlanılıb

Ölkənin aparıcı korporativ maliyyə institutu “PAŞA Bank” 
tərəfindən “Sənaye sahələrinin inkişafı üçün iqtisadi təhlil 
və yeni imkanlar” mövzusunda tədbir təşkil olunub

İş həcmi və layihənin qısa müddət 
ərzində yekunlaşdırılması tapşırığı 
nəzərə alınaraq tikintini Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 

“16 nömrəli Xüsusi Təyinatlı Yol İstis-
marı” MMC və “7 nömrəli Magistral 
Yolların İstismarı” MMC ilə subpodrat-
çı olaraq yol tikintisi sahəsində ixtisas-
laşmış və ölkəmizdə indiyədək bir neçə 
layihəni uğurla tamamlamış Türkiyə-
nin “KOLİN” İnşaat Turizm San. və Tic. 
Anonim Şirkəti və “Azvirt” MMC birgə 
icra edir. 

Qeyd edilən proseslərin həyata ke-
çirilməsi ilə cari ilin sentyabr ayınadək 
yolun tam olaraq 2 hərəkət zolağı enində 
asfaltlanaraq istifadəyə verilməsi plan-
laşdırılır.

İşğaldan azad edilmiş Füzuli, Xo-
cavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının 
ərazisindən keçməklə inşa edilən 

“Zəfər yolu” Füzuli və Şuşa şəhərləri 
də daxil olmaqla sözügedən rayonla-
rın 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini 
əhatə edəcək.

İyun ayının 29-da “dəyirmi masa” for-
matında keçən bu görüşdə sənaye sahələ-
rindəki yeni trendlər, bizneslərə xarici 
iqtisadi amillərin təsiri müzakirə edilib. 
Görüşdə sənaye parklarının istehsalçılar 
üçün təklif etdiyi imkanlardan və Sənaye 
İstehsalçılarının Assosiasiyasının yaradıl-
ması məsələsinin vacibliyindən də bəhs 
olunub.

Tədbirdə məruzəçi qismində “PAŞA 
Bank”ın İdarə Heyətinin üzvü və sədr müa-
vini Cavid Quliyev, Sumqayıt Kimya Sənayə 
Parkı MMC-nin direktor müavini Elxan 
Şiriyev və PAŞA Holdinqin Makroiqtisadi 
Tədqiqatlar departamentinin direktoru El-
man Eminov çıxış ediblər.

“PAŞA Bank”ın İdarə Heyətinin üzvü və 
sədr müavini Cavid Quliyev, bu görüşlərin 
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. 

“Bankımız tərəfindən bu növ görüşlərin ke-
çirilməsində əsas məqsəd ekspertləri bir 
araya toplayaraq sənayedə mövcud olan 
çətinlikləri, əsas çağırışları müzakirəyə 
çıxarmaq və müvafiq həll yollarını araşdır-
maqdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsində 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı böyük önəm 
daşıyır. Biz, bu tərəfdaşlıqda əlaqələndirici 
rolunu üzərimizə götürməyə və dialoqun 

qurulmasında iştirak etməyə hər zaman hazırıq”, - deyə Cavid Quliyev bildirib.
“PAŞA Bank”, fəaliyyəti dövründə qazandığı zəngin təcrübəni və tərəfdaşlıq etdiyi biz-

nes sahələrinə dair malik olduğu dərin analizi bölüşməyi, bununla da ölkə iqtisadiyyatı-
nın dayanıqlı inkişafına öz töhfəsini verməyi hədəfləyir.
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Fərdi Ehtiyac Kreditlərinə 5%-dək endirim fürsəti!

“Muğanbank”dan təqaüdçülər üçün kredit təklifi
"Muğanbank" ASC-nin yeni kredit kampaniyası çərçivəsində təqaüd yaşına çatmış hər kəs 5 000 
AZN məbləğinədək kredit götürə bilər. Kreditin əldə edilməsi üçün zamin tələb olunmur.

Yapı Kredi Bankda 31 avqust 2021-ci 
il tarixinədək “İstehlak Kredit” faizlərinə 
5%-dək endirim tətbiq olunacaqdır.

Belə ki, Bankdan ilk dəfə kredit gö-
türən bir neçə müştəri qrupları üçün fər-
di ehtiyac kreditləri üzrə illik faiz dərəcə-
si 15%-dən başlayaraq hesablanacaqdır.  
Kampaniyada 5000 AZN və daha yüksək 
məbləğdə kredit götürəcək müştərilər 
iştirak edə biləcəklər   Məlumat üçün bil-
dirək ki, Yapı Kredi Bank 20 000 manata-
dək olan kreditlər üçün zamin tələb etmir.

Həmçinin, kampaniya zamanı istehlak 
krediti rəsmiləşdirən müştərilərə kredit 
kartı -  Worldcard  təqdim edilir, üstəllik 
kartın bir illik haqqı Bank tərəfindən hə-
diyyə olunacaqdır.

Müxtəlif təyinatlı fərdi ehtiyacların 
qarşılanması üçün nəzərdə tutulmuş 
nağd pul kreditini Yapı Kredi Bankın 
Bankının bütün filiallarından əldə etmək 
mümkündür. Bunun üçün sadəcə şəxsiy-
yət vəsiqənizlə bankın filiallarına yaxın-
laşmaq kifayətdir. 

Kampaniya detaları barədə ətraflı 
məlumat üçün *0444 nömrəli Telefon 

300-dən 5 000 AZN-dək olan krediti 
3-36 ay müddətinə "Muğanbank" ASC-nin 
ölkə ərazisində olan bütün filiallarında 
rəsmiləşdirmək mümkündür. Krediti əldə 
etmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim et-
mək kifayətdir.

"Təqaüd" krediti üzrə ödənişlər hər ay 
bərabər hissələrlə həyata keçirilir. Kredit 
üzrə illik faiz dərəcəsi 22-24% təşkil edir. 
Müştərinin kredit öhdəliyinin sonuncu 
ödəniş tarixindəki yaşı 66 olmalıdır.

Ətraflı məlumatı (012) 933 nömrəli 
telefondan, “Muğanbank” ASC-nin saytın-
dan (https://www.muganbank.az), ban-
kın Facebook və Instagram səhifələrindən 
əldə etmək mümkündür.

Azərbaycan maliyyə-bank sektoru-
nun tanınmış qurumlarından biri olan 

"Muğanbank" ASC 1992-ci ildə fəaliyyətə 
başlamışdır. Hal-hazırda Bankın ölkə əra-
zisində 23 filialı və 10 şöbəsi, həmçinin 
Moskva şəhərindəki nümayəndəliyi hər 
növ bank məhsulları üzrə keyfiyyətli xid-

Mərkəzinə və ya bankın filiallarına müra-
ciyyət etməniz xahiş olunur.

Yapı Kredi Bank Azərbaycan dünyanın 
bir neçə  ölkəsində fəaliyyət göstərən 
bankçılıq qrupunun üzvüdür. Ana səhm-
darı Koç Holding (Türkiyə) olan bank, 
Azərbaycanda Bakı və Sumqayıt şəhər-
lərində yerləşən filialları, 7/24 xidmət 
göstərən *0444 nömrəli Telefon Mərkəzi 
və İnternet/Mobil Bankçılıq məhsulları 

ilə müştərilərə geniş çeşiddə xidmət ver-
məkdədir.

Qeyd edək ki, Yapı Kredi Bank Azər-
baycanın məhsul və xidmətləri barədə 
məlumatları bankın filiallarından, www.
yapikredi.com.az internet adresindən, 

*0444 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, 
həmçinin rəsmi Facebook və Instagram 
səhifəsindən əldə etmək olar

mət göstərir. "Muğanbank" ASC ABŞ Bey-
nəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), ICBC 
Bank - Industrial and Commercial Bank 
of China təşəbbüsü ilə yaradılan “Belt and 
Road Bankers Roundtable Mechanism” 
(BRBR - “Bir Kəmər-Bir Yol” Banklarının 
Dəyirmi Masası), Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı (EBRD), Beynəlxalq Ma-
liyyə Korporasiyası (IFC), ABŞ-ın World-

Business Capital (WBC) investisiya fondu, 
Xarici Özəl İnvestisiyalar Korporasiyası 
(OPIC), Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam 
Korporasiyası (ICD), İnkişaf üçün Yaşıl 
Fond (GGF), Cənub-Şərqi Avropa üzrə 
Avropa Fondu (EFSE), Almaniya Əmanət 
Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fon-
du (SBFIC) kimi beynəlxalq iqtisadi qu-
rumlarla əməkdaşlıq edir.
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Kolin İnşaata 
ziyarət

ATİB və ASAN Xidmət arasında 
görüş

Yeni PUA ixtira edən 13 yaşlı azərbaycanlı 
ATİB ofisində

21 yanvar 2021-ci ildə ATİB İdarə 
heyətinin üzvləri Kaya Karslı, Rafiq Qara-
yev və Baş Katib Pərvanə Hacıyeva İdarə 
Heyətinin üzvü Kolin İnşaat şirkətini 
ziyarət etdi. Şirkətin rəhbəri Enis Buka 
qonaqları salamlayaraq onlarla ikitərəfli 
əməkdaşlıqları müzakirə etdi.

5 fevral 2021-ci ildə ATİB İdarə Heyə-
tinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin 
üzvü Rafiq Qarayev və Baş Katib Pərvanə 
Hacıyeva Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət Xidməti və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agent-
liyinin sədri Ülvi Mehdiyevlə və "YAŞAT" 
Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin 
Hüseynovla görüşdülər. Görüşdə tərəflə-
rin fəaliyyətləri barədə fikir mübadiləsi 

aparılmış, Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqə-
dar yaralananların və şəhid ailələrinin 
təminatına dəstək fondu (YAŞAT Fondu) 
və ATİB arasında mövcud əməkdaşlığın 
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğu-
lanmış və tərəflər gələcəkdə də qarşılıqlı 
məsləhətləşmələrin aparılması və əmək-
daşlığın davam etdirilməsi barədə razılı-
ğa gəlmişlər.

9 fevral 2021-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yan-
gın, İdarə Heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev və Kaya Karslı “AzAst-
ro” startapının təsisçisi və icraçı direktoru Həsən Quliyevi qəbul 
etdilər. Həsən Quliyev 13 yaşlı yeni PUA ixtira edən Azərbayca-
nıdır. Görüş zamanı o “AzAstro” startapı haqqında bəhs edərək 
bildirib ki, sözügedən startap PUA-lar, raketlər, model peyklər 
və onların hissələrinin istehsal edilməsi ilə məşğuldur və “İstik-
bal-1”, “İstikbal-2” və “Atilay” adlı 3 PUA layihəsi mövcuddur.

Görüşün sonunda qonağa plaket təqdim edilib və xatirə foto-
su çəkilib. 
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Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyinin Din müşaviri ATİB 
ofisində olub

Mürsəl 
Rüstəmovu 
ziyarət

Teoman 
Tiryakini 
ziyarət

10 fevral 2021-ci ildə Azərbaycan Tür-
kiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB) ofisində 
İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın Türkiyə-
nin Azərbaycandakı səfirliyinin Din müşaviri 
Zeki Yavuzyılmaz ilə görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Türkiyə-Azərbaycan dostlu-
ğu, iki ölkə arasında əlaqələr və qarşılıqlı 

münasibətlər müzakirə olunub. Cemal 
Yangın əməkdaşlıq üçün təşəkkür edərək, 
ATİB-in son fəaliyyəti barədə məlumat ve-
rib. O, Türkiyə Səfirliyinin hər zaman ATİ-
B-ə xüsusi diqqət ayırdığını vurğulayıb və 
bundan sonra da əməkdaşlıq üçün geniş 
perspektivlərin olduğunu bildirib.

11 fevral 2021-ci ildə ATİB İdarə 
heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə Heyə-
tinin üzvləri Rafiq Qarayev, Kaya Karslı və 
Baş Katib Pərvanə Hacıyeva İdarə Heyəti 
sədrinin müavini, "Səba" şirkətlər qrupu-
nun Direktorlar şurasının üzvü Mürsəl 
Rüstəmovu ziyarət etdi. 

Qonaqları səmimi şəkildə qarşılayan 
Mürsəl Rüstəmov onlara "Səba" şirkətlər 
qrupunun fəaliyyəti barədə ətraflı məlu-
mat verdi. 

Görüşdə əməkdaşlıq əlaqələri geniş 
şəkildə müzakirə edildi və qarşılıqlı iş 
birliyinin növbəti addımları müəyyən 
edildi.

12 fevral 2021-ci ildə ATİB İdarə 
heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə Heyə-
tinin üzvləri Rafiq Qarayev, Kaya Karslı və 
Baş Katib Pərvanə Hacıyeva Türk Əmək-
daşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığının 
(TİKA) ölkəmizdəki nümayəndəsi Teo-
man Tiryakini ziyarət etdi. 

Görüş zamanı ATİB ilə TİKA arasın-
da əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə 
edilib.

Növber Ferit Veçhini ziyarət

11 fevral 2021-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə Heyətinin 
üzvü Azər Hətəmov və Baş Katib Pərvanə Hacıyeva Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin 
Bakı təmsilçisi Növber Ferit Veçhini ziyarət etdi. Görüşdə qarşılıqlı əlaqələr, qarşıda 
duran fəaliyyət istiqamətləri, ATİB ilə münasibətlərin inkişafı və digər məsələlər mü-
zakirə edilib.
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Xanım Növber Ferit Veçhi ATİB 
Ofisini ziyarət etdi

“Qarabağ Şəhidləri və Qarabağ Zəfəri” adlı şeir 
müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi 
təşkil edilib

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Bakı Təmsilçisi xanım Növber Ferit Veçhi ATİB 
Ofisini ziyarət etdi. ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangınla görüşdə ATİB ilə münasi-
bətlərin inkişafı, qarşıda duran fəaliyyət istiqamətləri, iki ölkə arasında ticari əlaqələrin 
daha da genişləndirilməsi ilə bağlı tövsiyə xarakterli təkliflər səsləndirildi və bir sıra 
məsələlər müzakirə olundu. 

“Qarabağ Şəhidləri və Qarabağ Zəfəri” 
adlı şeir müsabiqəsinin mükafatlandırma 
mərasimi təşkil edilib.

Müsabiqə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Azərbaycandakı səfirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyinin hi-
mayəsində Bakı Təhsil Müşaviri/TİKA 
əməkdaşlığı ilə və Bakı Anadolu Türk lise-
yinin təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıb.

Tədbirdə Türkiyənin Azərbaycanda-
kı səfiri Cahid Bağcı, Azərbaycanın Baş 
Prokuroru Kamran Əliyev, Türkiyənin 
Baş Prokuroru Bəkir Şahin, Təhsil nazi-
rinin müavini Muxtar Məmmədov, ATİB 
İdarə heyətinin üzvləri Azər Hətəmov, 
Rafiq Qarayev və başqaları iştirak edib-
lər.

Müsabiqəyə Azərbaycanda lisey təh-
sili alan şagirdlər tərəfindən Təhsil Mü-
şavirliyinin internet ünvanı vasitəsilə 

“onlayn” və e-mail yolu ilə 659 şeir ilə 
qəbul edilib.

Tədbirdə şagirdlər müxtəlif kompozi-
siya nümayiş etdirib, şeir səsləndiriblər.

“ARPA 
Consulting” 
MMC ATİB 
ofisini ziyarət 
etdi

17 Mart 2021-ci ildə “ARPA Consul-
ting” MMC ATİB ofisini ziyarət etdi. 

Görüşdə “ARPA Consulting” MMC-nin 
Baş direktoru Püstə Babayeva, Biznes 
İnkişafı Departamentinin Rəhbəri Aqşin 
Yunusov, ATİB sədri Cemal Yangın, İdarə 
Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev iştirak etdi. 

ATİB sədri Cemal Yangın qonaqları 
salamlayaraq ATİB-in fəaliyyəti barədə 
geniş məlumat verdi. Görüş zamanı qar-
şıdakı layihələr, birlikdə görüləcək işlər 
barədə müzakirələr aparıldı.
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Türkiyənin yeni səfiri təbrik ziyarəti

Gürsu Baskan 
ATİB ofisində 
qonaq oldu

Türkiyənin səfiri Erkan Özorala 
vəfa ziyarəti

17 mart 2021-ci ildə ATİB İdarə heyə-
tinin üzvü Schneider Electric Middle East 
Projects” Azərbaycan Respublikasındakı 
Filialına yeni təyin olunmuş Baş direkto-
run müavini Gürsu Baskan ATİB ofisində 
qonaq oldu. ATİB sədri Cemal Yangın qo-
nağa ATİB haqqında, Azərbaycanın mədə-
niyyəti, tarixi haqqında məlumat verdi. 

Daha sonra görüş iştirakçıları ara-
sında qarşılıqlı fikir mübadiləsi oldu və 
tərəflər mümkün əməkdaşlıq sahələrini 
müəyyən etdilər.

15 Aprel 2021-ci ildə ATİB sədrinin 
müavinləri Avni Demirci, Mürsəl Rüstə-
mov, İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qa-
rayev, Enis Buka və Baş Katib Pərvanə 
Hacıyeva Azərbaycandakı diplomatik 
fəaliyyəti başa çatmış Türkiyənin səfiri 
Erkan Özoralı vəfa ziyarəti ediblər. 

ATİB nümayəndələri cənab səfiri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Cənab İlham Əliyev tərəfindən - “Dostluq” 
ordeninə layiq görülməsi münasibətilə 
təbrik edib, iki qardaş ölkə arasındakı 
iqtisadi münasibətlərin inkişafına verdiyi 
töhfələrə görə təşəkkürünü bildiriblər.

Görüşün sonunda xatirə plaketi təq-
dim edilib.

28 aprel 2021-ci ildə ATİB idarə 
heyətinin sədri Cemal Yangın, sədrin 
müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə Heyəti-
nin üzvləri Rafiq Qarayev, Azər Hətəmov, 
Rəna Məmmədovan, Gürsu Baskan, Enis 

Buka və Baş Katib Pərvanə Hacıyeva Tür-
kiyə Respublikasının Azərbaycana yeni 
təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri cənab Cahit Bağcını təbrik etmək 
üçün ziyarət ediblər. 

Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə qardaş-
lıq əlaqələrinin müxtəlif inkişafından 
məmnunluq ifadə edilib.
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Ticarət Baş müşavirləri Ahmet Erdalı və Yakup 
Seferi təbrik üçün ziyarət

18 iyun 2021-ci ildə ATİB İdarə heyə-
tinin sədri Cemal Yangın, İdarə Heyətinin 
üzvü Rafiq Qarayev və Baş Katib Pərvanə 
Hacıyeva Türkiyə Səfriliyinin yeni təyin 
olunmuş Ticarət Baş müşavirləri Ahmet 

Erdalı və Yakup Seferi təbrik üçün ziyarə-
ti ediblər.

ATİB sədri Ticarət Baş müşavirləri yeni 
vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təb-
rik edib, ölkələrimiz arasında uğurlu in-

vestisiya əməkdaşlığından bəhs edib.
Görüşdə tərəflər əməkdaşlığın inkişafı 

istiqamətləri və qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi 
aparıblar.

Fairmont Otel ziyarət
18 iyun 2021-ci ildə ATİB İdarə heyə-

tinin sədri Cemal Yangın, İdarə Heyətinin 
üzvü Rafiq Qarayev və Baş Katib Pərvanə 

Hacıyeva Fairmont Otelin Spa və Sağlam-
lıq mərkəzinin direktoru Ferhat Karama-
noğlunu və Rezidensiya satış meneceri 

Hürü Koçu ziyarət etdi.
Görüş zamanı əməkdaşlıq və ATİB-ə 

üzvlük əlaqələri müzakirə edildi.
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Mürsəl 
Rüstəmovun 
ad günü

25-ci İBF Forumu (İnternational Business 
Forum) bu il Bakıda keçiriləcək

2 iyul 2021-ci ildə ATİB katibliyi 
və İdarə Heyəti sədrin müavini Mürsəl 
Rüstəmovu ad günü münasibətilə təbrik 
etdilər, uğurlarının davamlı olmasını arzu 
etdilər.

Forum dünyanın bir sıra ölkələrinin iş 
adamlarını və dövlət rəsmilərini bir ara-
ya gətirməklə, ölkələr arasında ikitərəfli 
iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf etdi-
rilməsi, davamlı əməkdaşlıq modellərinin 
yaradılması, investisiya sahəsində əmək-
daşlıq və biznes əlaqələrinin möhkəmlən-
dirilməsi məqsədilə təşkil olunur. 1995-ci 
ildə Türkiyənin Müstəqil Sənayeçi və İş 
Adamları Dərnəyi (MÜSİAD) tərəfindən 
təsis edilmiş və ildə bir dəfə keçirilən İBF 
Forumu çərçivəsində bir sıra panel iclas-
lar, ölkə təqdimatları, ikitərəfli görüşlər 
və s. tədbirlər təşkil olunur.

İyulun 6-da iş adamlarının, biznes 
assosiasiyaların və İBF-in nümayəndələ-
rinin iştirakı ilə KOBİA və İBF arasında 
25-ci İBF-in Forumunun Bakıda keçiril-
məsinə dair Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb. Sənədi KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və İBF-in 
sədri Erol Yarar imzalayıblar.

Tədbirdə ATİB İdarə heyətinin üzvü 
Rafiq Qarayev və Baş Katib Pərvanə Hacı-
yeva iştirak edib.

Tədbirdəki çıxışında KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov İBF 
Forumunun ölkəmizdə keçirilməsinin 
iştirakçı ölkələr, xüsusilə də Azərbaycan 
və Türkiyə arasında biznes sahəsində 
əməkdaşlığının genişləndirilməsi və iş 
adamlarının iştirakı ilə çoxtərəfli biznes 
platformanın formalaşdırılmasında əhə-
miyyətli olacağını bildirib. Qeyd olunub 
ki, forum çərçivəsində Azərbaycanın əlve-
rişli biznes və investisiya mühitinin xarici 
investorlara tanıdılması, iş adamları ara-
sında birbaşa biznes əlaqələrin qurulma-
sı, Qarabağın investisiya imkanları barədə 
təqdimatın keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Forum post-COVİD dövründə ticarət və 
iqtisadi tərəfdaşlığın canlandırılması, 
yeni təşəbbüslərin reallaşdırılması baxı-
mından da əhəmiyyətli olacaqdır.

Beynəlxalq Biznes Forumun (İBF) 
rəhbəri Erol Yarar və MÜSİAD sədri Ab-
durrahman Uzun 25 ildir keçirilən İBF 

forumunun əhəmiyyətinə dair fikirlərini 
bölüşüb, növbəti tədbirin Bakıda keçiril-
məsindən məmnunluqlarını bildiriblər.



20 say 41 | EcoVision

QARABAĞ - AZƏRBAYCANDIR!

44 gün davam edən “Dəmir yumruq” əməliyyatı nəticəsində 
Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarını azad edib.
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Qalibiyyətimizin rəmzi olaraq 10 dekabr tarixində möhtəşəm Zəfər paradının keçirilməsi isə 
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yaşadığı və bütün dünyaya təntənəli şəkildə nümayiş etdirdiyi 

müzəffər Azərbaycan Ordusunun gücünü və qürurunu bir daha sübut etdi.

30 ildir həsrətində 
olduğumuz Qarabağın 

işğaldan azad olunmasına 
yönəlik fəaliyyətimiz, 

sentyabr ayının 27-dən 
başlayan “Dəmir Yumruq” 
əməliyyatı –  44 günlük 

Vətən Müharibəsi noyabr 
ayının 10-da Azərbaycan-

Ermənistan arasında bəyanatın 
imzalanması ilə nəticələndi. 

Belə ki, müzəffər Azərbaycan 
Ordusu erməni silahlı qüvvələri 

və Qarabağda formalaşan 
terror qruplaşmalarını 

darmadağın etdi. 

 “Dəmir yumruq” əməliyyatı adı 
ilə Azərbaycanın yeni tarixinə 
yazılan Vətən Müharibəsində 

rəşadətli Ordumuzun 
Müzəffər Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə qazandığı böyük Qələbə 

müasir Azərbaycan dövlətinin 
hərbi qüdrətinin və Azərbaycan 
xalqının qələbə əzminin əyani 

təsdiqidir.
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Bu gün, eyni zamanda, qürur anıdır.  30 ilin nisgili,  ümidsizliyi, əzabları, üzləşdiyimiz faciələr  
xalqımızın iradəsini  sındırmadı, əksinə,  daha da  möhkəmləndirdi,  gücləndirdi, qalib xalq özünü 
dünyaya təqdim etdi. Eşq olsun, bu uğuru Azərbaycana, xalqımıza  qazandıran ulu öndər Heydər 
Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevə! Eşq olsun, Azərbaycan Ordusuna! Məğrur, yenilməz  xalqımız, alnı açıq, üzün ağdır. 
Qarabağımızla birgə qarşıda bizi daha böyük, möhtəşəm uğurlar gözləyir. Daim irəli doğru!

 Eyni zamanda bu parad qüdrətli 
Ordu ilə yanaşı, Azərbaycanın 
iqtisadi və siyasi iradəsini də bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi.



23say 41 | EcoVision

QARABAĞ - AZƏRBAYCANDIR!

Qələbəmiz, eyni zamanda, 
şəhidlərimizin qanı ilə yazıldı.   
Şəhid verən xalq yenilməzdir. 

Şəhidlərimizin qanı yerdə 
qalmır. Onların qisası döyüş 
meydanında alındı. Atıq bu 
əminliyi də ifadə edə bilərik 

ki, Azərbaycanın tarixi 
Qələbəsi ilə şəhidlərimizin 
də ruhu şaddır. Allah bütün 
şəhidlərimizə rəhmət etsin, 

qazilərimizə şəfa versin.
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“Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi, əyilməz iradəmizi göstərdi, 
birliyimizi göstərdi, müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü 

göstərdi. Bu, həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var, ölkəmizin gücü də var və 
həmişə olacaq. Əgər kimsə Ermənistanda bu gün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir. 
O 44 günlük müharibəni onlar heç vaxt unutmasınlar. Bundan sonra əgər kimsə Azərbaycan 

xalqını təhqir etməyə çalışsa, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük müharibə onun yanında yalan 
olacaq”.
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“Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən müzəffər ordumuz öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi!. 
Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!” 
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“Müharibə dövründə mən əziz xalqımı müharibə ilə bağlı müntəzəm olaraq məlumatlandırırdım. 
Müharibənin gedişatı xalqımızın gözü qabağında keçirdi. Müharibədən sonra bəzi əməliyyatlar 
haqqında, bəzi qərarlar haqqında müəyyən məlumat da verilir. Bu məsələyə çox vaxt ayırmaq 
istəmirəm. Amma 44 gün ərzində Azərbaycan Ordusu Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. 
Bizim qəhrəman əsgər və zabitlərimiz Azərbaycanın gücünü göstərdi. Düzgün planlaşdırılmış 
və həyata keçirilmiş əməliyyatlar sayəsində, texniki imkanlardan istifadə edərək, qəhrəman 
övladlarımızın qəhrəmanlığına, rəşadətinə söykənərək biz mümkün olmayanı etdik, düşməni 

məhv etdik, düşmən ağ bayraq qaldırdı, düşmən diz çökdü”.

“Qarabağ Azərbaycandır və 
nida” ifadəsi artıq bizim 

qələbəmizin rəmzinə 
çevrilib. Bir il bundan əvvəl 
mən bunu demişəm. Mən 

fəxr edirəm ki, mənim 
dediyim ifadə artıq bir milli 

şüara çevrildi. 
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"Bu, dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik və 
əzəcəyik! Eyni zamanda, bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bu 

gün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşib! Həmişə belə olacaq! 
Bu birlik əbədi olacaq! Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün vəzifələri 
icra etmək üçün imkan yaradacaq. Mən bütün bu illər ərzində - 17 
il ərzində Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm, görmüşəm, 

inamını, mənə olan xoş münasibəti görmüşəm. Bu, mənə güc 
verir. Bu, mənim siyasətim üçün əvəzolunmaz dəstəkdir. Həmişə 
Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən Vətənə, doğma xalqıma 

ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəyəm. Şadam ki, sözümün 
üstündə durmuşam. Həmişə olduğu kimi, sözümə sadiq olmuşam"
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"Biz inşallah yaxın vaxtlarda cənab 
Prezidentimizin və ordumuzun gücü 
ilə torpaqlarımızı geri qaytaracağıq!"

ATİB Sədri Cemal Yangın 2019-cu ildə 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və 
Yeni il münasibətilə Ağdam rayonundakı "N" saylı hərbi hissədə bayram tədbiri zamanı çıxışında deyib: 
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QARABAĞ - AZƏRBAYCANDIR!
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Emin Əmrullayev
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri 

Təhsil naziri Emin Əmrulla-
yev 1982-ci ildə anadan olub. 
1999-2003-cü illərdə  Azər-
baycan Respublikası Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Aka-
demiyasında  dövlət idarəçiliyi 
üzrə bakalavr təhsili alıb. 

“2007-2015-ci illərdə 
Azərbaycan gənclərinin xarici 
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
Proqramı" çərçivəsində  ABŞ-
ın Kolumbiya Universitetində 
dövlət  idarəçiliyi  üzrə magistr 
proqramını bitirib. 

Bundan əlavə, Macarıstanın 
paytaxtı Budapeştdə magistr 
təhsili alıb, həmçinin bir çox 
beynəlxalq sertifikat proqram-
larında iştirak edib.

2013-2014-cü illərdə Təhsil 
Nazirliyində Keyfiyyətin təmi-
natı sektorunun müdiri, 2014-
2020-ci illərdə Təhsilin inkişafı 
proqramları şöbəsinin müdiri 
vəzifələrində çalışıb. 2020-ci 
ilin yanvar ayından iyulun 27-
dək Təhsil İnstitutunun direkto-
ru vəzifəsini yerinə yetirib.

Emin Əmrullayev eyni za-
manda gənclər sektoruna dair 
beynəlxalq layihələrin idarə 
olunmasında böyük təcrübəyə 
malikdir.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 27 iyul 2020-ci 
il tarixli Sərəncamı ilə Təhsil 
naziri təyin edilmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Məqsədimiz sentyabrın 15-i 
ənənəvi təhsilə qayıtmaqdır. 
Bununla bağlı vaksinasiya bizim 
əsas alətimizdir. Vaksinasiya 
yeganə yolumuzdur ki, pandemiya 
ən qısa zamanda bitsin. Həm 
müəllimlərimiz, şagirdlərimiz, 
bütövlükdə cəmiyyətimiz normal 
həyata qayıtsın.
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Hörmətli cənab Nazir, koronavirus 
pandemiyası dövründə ölkənin təhsil 
mənzərəsini necə səciyyələndirmək 
olar? Distant təhsil zamanı şagirdlərin 
bilik norması sizi qane etdimi?

E.Ə.: Əgər əyani təhsil mümkün de-
yilsə, onda distant  təhsil vəziyyətdən  
yeganə çıxış yoludur. Təbii ki, onun key-
fiyyətinin getdikcə artdığını düşünürəm.  
Çünki ötən ilin mart ayında bizim bir çox  
müəllimlərimizin demək olar ki, həyatın-
da heç vaxt distant təhsil təcrübəsi olma-
yıb, teledərslər aləti yox idi. Mən distant 
təhsilin ailələr üçün böyük stress və dis-
kamfort yaratdığını bilirəm. Bunu başa 
düşürük. Məncə, cəmiyyətdə elə təəssürat 
yaranmamalıdır ki, Təhsil Nazirliyi bunu 
bilmir və yaxud bundan xəbəri yoxdur. Əs-
lində biz distant təhsilə bütün problemlə-
rin əsas səbəbi kimi deyil, pandemiyanın 
törəməsi kimi baxmalıyıq. Çünki distant 
təhsil daha çox nəticədir, nəinki səbəb. 
Məncə, nə etmək olar sualı  daha kons-
truktiv sualdır. Bəzi problemlərin qısa 
müddət ərzində  həlli təəssüf  ki, mümkün 
deyil. Məsələn, qısa müddət ərzində hər 
bir qəsəbədə internetin təmin edilmə-
si obyektiv səbəbdən  mümkün deyil və 
yaxud qısa müddət ərzində bütün müəl-
limlərimizin hər birinin eyni keyfiyyətlə 
distant təhsil verməsi  kifayət qədər çətin-
dir. Biz artıq yanvar ayında rəqəmləri pay-
laşmışdıq, bütün təhsil sistemi üzrə yəni, 
həm dərslər, həm müxtəlif sual-cavab ses-
siyaları, həm ali təhsildə olan mühazirələr 
“Microsoft Teams” platforması üzərindən 
həftəlik 6 milyona gəlib çatırdı.

Biz eyni zamanda müxtəlif ölçmələr-
lə başa düşürük ki, distant təhsilə keçid 
xüsusilə kənd yerlərində və bölgələrdə 
müəyyən mənada problemlər  yaradıb. 
Ona görə də teledərslərin yayımına baş-
lanıldı. Mən xüsusi vurğulamaq istər-
dim ki, indi ailələrin rolu əvvəlkindən 
daha çoxdur, həm övladlarının psixoloji 
nöqteyi-nəzərdən, həm də  öyrənməyə 
dəstək olmaq baxımından. Çünki biz 
unutmamalıyıq  ki, ev mühiti məktəb-
lə bərabər insanın inkişafının ən vacib 
amilidir. Yəni, nə qədər ki, məktəb mü-
hitində müəllimlər insanın inkişafına 
töhfə verir, ailədaxili münasibətlər, ailə-
daxili mühit insanın istər mənəvi yetiş-
kənliyinə, istərsə də öyrənmə həvəsinin 
formalaşması üçün ən vacib amildir. Ona 
görə verilmiş mühitdə mənə elə gəlir ki, 
emosiyaları düzgün idarə edib, daha çox 
verilmiş sualın rasional düzgün cavabını  
axtarmalıyıq və birlikdə bu prosesdən 
çıxmalıyıq. Artıq belə deyək  tunelin 
sonunda bir işıq ucu görünür.Vaksinləş-
mə prosesi başladığına görə ona doğru 
sürətlə irəliləməliyik. 

 
Yay məktəbinin təşkil edilməsində 

əsas məqsəd nə idi?
E.Ə.: “Yay məktəb”ləri könüllü və ödə-

nişsizdir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, biz 
Təhsil Nazirliyi olaraq Azərbaycan uşaq-

ları, məktəbyaşlı təhsil alanlar üçün arası 
kəsilmədən öyrənməyi təşkil etmək istə-
yirik. Və bu, olduqca vacibdir.

Bilirsiniz, öyrənmək yalnız hansısa 
akademik bilikləri mənimsəmək, hansı-
sa düsturları və ya şeirləri əzbərləmək 
deyil. Öyrənmək həm də insanlarla ün-
siyyətdə olmaq, sosial-emosional inkişaf 
deməkdir. Nəzərə alaq ki, bizim uşaqları-
mız çox böyük bir müddətdə evdə qaldı-
lar, bir-biriləri ilə ünsiyyətdə olmadılar. 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu, əlavə bir 
imkandır. Yəni valideyn bunu qəbul edə 
və ya imtina da edə bilər. Yəni bizim ver-
mək istədiyimiz mesaj ondan ibarətdir 
ki, havanın soyuq və ya isti, yağışlı və ya 
qarlı  olmasına baxmayaraq hər fəsildə 
öyrənmək gözəldir.  Önəmli olan məsələ 
öyrənmə prosesinin  davamlı,  arası kə-
silmədən olmasıdır. Ola bilər ki, validey-
nlər  müəyyən səbəblərdən övladlarını 
“Yay məktəbi” nə  qoymasınlar. Bu seçim 
də var və biz buna hörmətlə yanaşırıq. 
Amma 300 min Azərbaycan şagirdinin 
bu gün məktəbə gəlib, müxtəlif innova-
tiv məzmunla tanış olması, öyrətdiyimiz 
yolla öyrənməyi bacarmayan uşaqlara 
onların öyrənəcəyi yolla öyrətmək çox 
maraqlıdır. Ayrı -ayrı ümumtəhsil müəs-
sisələrinin “Yay məktəb”indən çəkilən 
videolara siz də, mən də baxıram.  Bura-
da müxtəlif  fənlər, eləcə də sahələr üzrə  

uşaqlarla aparılan işlər olduqca diqqət-
çəkəndir.  Bu videolarda çox maraqlı səh-
nələr yer alıb. Uşaqlar müxtəlif  rəsmlər 
çəkir, açıq havada öyrənir, bir-birləri ilə 
ünsiyyətdə olurlar, müxtəlif  bacarıqlara 
yiyələnirlər. Bu, çox yaxşıdır. Həmişə bir 
uşağın digər uşaqla ünsiyyətdə olaraq 
nəsə öyrənməsində bir fayda var. İnanı-
rıq ki, gələcəkdə də bizim belə təşəbbüs-
lərimiz olacaq və valideynlər daha böyük 
həvəslə “Yay məktəb”lərinə uşaqlarını 
göndərəcəklər. Hətta göndərməsələr 
belə, mənim valideynlərə tövsiyəm odur 
ki, yay ərzində övladlarını bacardıqca 
müxtəlif yerlərə aparsınlar. Nə qədər 
uşaqlar ətraf mühitə daha çox cəlb olu-
narlarsa bir o qədər də uşaqların öyrən-
mə , dünyagörüşünün, onların gələcəkdə 
müstəqil davranma bacarıqlarının art-
ması imkanları genişlənər. Bu, olduqca 
vacibdir. Uşaqlar hansısa bir şəkildə on-
lara bilik vermək  üçün bir varlıq deyillər. 
Onlar canlıdırlar, öyrənəndirlər. Və onlar 
o vaxt öyrənirlər ki, ətraf mühitlə ünsiy-
yətdə olurlar. Burada ana söz öyrənmə 
mühitidir. Bu öyrənmə mühitini həm 
məktəbdə, evdə, həm də  digər ailələrlə 
birlikdə təşkil etmək olar. Hər bir mühit 
öyrənmə mühitidir və valideynlər öz öv-
ladlarının imkan daxilində belə deyək, 
rəngarəng öyrənmə mühitində olmala-
rına çalışmalıdırlar. Bu, heç də həmişə 
maliyyə tələb etmir. Sadəcə olaraq öv-
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ladlarımızla birlikdə vaxt keçirmək, evdə 
oynamaq belə onların öyrənməsinə müs-
bət təsir edir və biz təhsil sistemi olaraq 
öyrənməni məhz burdan başlamalıyıq.

 
Müəllimlərin sertifikasiyası barədə 

nə deyə bilərsiniz?
 E.Ə.: “Azərbaycanda 20 yaşlarından 

başlayaraq müəllimlər işləməyə başlayır. 
40 yaşlarına qədər bu işə davam edirlər. 
İbtidai sinif müəllimləri ortalama 250 
şagirdə bilik verir. Bu baxımdan sertifika-
siya zamanı səriştəli müəllimlərin aşkar 
olunması əsas məqsədlərdəndir. Sertifi-
kasiyanın məqsədi kimisə işdən çıxarmaq 
deyil. İlk mərhələdən keçməyənlər üçün 
sonrakı mərhələdə iştirak etmək hüququ 
tanınacaq".

Tələbə kreditlərinin mahiyyətindən 
danışa bilərsinizmi?

E.Ə.: Təhsil Tələbə Krediti Fondunun 
bu gün təsis edilməsi, eləcə də tədris 
ilinin  yekunları ilə bağlı  fikirlərimi bil-
dirmək üçün dəvətliyəm. İlk öncə onu 
qeyd edim ki, ölkə Prezidenti İlham Əli-
yev tərəfindən  “Azərbaycan Respublika-
sı Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil 
Tələbə Krediti Fondunun yaradılması 
və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı 
bir sıra tədbirlər haqqında” imzalanan 
Fərman  Azərbaycan təhsili üçün çox 
əhəmiyyətli bir  hadisədir. Çünki bütün 
dünyada bildiyiniz kimi təhsil kreditləri 
var. Əsas  məqsəd, təbii ki, ilk növbədə 
təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına, əha-
linin aztəminatlı təbəqələrindən olan 
şəxslərin təhsilə əlçatanlığını təmin et-

mək, bu sahədə mövcud olan bir sıra so-
sial problemlərin həllinə nail olmaqdır. 
Sosial problemlər dedikdə, bilirik ki, bir 
çox hallarda tələbələr və yaxud tələbə 
adını qazanmaq istəyən abituriyentlər 
ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunsalar 
da ailələrinin və ya özlərinin maliyyə im-
kanları onlara ali təhsil almağa  müəyyən 
qədər imkan vermirdi.

Məlumdur ki, ölkə başçısı İlham Əliye-
vin müvafiq tapşırıq və sərəncamları ilə 
ali təhsil müəssisələrinə qəbul planında 
dövlət sifarişli yerlərin sayı artmaqdadır. 
Son dövrdə koronavirus pandemiyası ilə 
bağlı sosial baxımdan həssas əhali qru-
puna aid edilən ailələrin üzvləri olan tələ-
bələrə göstərilən dəstəyi  də nəzərə alsaq, 
təxminən 50 faizdən çox gənc dövlət he-
sabına təhsil alır.

Təhsilin maliyyələşməsi həmişə 
şaxələnməlidir, müxəlif  alətlərlə ölçülü 
olmalıdır. Və dünyanın ən qabaqcıl təcrü-
bələrini özündə birləşdirən təhsil tələbə 
kreditlərinin ölkəmizdə də artıq mövcud 
olması düşünürəm ki, tələbələrimiz, bü-
tövlükdə Azərbaycanın ali təhsil sisitemi 
üçün yeni imkanlar açacaq.  Əsasən də bu, 
keyfiyyətin yüksəldilməsi, təhsil almaqda 
bərabər imkanlar yaratmaq və təhsilin 
əhatə dairəsini genişləndirmək baxımın-
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

İstərdim ki, qısa olaraq ölkə Preziden-
tinin müvafiq fərmanı ilə yaradılmış Təh-
sil Tələbə Krediti Fondu, onun mahiyyət 
ilə bağlı bəzi məlumatları diqqətə çatdı-

rım. Tələbə kreditlərinin  ödənişli təhsil 
alan tələbələrə verilməsi nəzərdə tutulur. 
Bu kreditlər 2 qrup üçün nəzərdə tutu-
lur. Birinci qrupda əsasən sosial  həssas 
qrupdan olan tələbələr nəzərdə tutulur. 
Biz 3-5 illik istehlak kreditlərindən yox, 
təhsil müddətini bitirdikdən sonra  müəy-
yən möhlət hüquqları olmaqla 20 ili əhatə 
edəcək  müddət haqqında danışırıq. Yəni, 
tələbəyə  ali təhsil müəssisəsini bitirdik-
dən sonra 20 il ərzində həmin krediti 
hissə-hissə Fonda qaytara bilmək imkanı 
yaradılacaqdır. Və bu kreditlərin illik faiz 
dərəcəsinin kifayət qədər çox aşağı olma-
sı nəzərdə tutulur.

İkinci qrup isə standart kredit ola-
caqdır. Bu isə daha çox təhsildə key-
fiyyəti artırmaq məqsədi daşıyır. Və 
tələbələrin müvafiq ümumi orta mü-
vəffəqiyyət göstəricisi və yaxud belə 
deyək, təhsil nailiyyətlərinə uyğun ola-
raq həmin kreditlərin verilməsi nəzər-
də  tutulur. Bu, tələbənin bütün təhsil 
haqqısını və ya bir hissəsini əhatə edə 
bilər. Təhsil Tələbə Krediti Fondunun 
nizamnamə kapitalı 80 milyon manat 
nəzərdə tutulub. Yeni tədris ilindən eti-
barən tələbələrimiz  tələbə krediti ala 
biləcəklər. Onu da qeyd edim ki, aidiy-
yəti dövlət qurumları ilə  ilkin müza-
kirələrimizdə  müvəffəqiyyət göstəricisi 
yüksək olan tələbələrə həmin kreditin 
həm əsas hissəsinin, həm də faizlərinin, 
belə deyək, güzəşt edilməsi də nəzərdə 
tutulur. Bu da tələbələrə yaxşı oxumağa 
stimul yarada biləcək amillərdəndir. Bu 
kredit  kommersiya xarakteri daşımır. 
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Yəni, dövlət tələbələrə kömək edir. Eyni 
zamanda da bu dövrülüyü təmin etmək 
və vətəndaş məsuliyyətini də xatırlat-
maq məqsədi daşıyır. Təhsil rəqabətlili-
yi  sevir. Rəqabət olmadığı təqdirdə key-
fiyyətdən danışmaq olmur. Bu mənada 
tələbə kreditləri ali təhsilin əhatəliliyi-
ni və əlçatanlığını artırmaqla bərabər, 
rəqabətliliyi də gücləndirəcəkdir.

 
Artıq daha bir tədris ili arxada qal-

dı. Yəni 2020-2021-ci  tədris ili tarixə 
qovuşur. Və yəqin ki, nəticələr var. Qı-
saca olaraq yola saldığımız tədris ilini 
necə xarakterizə edərdiniz?  Bu haqda 
fikirlərinizi bilmək istərdik.

E.Ə.: Son tədris ilimiz bildiyiniz kimi, 
kifayət qədər fərqli, müxtəlif  hisslərlə, 
zəngin hadisələrlə yadda qalmaqla yana-
şı, ən əsası 2020-ci il Azərbaycanın tarixi 
qələbəsi, zəfər qazandığı bir il oldu. Eyni 
zamanda da yaşadığımız  koronavirus 
pandemiyası dövründə  biz mütəmadi 
olaraq məktəblərin açılması və bağlan-
masını müşahidə etdik. Yəni bir tərəfdən, 
bu il bizim növbəti  təhsil və tədris illəri-
mizi kökündən dəyişən bir il oldu. İstər 
təhsilin məzmunu, təhsil ocaqlarımızda 
tərbiyə mövzusu, istər vətənpərvərlik 
və milli dəyərlərimizin, Qarabağ zəfərin-
dən irəli gələn məsələlərin ümumtəhsil 
məktəblərində, ali təhsil müəssisələrin-
də yeniyetmə və  gənclər arasında təş-
viqi baxımından. Yola saldığımız tədris 
ili Azərbaycan təhsilinin məzmununun, 
Azərbaycan müəlliminin, gəncinin gələ-
cəyini dəyişən təhsil ili oldu.  Və bu, çox 
vacib bir məsələdir. Eyni zamanda da bil-

diyiniz kimi, biz təhsil ilinə hibrid forma-
da başladıq. Sonra 44 günlük Vətən mü-
haribəsində düşmən tərəfindən sərhəd 
və cəbhəyanı bölgələrin raket atəşinə 
tutulması nətcəsində biz 1400-ə qədər 
məktəbdə ümumiyyətlə, təhsilə fasilə 
verməli olduq. Ondan sonra COVID-19 
pandemiyasından irəli gələrək  çox uzun  
bir müddətdə- oktyabrın 15-dən fevralın 
1-nə qədər bütün ölkə ərazisində mək-
təblər tamamilə distant təhsilə keçdi. 
Fevral ayından başlayaraq biz yenidən 
hibrid təhsilə qayıtdıq və aprel ayına 
qədər Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhər-
ləri və Abşeron rayonunda ümumtəhsil 
müəssisələrində  belə davam etdik. Son-
ra yenə də distant təhsilə keçdik. Tədris 
ilinin ikinci yarım illiyində qeyd etdiyim  
bölgələr istisna olmaqla digər şəhər və 
rayonlarda həftənin bəlli günləri də olsa 
heç olmasa təhsili ənənəvi formada təş-
kil edə bildik.

Birmənalı olaraq deyim ki, koronavi-
rus pandemiyası təhsilə, uşaqlarımıza, bö-
yüməkdə olan gənc nəslə öyrənmə baxı-
mından ciddi zərər vurub. Bunun hələ ki, 
ölçülməsini tam müəyyən edə bilmirik. 
Çünki bu  öyrənməni ölçmək kifayət qə-
dər mürəkkəb bir prosesdir. Akademik bi-
liklərin öyrədilməsi, uşaqlara çatdırılması 
nöqteyi-nəzərdən bizim müəyyən plan-
larımız var və düşünürəm ki,  müəyyən 
fəaliyyət nəticəsində müəyyən dərəcədə 
zərərləri aradan qaldıra bilərik  və bu, 
bizim ən önəmli prioritetimiz olmalıdır. 
Həm bizim, hər bir təhsil işçisinin, həm 
də valideynlərin və təhsildə iştirak edən 

hər bir insanın. Bu itirilmiş öyrənməni 
biz necə bərpa edəcəyik? Özü də uşaqla-
rın sosial-emosional inkişafı, onların evdə 
qalması, öyrəşmədikləri, adət etmədiklə-
ri  bir öyrənmə  formasında öyrənməyə 
məcbur olmasını nəzərə alsaq. Təbii ki, 
bu prosesin mənfi və müsbət tərəfləri var. 
Mənfi tərəflərindən əgər söz açsaq  bir-
mənalı olaraq biz deyə bilmərik ki, koro-
navirus pandemiyası Azərbaycan təhsilini 
və ya dünya təhsilini irəliyə doğru apardı. 
Amma onu da deyim ki, innovasiyaları və 
yenilikləri məcburi olaraq və ehtiyacdan 
irəli gələrək qəbul etməklə üz-üzə qal-
dıq. Və sadəcə onu xatırladım ki, 1 milyon 
400 mindən artıq şagird, 128 mindən ar-
tıq müəllim Azərbaycanın onlayn təhsil 
platformasına qoşuldu. Müəllimlərimiz 
yenə də adət etmədikləri, amma çox bö-
yük bir fədakarlıqla həmin distant təhsil 
zamanı çalışdılar ki, şagirdlərimizə tədris 
etdikləri fənlər üzrə bilikləri çatdırsınlar. 
Nə qədər çətin və ağır olsa da mənə belə 
gəlir ki, bu tədris ilimizdə  öyrənmə baş 
verdi. Sözün başqa bir anlamında öyrən-
dik ki, insan sağlamlığı nə qədər önəmli 
və dəyərlidir. Biz eyni zamanda onu da 
öyrəndik ki, birlikdə göstərdiyimiz həm-
rəylik nəticəsində  bir çox problemlərin 
öhdəsindən gələ bilirik.

Məqsədimiz sentyabrın 15-i ənənəvi 
təhsilə qayıtmaqdır. Bununla bağlı vaksi-
nasiya bizim əsas alətimizdir. Vaksinasiya 
yeganə yolumuzdur ki, pandemiya ən qısa 
zamanda bitsin. Həm müəllimlərimiz, 
şagirdlərimiz, bütövlükdə cəmiyyətimiz 
normal həyata qayıtsın.
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İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov

ATİB-in “EcoVision” jurnalı üçün Azərbaycan Respublikasının 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 

Orxan müəllim, mikro, kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı Azərbaycan iq-
tisadiyyatının prioritet istiqamətlə-
rindəndir və bu sahə son zamanlar 
xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılır. 
Mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafı 
ilə bağlı mövcud vəziyyət necədir?  

O.M.: Ölkəmizin davamlı və dayanıqlı 
iqtisadi inkişafında sahibkarlığın, xü-
susən də mikro, kiçik və orta sahibkar-
lığın (KOB) rolunun artırılması, biznes 
və investisiya mühitinin daha da yax-
şılaşdırılması Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi inkişaf kursunun priori-
tetlərindəndir.

Hazırda Azərbaycanda sahibkarlıq sub-
yektlərinin təqribən 99%-ni KOB subyekt-
ləri təşkil edir. Dövlət Statistika Komitəsi-
nin məlumatına əsasən, 2020-ci il ərzində 
statistik vahidlərin sayı (fərdi sahibkarlar 
istisna olmaqla) 6,3% artaraq 2021-ci il 
yanvarın 1-i vəziyyətinə 155 435 olub. 
2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə hüquqi 
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün qeydiyyatdan keçmiş 
fərdi sahibkarların sayı isə 1 milyonu ötüb. 
KOB subyektləri əsasən ticarət, xidmət, ti-
kinti, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi, nəq-
liyyat və s. sahələrdə fəaliyyət göstərirlər.

Ölkə üzrə sahibkarlıq subyektlərinin 
mütləq əksəriyyətinin KOB subyektləri 

olması kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də 
və ixracda payının artırılması üçün böyük 
potensialın olduğunu göstərir. KOB-ların 
ölkə iqtisadiyyatında rolunun artırılması 
davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
baxımından prioritet istiqamətlərdəndir. 
Çünki, hər bir ölkədə iqtisadiyyatın daya-
nıqlılığı kiçik və orta biznesin inkişaf sə-
viyyəsi ilə bağlıdır.

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
KOB sektorunun tənzimlənməsi, biz-
nesə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi-
nin təşkili, KOB maraqlarının müdafiəsi, 
onların bilik və innovasiyalara, bazarla-
ra və maliyyəyə çıxışının yaxşılaşdırıl-
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ması və digər istiqamətlərdə fəaliyyət 
göstərir. 

KOBİA müvafiq sahədə qanunvericili-
yin tənzimlənməsi və təkmilləşdirilmə-
si prosesində də yaxından iştirak edir, 
sahibkarların qarşılaşdığı çətinliklərin 
öyrənilməsi və onların aradan qaldırıl-
ması istiqamətində fəal iş aparır. 

Qarşımıza qoyulmuş hədəflərə çat-
maq və KOB-lara dəstək məqsədilə bir 
sıra institusional mexanizmlər, güzəşt-
lər və digər dövlət dəstəyi tədbirləri hə-
yata keçirilir. 

KOB-lara göstərilən xidmətlərin 
yaxşılaşdırılması üçün hansı mexa-
nizmlər tətbiq olunur?

O.M.: Sahibkarlara göstərilən xidmət-
lərin yaxşılaşdırılması və effektivliyinin 
artırılması, bu sahədə operativliyin və 
rahatlığın təmin olunması baxımdan KOB 
evləri unikal modellərdəndir. Sahibkar-
lar üçün dövlət-biznes (G2B) və zəruri 
biznes-biznes (B2B) xidmətlərinin vahid 
məkanda göstərildiyi KOB evləri hazırda 
Xaçmaz və Yevlax şəhərlərində fəaliyyət 
göstərir. 2020-ci ilin fevralından fəaliyyət 
göstərən “Xaçmaz KOB evi”ndə sahibkar-
lara indiyədək 33 minə yaxın, bu ilin aprel 
ayından sahibkarların xidmətində olan 
“Yevlax KOB evi”ndə isə 2 mindən çox 
“G2B” və “B2B” xidmətlər göstərilib. “Xaç-
maz KOB evi” üzrə sahibkarların göstə-
rilən xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsi 
98% təşkil edir. Hazırda hər bir KOB evin-
də 20-yə yaxın dövlət və özəl qurum tərə-

findən 200-dən çox xidmət göstərilir. KOB 
evində xidmətlərin bir məkanda və ope-
rativ təqdim olunması sahibkarlara vaxta 
və xərclərinə qənaət etməyə, onların daha 
çox biznesin inkişafı məsələlərinə fokus-
lanmasına imkan verir. 

Sahibkarların maraqlarının müdafiəsi, 
onların maarifləndirilməsi və investisiya 
təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün ye-
rində dəstək və xidmətlər göstərən “KOB 
Dostu” şəbəkəsi genişləndirilir və artıq 
sahibkarın dostu kimi önəmli missiyanı 
öz üzərinə götürən KOB dostlarının sayı 
ölkənin 25 şəhər və rayonu üzrə 31-ə 
çatdırılıb. 

Mühüm bir istiqamət sahibkarlıq fəa-
liyyətinə başlamaq istəyən və biznesə 
yeni başlamış sahibkarlarla iş prosesi-
dir. Yeni biznesə başlayan sahibkarlara 
dəstək olmaq, onların bilik və bacarıq-
larının artırılması, sahibkarlıq sahə-
sindəki yeniliklər, qanunvericilik və 
dəstək mexanizmləri barədə məlumat-
lılıq səviyyəsinin artırılması, məsləhət 
xidməti ilə təminat baxımından KOB 
inkişafı mərkəzləri (KOBİM) önəmli 
institusional mexanizmlərdəndir. Bakı, 
Sumqayıt, Xaçmaz, Yevlax və Şəki şəhər-
lərində olmaqla, indiyədək 5 KOBİM sa-
hibkarların istifadəsinə verilib. Ötən il 
KOBİM-lər tərəfindən ödənişsiz olaraq 
100-ə yaxın təlim keçirilib, 2500 saata 
yaxın məsləhət xidməti göstərilib ki, bu 
xidmətlərdən 1200-dək KOB subyekti, 
startap və biznesə yeni başlayanlar ya-
rarlanıblar. 

KOBİA tərəfindən kiçik biznesin bey-
nəlxalq təcrübəyə yiyələnməsi istiqamə-
tində də geniş iş aparılır. Bu məqsədlə 
həyata keçirilən, KOBİA və Almaniya Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) 
əlaqələndiricisi olduğu “Azərbaycanın 
biznes ictimaiyyətində menecerlərin ix-
tisasının artırılması üzrə Almaniya-Azər-
baycan birgə Proqramı”ndan 2020-ci 
ildə 29, ümumilikdə isə indiyədək 451 
sahibkar və menecer yararlanıb.

2021-ci ildə mikro, kiçik və orta 
sahibkarlara dəstək məqsədilə daha 
hansı dəstək mexanizmləri tətbiq olu-
nacaqdır? 

O.M.: Rəqabətqabiliyyətli istehsalın sti-
mullaşdırılması, yeni məhsul və xidmətlərin 
yaradılması məqsədilə KOB subyektlərinə 
daxili bazar araşdırmalarının aparılması 
üçün dövlət dəstəyi göstərilir. Bu dəstək KO-
BİA tərəfindən təmin edilir. Belə ki, mikro 
sahibkarlıq subyektinin müraciəti əsasında 
aparılan hər bir daxili bazar araşdırmasına 
çəkilən xərcin 80%-i, kiçik sahibkarlıq sub-
yektinin müraciəti ilə aparılan daxili bazar 
araşdırmasına çəkilən xərcin isə 50%-i 
dövlət tərəfindən qarşılanır. Ümumilikdə, 
hər bir daxili bazar araşdırmasının aparıl-
masına görə KOB subyektlərinə ödənilən 
dəstək məbləği 20 min manata qədərdir. 
2020-ci ildə KOB subyektlərinin müraciə-
ti əsasında 7 daxili bazar araşdırmasının 
aparılmasına Agentlik tərəfindən dəstək 
göstərilib və bu proses hazırda da davam 
etdirilir. Sahibkarın müraciəti əsasında 
aparılan daxili bazar araşdırması ilə yana-
şı, KOBİA-nın təşəbbüsü əsasında da daxi-
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li bazar araşdırması aparılır. KOB-ların 
sifarişi ilə aparılan daxili bazar araşdır-
masından fərqli olaraq, Agentliyin təşəb-
büsü ilə aparılan bazar araşdırmalarının 
nəticələri KOB subyektlərinə ödənişsiz 
təqdim edilir.

KOB-ların məhsullarının satışına 
və tanıdılmasına, bu məqsədlə onların 
təmənnasız olaraq ixtisaslaşmış sərgilər-
də iştirakına dəstək göstərilir. 2018-ci 
ildən etibarən Agentliyin dəstəyi ilə 170-
dən çox startap, mikro və kiçik sahibkar-
lıq subyektinin ixtisaslaşmış sərgilərdə 
ödənişsiz iştirakı təmin edilib. Korona-
virus pandemiyası ilə əlaqədar yaran-
mış uzunmüddətli fasilədən sonra 10-12 
iyun 2021-ci il tarixlərində Bakı Ekspo 
Mərkəzində ənənəvi formatda keçirilmiş 
kənd təsərrüfatı və qida sərgilərində də 
mikro və kiçik sahibkarların məhsul və 
xidmətlərini təqdim etməsinə KOBİA 
tərəfindən dəstək göstərilib. 

2021-ci ildən etibarən KOB-lara göstə-
rilən dəstək tədbirlərinin əhatə dairəsi 
daha da genişləndirilib və bir sıra yeni 
dəstək mexanizmlərinin tətbiqinə başla-
nılıb. Belə ki, bu ildən KOB subyektlərinin 
təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələ-
rinin maliyyələşdirilməsinə start verilib. 
Bu məqsədlə Agentlik tərəfindən təşkil 
olunmuş müsabiqəyə təqdim edilmiş 
layihələrdən 15-i maliyyələşdirilib. La-
yihələr yanacağa qənaət, müxtəlif qurğula-
rın və proqram təminatının hazırlanması, 
təkrar emal, tullantısız istehsal, beynəlxalq 

sertifikatların və patentlərin alınması, qa-
dınların məşğulluğunun təmin edilməsi 
istiqamətlərini əhatə edir. Hər layihənin 
ayrı-ayrılıqda maliyyələşdirilməsi üçün 
minimum 14 min, maksimum 20 min ma-
nat həcmində vəsait ayrılıb.

Artıq sahibkarlara “Startap” şəhadət-
naməsinin verilməsinə də başlanılıb. “Star-
tap” şəhadətnaməsi KOB subyektlərini 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəl-
ləsinə uyğun olaraq innovasiya fəaliyyətin-
dən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və 
gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edir.

Bu yaxınlarda KOBİA-nın dəstəyi ilə 
sahibkarların məhsullarının satışına 
dəstək məqsədilə onlayn satış platfor-
ması – www.kobmarket.az istifadəyə 
verilib. Portal sahibkarların onlayn sa-
tış imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, 
ölkədə onlayn ticarətin inkişafına, KO-
B-ların rəqəmsallaşdırılması prosesinin 
sürətlənməsinə və nağdsız ödənişlərin 
artırılmasına da dəstək olacaqdır.

Eyni zamanda, 2021-ci ildə KOB sub-
yektlərinin təlim və tədris imkanlarının 
artırılması, biznes sahəsində qabaqcıl 
təcrübənin öyrənilməsi üçün videotə-
lim platfoması istifadəyə veriləcək. Bu 
platformada KOB subyektlərinin ehtiyac-
larına uyğun istiqamətlər üzrə təlim vi-
deoları, tədris materialları və özünüqiy-
mətləndirmə testləri yerləşdiriləcəkdir.

Hazırda həmçinin, bir sıra yeni dəstək 
tədbirləri üzərində iş aparılır. Belə ki, 

KOB-ların istehsal etdikləri məhsulların 
ticarət şəbəkələrində satışının genişlən-
dirilməsinə, qeyri-neft məhsulları isteh-
salının stimullaşdırılmasına, idxalı əvəz 
edən yeni istehsal sahələrinin yaradıl-
masına şərait yaradacaq yeni mexanizm 
hazırlanıb. Bu mexanizm, mikro və kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinin istehsal et-
dikləri məhsulların ticarət şəbəkələrin-
də satışının təşkilinə çəkilən xərclərin 
bir hissəsinin dövlət vəsaiti hesabına 
ödənilməsini tənzimləyəcək.

Müasir təşkilati iqtisadi model olan 
klasterləşmə sahəsində də KOB-lara ins-
titutsional dəstəyin göstərilməsi nəzər-
də tutulur. Belə ki, KOBİA tərəfindən KOB 
klaster şirkətinə və KOB klaster iştirakçı-
larına şəhadətnamə veriləcək ki, bu on-
ları bir sıra vergilərdən azad edəcəkdir. 
Hazırda klasterləşmə ilə bağlı müvafiq 
qanunvericilik bazasının formalaşdırıl-
ması istiqamətində tədbirlər davam et-
dirilir. 

KOB-ların inkişafının dəstəklənmə-
si üçün Agentliyin gələcək planları və 
hədəfləri nələrdir?

O.M.: Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: 
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Priori-
tetlər”ində də kiçik və orta sahibkarlığın 
ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun 
əsas mənbəyinə çevrilməsi strateji hədəf-
lərdən biri olaraq müəyyən edilib. Bunun 
üçün işgüzar mühitin daha da yaxşılaşdı-
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rılması, biznesin təşviqi mexanizmlərinin iqtisadi səmərəsinin 
artırılması, vergi və gömrük siyasəti vasitəsilə sahibkarlıq fəaliy-
yətinin stimullaşdırılması və s. tədbirlər nəzərdə tutulub. 

Sahibkarlıq sahəsində dövlətin prioritetlərinə uyğun olaraq, 
Agentlik də KOB subyektlərinə dəstəyini davam etdirəcəkdir. 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı vahid 
konsepsiyasına uyğun olaraq, Agentlik bu ərazilərdə biznesin 
qurulması, KOB subyektlərinin formalaşması və inkişafına, özəl 
investisiyaların cəlb olunması prosesinə dəstəyini göstərəcək-
dir. Vurğulamaq istərdim ki, türkiyəli iş adamları da işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə biznesin qurulmasına, investisiya qo-
yuluşuna və burada həyata keçiriləcək bərpa işlərində iştiraka 
maraq göstərirlər. KOBİA öz imkanları ilə bu prosesdə yaxın-
dan iştirak edəcəkdir. 

KOB-ların ÜDM-də, məşğulluqda və qeyri-neft ixracında 
payının, rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün strateji hədəf-
lərdən irəli gələn tədbir və layihələr davam etdiriləcək, o cüm-
lədən ölkə üzrə KOBİM-lərin, KOB evlərinin və “KOB Dostu” 
şəbəkəsinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək. KOB-ların bilik və 
bacarıqlarının artırılmasına, satış bazarlarına və maliyyə re-
surslarına çıxışına dəstək davam etdiriləcəkdir. Həmçinin, sa-
hibkarlara göstərilən xidmətlərin effektivliyinin artırılması və 
KOB-ların rəqəmsallaşmasının genişləndirilməsi üçün müvafiq 
tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.

KOB sahəsində xarici təcrübənin öyrənilməsi və ölkəmizdə 
tətbiqi istiqamətində müvafiq xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq 
davam etdiriləcək. Bu baxımdan, Türkiyənin müvafiq qurum-
ları, xüsusilə KOSGEB təşkilatı ilə ötən il imzalanmış memo-
randum çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə KOB-ları arasın-
da əməkdaşlıq və iş birliyinin inkişaf etdirilməsinə hərtərəfli 
dəstək göstəriləcək. Agentlik Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
Türkiyənin müxtəlif biznes birlikləri, iş adamlarını birləşdirən 
təşkilatlar, o cümlədən ATİB ilə əməkdaşlığı daha da genişlən-
dirmək niyyətindədir. 
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“Zəfər yolu” nun adına layiq 
görülməsi üçün var gücümüzlə 
çalışırıq!

Hörmətli Enis bəy,  ATİB-in “EcoVi-
sion” jurnalına müsahibəyə vaxt ayır-
dığınız üçün Sizə təşəkkür edirik.

Zəhmət olmasa  ilk öncə  şirkətlə 
bağlı oxuculara məlumat verərdiniz.

E.B. Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., 1977-ci ildə mühəndis 
köklü Koloğlu ailəsi tərəfindən təsis 
edilmişdir. İri miqyaslı investisiya la-
yihələrinin inşaatçı firması olaraq sa-
dəcə Türkiyədə deyil, üç qitədə fəaliy-
yət göstəririk. Liviyadan Azərbaycan və 
Uqandaya qədər uzanan geniş bir coğ-
rafiyada iri nəqliyyat və investisiya la-
yihələrini həyata keçirən Kolin İnşaatın 
Azərbaycan, Liviya, Uqanda, Əl-Cəzayir, 
Polşa, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı Kral-

lığı və Küveytdə xarici ofisləri vardır. 
Kolin İnşaat dayanıqlı və davam etdi-
rilə bilən bir tərəqqi ilə sadəcə inşaat 
və enerji sektorunda deyil, mədənçilik, 
sənaye və turizm kimi fərqli sektorlar-
da da eyni müvəffəqiyyəti qazanmışdır. 
Kolin inşaat və podrat firması olaraq 
hazırladığı avtomagistral, avtomobil 
yolu, körpü, viaduk, dəmir yolu, metro, 
sürətli qatar, tunel kimi iri nəqliyyat 
layihələrindən liman, bənd, müasir su-
varma sistemləri, təmizləmə sistem-
ləri, su vermə xətləri, seldən qoruyan 
strukturlar, sənaye kompleksləri, ağır 
xidmət, təmir və texniki xidmət ema-
latxanaları, boru xətlərinin çəkilməsi, 
kooperativ bina, otel, xəstəxana, ofis 
binaları və hərbi obyektlər, bina-mənzil 
layihələri, tələbə yataqxanaları, sosial 
obyektlər və məktəblər, enerji, informa-
siya mübadiləsi və daşımacılıq layihələ-
rinə qədər uzanan geniş bir yelpazədə 
bir çox layihəyə imza atmışdır. Dünya-
nın ən yaxşı podrat firması siyahısında 
yer alan şirkətimiz dünyanın nəhənglər 
liqasında olduğuna görə qürur duyur. 
Maliyyə gücü yüksək, işi bitirmə baca-
rığı 100% olan bir şirkət olaraq dün-
yanın maliyyə bazarlarının etimadını 
qazanmışıq. 

Azərbaycanda işləməkdən məm-
nunsunuz? 

E.B. İlk öncə qeyd etmək istədik ki, 
Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən baş-
ladılan və cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilən si-
yasət nəticəsində Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərməkdən Kolin olaraq və fərd 
olaraq məmnunluq duymaqla yanaşı, 
həmdə qurur duyuruq. Hər gün inkişaf 
edən Azərbaycanda olmaq, fəaliyyəti-
mizlə bu proseslərdə azda olsa iştirak 
edib qatqı sağlamaq bizim üçün qızıl sə-
hifəli tarixdir. 

İşğaldan azad olunmuş torpaqlar-
da görəcəyiniz işlər barədə məlumat 
verə bilərsiniz?

E.B. Bu çox gözəl sualdır. Cənab Pre-
zident İlham Əliyevin uğurlu və qətiy-
yətli siyasəti nəticəsində Azərbaycanın 
30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqla-

Müsahibimiz ATİB İdarə heyətinin üzvü,  “Kolin İnşaat” 
şirkətinin direktoru Enis Bukadır
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rıi şğaldan azad olunmuşdur. Bu qələbə Azərbaycan xalqının 
qələbəsiylə yanaşı, ədalətin beynəlxalq hüququn bərqərar 
olmasıdır.  

Bildiyiniz kimi ilk olaraq işğaldan azad olunan ərazilərdə 
infrastrukturun qurulmasına başlanmışdır. 

Kolin olaraq “Zəfər yolunun” inşasında iştirak edirik. Bu yol 
tikintisinin Kolin üçün xüsusi mənəvi dəyəri vardır. Belə ki, bu 
yol işğaldan azad olunan ərazidə inşa edilir və ən müasir tələb-
lərə cavab verməlidir. 

Kolin olaraq bu layihənin icrasına təcrübəli mütəxəssisləri, 
müasir texnikaları cəlb etmişik. Bundan əlavə yol inşasında 
müasir texnologiyalardan istifadə edilir. 

“Zəfər yolu”nun adına layiq yol olması üçün var gücümüzlə 
çalışırıq.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibə-
sində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxış edərək bə-
yan etmişdir ki, Türkiyə və Azərbaycan olaraq bundan sonrakı 
hədəfimiz bu torpaqları daha abad, daha inkişaf etmiş, uşaqla-
rımızın daha yaxşı yaşayacağı bir yerə çevirmək üçün müba-
rizə aparmaqdır. Türkiyə və Azərbaycan çiyin-çiyinə verdikcə 
Allahın izni ilə çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə, uğurdan-u-
ğura çatmağa davam edəcəkdir.

Sizin fikrinizcə pandemiyadan sonra Azərbaycan iqti-
sadiyyatının inkişafı necə olacaq?

E.B. Hesab edirik ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin uğurlu 
iqtisadi siyasəti nəticəsində pandemiya dövründə Azərbaycan 
iqtisadiyyatı ən az zərərçəkən ölkələrdən olmuşdur.

Lakin regionda və dünyada bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı 
ciddi zərərə uğramışdır. Nəticədə regionda və dünyada bir çox 
sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlər fəaliyyətlərini tam da-
yandırmışdır.

Bu səbəbdən də hesab edirik ki,  pandemiyadan sonra Azər-
baycan iqtisadiyyatı daha surətlə inkişaf edəcək. Bununla ya-
naşı Azərbaycan şirkətləri beynəlxalq iqtisadiyyatda daha çox 
iştirak edərək, bir çox sahələrdə söz sahibi olan şirkətlərdən 
olacaqdır.  

Yeni biznesə başlayanlara hansı məsləhəti verərdi-
niz?

E.B. Özəl biznes sahəsinin inkişafı Cənab Prezident İlham 
Əliyevin daima diqqətindədir.

Bu sahədə bir çox işlər görülümşdür, məsələn: Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin yaradılması.  

Bu səbəbdən də yeni biznesə başlayanlara tövsiyə edərdik 
ki, ilk öncə Azərbaycanda yaradılan əlverişli biznes mühitinin 
güzəştlərini müəyyən etsinlər.

Qanunların tələblərinə ciddi riayət etsinlər. Vergi və digər 
icbari ödənişləri vaxtında ödənməsini təmin etsinlər. Təqdim 
etdiyi malların və ya xidmətlərin keyfiyyətinə diqqət etsin-
lər.  

ATİB üzvlərinə nə demək istərdiniz?
E.B. ATİB ailəsi olaraq Azərbaycan Türkiyə münasibətləri-

nin qorunmasında gücümüzü əsirgəməyək. Mənəvi dəyərləri 
maddi dəyərlərdən üstün tutmaqda davam edək. 
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Vergi Məcəlləsinin 96.5 
və 104.6-cı maddələrinin 
misallarla izahı

96.5. Hüquqi şəxsin nizamnamə kapita-
lındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis ak-
tivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütə-
nasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim 
edildikdə faktiki təqdimetmə qiyməti ilə 
nizamnamə kapitalındakı iştirak payının 
və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı 
fərq, iştirak payı və ya səhmlər xalis aktiv-
lərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib 
dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymət-
lə) təqdim edildikdə isə alqı-satqı müqa-
viləsinin bağlandığı tarixə xalis aktivlərin 
mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalın-
dakı iştirak payının nominal dəyəri arasın-

dakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir. İştirak 
payları və ya səhmlər nominal qiymətdən 
yuxarı qiymətə alınmışdırsa, həmin iştirak 
paylarının və ya səhmlərin təqdim edilməsi 
zamanı gəlirdən çıxılan xərclər bu aktivlərin 
faktiki satınalma qiyməti ilə nəzərə alınır.

104.6. Hüquqi şəxsin nizamnamə ka-
pitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xa-
lis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə 
mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə 
təqdim edildikdə faktiki təqdimetmə qiy-
məti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak 
payının və ya səhmin nominal dəyəri ara-

sındakı fərq, iştirak payı və ya səhmlər 
xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhm-
lərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə 
(güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə isə 
alqı-satqı müqaviləsinin bağlanıldığı ta-
rixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə 
nizamnamə kapitalındakı iştirak payının 
nominal dəyəri arasındakı fərq vergiyə 
cəlb edilən mənfəətdir. İştirak payları və 
ya səhmlər nominal qiymətdən yuxarı 
qiymətə alınmışdırsa, həmin iştirak payla-
rının və ya səhmlərin təqdim edilməsi za-
manı gəlirdən çıxılan xərclər bu aktivlərin 
faktiki satınalma qiyməti ilə nəzərə alınır.

Kapital – aktivlərdən bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyicisinin 
xalis aktivlərinin dəyəri (VM 13.2.74.)
Kapital=Nizamnamə kapitalı+Bölüşdürülməmiş mənfəət
SND - Səhmin Nominal Dəyəri
SMD - Səhmin Mütənasib Dəyəri
FSD – Faktiki satış dəyəri
FAD – Faktiki alış dəyəri
G – gəlir
NK – Nizamnamə Kapitalı
Nsəhm – səhmlərin sayı
Nizamnamə Kapitalı (NK) / Nsəhm (səhmlərin sayı)= Səhmin Nominal Dəyəri (SND)
Xalis Aktivlərl (XA) / Nsəhm = Səhmin Mütənasib Dəyəri (SMD)

1) əgər FSD>SMD
 G = FSD-SND
2) əgər,  FSD< SMD
 G = SMD-SND
3) əgər, FAD>SND
FSD-FAD = G, yəni, iştirak 
payları və ya səhmlər nominal 
qiymətdən yuxarı qiymətə 
alınmışdırsa, onlar təqdim 
edildikdə onların faktiki 
satınalınma dəyəri gəlirdən 
çıxılan xərc kimi nəzərə alınır
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Misal 1. Müəssisənin nizamnamə kapi-
talı hər birinin nominal dəyəri 500 manat 
olan 5 ədəd səhmdən ibarət olmaqla 2500 
manatdır. İl ərzində bölüşdürülməmiş mən-
fəəti 3000 manat olmuşdur ki, nəticədə 
xalis aktivlərinin dəyəri 5500 manat təşkil 
etmişdir. 2019-ci ildə müəssisə səhmlər-
dən üç ədədini hər biri 1500 manat olmaq-
la  təqdim etmişdir. Həmin səhmlərin vergi 
ödəyicisinin mülkiyyətində olma müddəti 3 
ildən azdır. Müəssisənin mənfəət vergisini 
müəyyən edin.

Misal 2. Müəssisənin nizamnamə kapi-
talı hər birinin nominal dəyəri 400 manat 
olan 5 ədəd səhmdən ibarət olmaqla 2000 
manatdır. İl ərzində bölüşdürülməmiş mən-
fəəti 2000 manat olmuşdur ki, nəticədə xa-
lis aktivlərinin dəyəri 4000 manat təşkil et-
mişdir. 2019-ci ildə müəssisə səhmlərdən 2 
ədədini hər biri 600 manat olmaqla  təqdim 
etmişdir. Həmin səhmlərin vergi ödəyicisi-
nin mülkiyyətində olma müddəti 3 ildən az-
dır. Müəssisənin mənfəət vergisini müəyyən 
edin.

Göründüyü kimi, səhmlər hər biri 1500 
manata, yəni xalis aktivlərin nizamnamə 
kapitalındakı səhmlərə mütənasib dəyərin-
dən 400 (1500-1100) manat yuxarı satılıb.

NK=2500
Nsəhm= 5
SND= NK/ Nsəhm=2500/5=500
BM = 3000
XA = 3000+2500=5500
SMD = 5500/5=1100

NK = 2000
Nsəhm = 5
SND= NK/ Nsəhm = 2000/5=400
BM = 2000
XA = 2000+2000 = 4000
SMD = 4000/5 = 800
Göründüyü kimi, səhmlər hər biri 
600 manata, yəni xalis aktivlərin 

nizamnamə kapitalındakı səhmlərə 
mütənasib dəyərindən 200 (800-
600) manat aşağı satılıb.
FSD = 600
800*2ədəd -400*2ədəd=800 manat 
mənfəət
800*20%=160 manat mənfəət 
vegisi 

FSD = 1500
1500*3ədəd -500*3ədəd=3000 
manat mənfəət
3000*20%=600 manat mənfəət 
vegisi 

Qeyd: VM-nin 102.1.27 və 106.1.19 maddələrinə əsasən vergi ödəyicisinin azı 3 (üç) il mül-
kiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50 
faizi mənfəət və gəlir vergisindən azaddır. Misalımızdakı 3 ildən az müddət yerinə 3 il və ya 
daha çox qeyd edilsə, alınan vergi məbləğini 50% azaltmaq lazım olacaq

Ulduz İbrahimova 
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ATİB idarə heyətinin üzvü "Azərbaycan Koka Kola Bottlers 
Ltd." MMC-nin Baş Direktoru Rəna Məmmədova

Rəna  xanım, zəhmət olmasa rəh-
bər kimi özünüzü necə xarakterizə 
edərdiniz?

R.M.: Özümü bir rəhbər kimi xarak-
terizə etsəm deyərdim ki, mən doğru, 
dürüst, göstərilən hər bir əməyə hörmət 
edən, işini sevərək edən, insanlara dəyər 
verən, özünə güvənən və inanam.  

Uğurlu iş adamları insan psixologi-
yasına çox yaxşı bələddirlər. Onlar 
hər bir insanın psixologiyasını hətta 
istənilən psixoloqdan daha yaxşı bi-

lirlər. Siz necə, özünüzü insan sərrafı 
hesab edirsinizmi?

R.M.: Təbii, insanlarla uzun müddət 
çalışdığım üçün onların psixologiyasına 
bələdəm. Hər bir insanın çox pozitiv və 
doğru fikirləri vardır, inandığım  odur ki, 
insanlarla ünsiyyət qurmaqla və düzgün 
ünsiyyət vasitəsilə həll edilməyəcək heç 
bir iş yoxdur. 

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers 
Ltd." MMC-nin işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarda görəcəyi işlər barədə 
məlumat verə bilərsiniz?

R.M.: Nəzərinizə çatdırmaq istərdim 
ki,  Coca-Colanın Azərbaycanda 1996-
cı ildən etibarən fəaliyyət göstərir və 
Şirkət Azərbaycanda 170 milyon USD 
sərmayə yatırıb, 300 milyon USD vergi 
ödəyib, qeyd edim ki, Şirkət ölkəmizdə 
ən iri vergi ödəyicilərdən biridir eyni 
zamanda da bugunə kimi 2 milyon dol-
lardan çox sosial layihələrə vəsait yatı-
rıb. Əlbəttə ki, ölkə rəhbərliyi nə zaman 
bizlərə işğaldan azad olunmuş torpaqla-
rında  məhsullarımıza satış səlahiyyəti 
verərsə o zaman biz böyük məmnuniy-
yətlə Coca-Cola, Fanta, Sprite,Fuse tea, 
Cappy və Bonaqua kimi məhsullarımı-
zı işğaldan azad olunmuş torpaqlarda 
yaşayan vətəndaşlarımızı da öz məh-
sullarımızla təmin etmək fikrindəyik. 
Eyni zamanda, bu torpaqlarda oz sosial 
layihələrimizdən həyata keçirmək də bi-
zim üçün qururverici olar.

Sizin fikrinizcə pandemiyadan 
sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının in-
kişafı necə olacaq?

R.M.: Pandemiya dövründə Azərbay-
can dövlətinin həm ictimai sağlamlığı, 
həm də iqtisadiyyatın, xüsusilə də özəl 
sektorun üzləşdiyi riskləri düzgün idarə 
etmək və iqtisadiyyata təsirlərini azalt-
mağa yönələn səylərin səmərəli oldu-
ğunu da qeyd etmək istərdim COVID-in 
sərinləşdirici  içki sektoruna çox ciddi 
mənfi təsirininə oldu, Coca-Cola üçün  
xususilə də 2ci ve 3cü rübdə təsirli oldu, 
kafe restoranların bağlı olması təsir 
etdi. 

Lakin dövlətin böhrana qarşı gördü-
yü tədbirlər, iqtisadiyyatın stimullaş-
dırılması üçün atdığı düzgün addımlar 
ümumilikdə iqtisadi göstəricilərin və 
bizim misalimizda bizness göstəricilə-
rin stabilləşməsinə səbəb oldu. Bu da 
ölkədə iqtisadiyyatın dayanıqlı olmasını  
biznes mühitin artım üçün əlverişli ol-
masını təmin edir, investorların ölkəyə 
inamını daha da gücləndirir. Məhz bu 
səbəbdən, Coca-Cola pandemiyanın ya-
ratdığı çətinliklərə baxmayaraq özünün 
investisiya planlarını texirə salmadı 
və ilin əvvəlində ölkəyə  30 million  US 
Dollar həcmində yeni investisiya planı-

İnsanlarla ünsiyyət qurmaqla və 
düzgün ünsiyyət vasitəsilə həll 
edilməyəcək heç bir iş yoxdur
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na dair İqtisadiyyat Naziriliyi ilə anlaş-
ma memorandum imzaladı. Növbəti 3 il 
əzrində bu investisiya  planı nazirliyin 
dəstəyi ilə icra ediləcək. Yeni zavod, yeni 
iş yerləri açılacaq.

Uğurlu iş adamları insan psixologi-
yasına çox yaxşı bələddirlər. Onlar 
hər bir insanın psixologiyasını hətta 
istənilən psixoloqdan daha yaxşı bi-
lirlər. Siz necə, özünüzü insan sərrafı 
hesab edirsinizmi?

R.M.: Təbii, insanlarla uzun müddət 
çalışdığım üçün onların psixologiyasına 
bələdəm. Hər bir insanın çox pozitiv və 
doğru fikirləri vardır, inandığım  odur 
ki, insanlarla ünsiyyət qurmaqla və düz-
gün ünsiyyət vasitəsilə həll edilməyəcək 
heç bir iş yoxdur. 

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers 
Ltd." MMC-nin işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarda görəcəyi işlər barədə 
məlumat verə bilərsiniz?

R.M.: Nəzərinizə çatdırmaq istərdim 
ki,  Coca-Colanın Azərbaycanda 1996-cı 
ildən etibarən fəaliyyət göstərir və Şirkət 
Azərbaycanda 170 milyon USD sərmayə 
yatırıb, 300 milyon USD vergi ödəyib, 
qeyd edim ki, Şirkət ölkəmizdə ən iri ver-
gi ödəyicilərdən biridir eyni zamanda da 
bugunə kimi 2 milyon dollardan çox so-
sial layihələrə vəsait yatırıb. Əlbəttə ki, 
ölkə rəhbərliyi nə zaman bizlərə işğaldan 
azad olunmuş torpaqlarında  məhsulla-
rımıza satış səlahəti verərsə o zaman biz 
böyük məmnuniyyətlə Coca-Cola, Fanta, 
Sprite, Fuse tea, Cappy və Bonaqua kimi 
məhsullarımızı işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarda yaşayan vətəndaşlarımızı da 

öz məhsullarımızla təmin etmək fikrin-
dəyik. Eyni zamanda, bu torpaqlarda oz 
sosial layihələrimizdən həyata keçirmək 
də bizim üçün qururverici olar.

Sizin fikrinizcə pandemiyadan 
sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının 
inkişafı necə olacaq?

R.M.: Pandemiya dövründə Azərbay-
can dövlətinin həm ictimai sağlamlığı, 
həm də iqtisadiyyatın, xüsusilə də özəl 
sektorun üzləşdiyi riskləri düzgün idarə 
etmək və iqtisadiyyata təsirlərini azalt-
mağa yönələn səylərin səmərəli olduğu-
nu da qeyd etmək istərdim 

COVID-in sərinləşdirici  içki sekto-
runa çox ciddi mənfi təsirinin oldu, Co-
ca-Cola üçün  xususilə də 2ci və 3cü rüb-
də təsirli oldu, kafe restoranların bağlı 
olması təsir etdi. 

Lakin dövlətin böhrana qarşı gördü-
yü tədbirlər, iqtisadiyyatın stimullaş-
dırılması üçün atdığı düzgün addımlar 
ümumilikdə iqtisadi göstəricilərin və 
bizim misalimizda biznes göstəricilə-
rinin stabilləşməsinə səbəb oldu. Bu da 
ölkədə iqtisadiyyatın dayanıqlı olmasını  
biznes mühitin artım üçün əlverişli ol-
masını təmin edir, investorların ölkəyə 
inamını daha da gücləndirir. Məhz bu 
səbəbdən, Coca-Cola pandemiyanın ya-
ratdığı çətinliklərə baxmayaraq özünün 
investisiya planlarını təxirə salmadı 
və ilin əvvəlində ölkəyə  30 milyon  US 
Dollar həcmində yeni investisiya planı-
na dair İqtisadiyyat Naziriliyi ilə anlaş-
ma memorandum imzaladı. Növbəti 3 il 
əzrində bu investisiya  planı nazirliyin 
dəstəyi ilə icra ediləcək. Yeni zavod, yeni 
iş yerləri açılacaq.
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Hədəfin yoxdursa pulun bir 
önəmidə yoxdur
“Alex Express” şirkətinin Rəhbəri Rövşən Məmmədov “EcoVision” 
jurnalının “Sahibkar” rubrikasında suallarımızı cavablandırır

Rövşən müəllim, necə oldu ki, bu 
sektorda biznes qurmaq qərarını al-
dınız?

R.M. İlk növbədə onu bildirmək istə-
yirəm ki, hədəfimi  70 qəpik üzərin-
də qurdum, inandırıcı gəlməsədə bu 
belədir. Xəyal qurmaqla kifayətlənmir, 
hərəkət etməklə kifayətlənir. Hədəfin 
yoxdursa pulun heç bir önəmi yoxdur.

Sizcə, bu gün Azərbaycanda sizin 
fəaliyyət göstərdiyiniz sektorun han-
sı problemləri var?

R.M. Əfsuslar olsun ki, bəzi dırnaq 
arası Express şirkətləri Bazar İqtisadiy-
yatını qoruyub saxlamırlar və ya saxla-
maq istəmirlər. Ölkəmizdə bəzi özlərini 
şirkət kimi adlandıran Express Poçtların 
Lisenziyası belə yoxdur. Bunları araşdı-
rıb qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi 
zəruridir. Əks təqdirdə Express Poçt 

sahəsində ciddi problemlər yarana bilər. 
Müştəri əldə etmək üçün qiymətləri, 
mövcud olmayan tariflərlə hesablayıb 
fəaliyyət göstərirlər.Bu kimi dırnaq ara-
sı Express şirkətlərin  xidmətləri nece 
olacaq? Mən düşünürəm ki, tarif cədvə-
lini ele tənzimləmək lazımdır ki, xidmət 
səviyyəsi aşağı düşməsin. Şirkət həm 
özünə, həm müştərisinə, həmdə koman-
dasına hörmət etməlidir. Ümid edirəm 
Azərbaycanda Express Poçt sahələri 
ədalətli rəqabət aparacaq və qarşıya 
qoyulan bütün öhdəlikləri vaxtında icra 
edəcəklər. 

Uğurlu iş adamı olmaq üçün nə la-
zımdır?

R.M. Birinci tövsiyyəm: Uğurlu iş 
adamı olmaq üçün  ilk növbədə ideya ol-
malıdır. İdeya dedikdə, insan beynində 
formalaşan hər hansı adi fikir nəzərdə 

tutulmur. Bu ideya sizdə işləmək həvəsi 
yaratmalı və sizi öz ardınca apara bil-
məlidir. Sahəsindən aslı olmayaraq bü-
tün sahibkarlara işlərində üğurlar arzu 
edirəm. 

Pandemiyanın sizin sektora nə 
kimi təsiri oldu?

R.M.  Dünyada baş verən Pandemi-
ya və  İqtisadi böhran demək olar ki, 
bütün fəaliyyət sahələrinə öz mənfi 
təsirini göstərdi, o cümlədən də bizə. 
Lakin buna baxmayaraq biz bu böhran-
dan uğurla çıxmağı bacardıq. Biz hətta 
Pandemiya ilə əlaqədar olaraq tətbiq 
olunmuş xüsusi karantin rejimi günlə-
rində də fəaliyyətimizi dayandırmadıq. 
Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün müştə-
rilərə lazımi xidməti göstərdik və bun-
dan sonra da xidmət göstərməyə davam 
edəcəyik.
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Üzvlük

QIZIL ÜZV GÜMÜŞ ÜZV
“Anadolu Vizyonu Kurs Destek Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirke-
ti”- nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

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

Istanbul Reklam Market IRM Tesla Group
"Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd." MMC
Azercell Telecom MMC
Azərsun
Borusan Makina ve Güç Sistemleri A.Ş.
İmprotex MMM
İstanbul Çarşı Import Export Ltd
Hilton Otel 
HUNER GROUP
KPMG in Azerbaijan
KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
MGM Group
M - B Group MMC
''PAŞA Bank'' ASC
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC
Pozitiv Konsaltinq MMC
Real Cleaning
"RR Group of Companies" MMC
“Schneider Electric Middle East Projects”
TAC MMC
Triton MMC
YapıKredi Bank
Ziraat Bank Azərbaycan ASC

STANDART ÜZV
• Albatros Health Care MMC
• Ata Holdinq ASC
• Akyıl İmre
• Ata Bank ASC
• AtaSığorta ASC
• ASLANOĞULLARI ENDÜSTRİYEL 

MUTFAK TESİSAT İMALAT GİDA 
TEKSTİL İTHALAT

• AXA MBASK
• AVİS - RENT A CAR
• Aramex
• “ARPA Consulting” MMC
• Alex Express MMC
• Bazarstore QTSC
• Bakı Atatürk Litseyi
• “Bayce” Limited şirkəti
• “Business Servis Center” LTD

• Biləv İnşaat
• "Büro Veritas Azeri" MMC
• CJ İCM FZCO
• “Capital Nyus” MMC
• Ejot
• Erickson Azərbaycan
• Ericson
• Farmetik MMC
• Days Hotel Baku
• Divan Express Hotel
• DünyaGöz Xəstəxanası
• Güven Tour
• Günay Bank ASC
• Iteca Caspian LLC
• L.B.Audit Xidməti MMC (Consulting )
• Libra MMC
• Mesut Ofis Mebeli MMC (ZİVELLA)

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 Azər-
baycanda fəaliyyət göstərməsi

• Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və 
ATİB-ə üzvlük blankı (üzvlük blankı əlavə edilir)

• Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat ödənilmə-
si. Ödəmə hissə-hissə də həyata keçirilə bilər. 

• Miray MMC
• Muğanbank ASC
• “Master Builders Solutions Azer-

baijan” MMC
• "Nabucco Memarlıq və İnşaat" 

MMC
• "Nareks" MMC
• Oriflame
• R.I.S.K. Elmi Istehsalat Şirkəti
• TAIS İKF
• Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
• Turquoise MMC
• Türk Hava Yolları
• "ZENIT TOUR" MMC
•  VTL Log LOJİSTİK
• Vepa Mühendislik AR Filialı
• Vəfa Ev Tekstil
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İcbari tibbi sığorta nədir?

İcbari Tibbi Sığorta

İcbari tibbi sığorta (İTS) ərazi proqramı çərçivəsində sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalı şəxsə İTS hesabına pulsuz 
tibbi yardımın təmin olunmasına yönəlmiş dövlət tərəfindən yaradılan hüquqi, iqtisadi və təşkilati tədbirlər sistemi olan 
məcburi sosial sığorta növüdür. Sadə dillə desək, bu, insanların sağlamlığına yönələn, onları keyfiyyətli tibbi xidmət və 

dərmanla təmin etməyə yardım edən sistemdir.

İTS dünya səhiyyəsində geniş yayılmış həmrəyliyə əsaslanan sosial layihədir və əhalinin tibbi yardım almaq hüququnu 
təmin edir. Bu sistem sığorta hadisəsi zamanı sığortaolunanların xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi yardım almasını 
təmin edir. İTS-nin Xidmətlər Zərfinə təcili tibbi yardım xidməti, ilkin səhiyyə xidməti, stasionar şəraitdə aparılan tibbi 
xidmətlər, terapevtik müalicələr, cərrahi əməliyyatlar, habelə açıq və qapalı ürək əməliyyatları, minimal invaziv üsulla 
həyata keçirilən müdaxilələr və digər 950 sayda cərrahi əməliyyat daxildir. Stasionar müalicə və təcili təxirəsalınmaz tibbi 
yardım zamanı istifadə olunan dərman vasitələri də Xidmətlər Zərfi çərçivəsində təmin edilir.

ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın:

“Sığortaya və sığortaçıya böyük tərəfdaşınız, risklərinizi 
çiyinlərinizə daşıyan bir dost kimi davranın. Sizdən alacağı 
mükafatın onun üçün heç bir əhəmiyyəti olmadığını bilin və 
sizi qoruyacaq bir çətir, bir qalxan yaratmaq üçün sizə bu 
xidməti təklif etdiyini başa düşün.
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Sığortaolunanlar İTS-dən istifadə 
üçün nə etməlidir?

İcbari Tibbi Sığorta

İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə sığortaolunanlar ailə həkiminin xidmətindən yararlana biləcəklər. Ailə həkimi - 
sahə həkimi-terapevti, sahə həkimi-pediatrı sığortaolunanlara ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən həkimdir. Təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım istisna olmaqla, vətəndaş səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı ilk növbədə ailə həkiminə 

müraciət etməlidir. Ailə həkimi vətəndaşı müayinə/müalicə etdikdən sonra ixtisaslı tibbi yardıma ehtiyac olarsa, ixtisaslı 
həkimə göndəriş verir. Ailə həkimini seçmək üçün sığortaolunan yaşadığı ərazi üzrə ən yaxın olan ilkin səhiyyə xidmətini 
göstərən dövlət tibb müəssisəsinə - poliklinika/Ailə Sağlamlıq Mərkəzi/kənd həkim məntəqəsinə müraciət etməlidir. 
Həmçinin vətəndaş ərizə formasını doldurmalı və qeydiyyatçıya ərizə ilə yanaşı, şəxsiyyət vəsiqəsini, eləcə də yaşadığı 
ünvan üzrə qeydiyyata dair sənədi təqdim etməlidir. Sığortaolunan ailə həkimini seçərək tibb müəssisəsində qeydiyyata 
alınır. Bundan sonra vətəndaşlar icbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmətlərdən faydalana bilərlər.

Nəzərə almaq lazımdır ki, şəxs ailə həkimini seçmək və məhdudiyyət qoyulmadan dəyişməkdə sərbəstdir. Lakin burada 
başqa bir vacib və diqqət çəkən amil də var. Bu da sığortaolunan eyni zamanda iki və ya daha çox tibb müəssisəsinə 
qeydiyyat üçün müraciət edə bilməz. Vətəndaş qeydiyyata alındığı tibb müəssisəsini öz arzusu ilə qeydiyyata alındığı 
gündən etibarən azı 1 təqvim ili keçdikdən sonra dəyişə bilər.

Ümumiyyətlə, ailə həkimi ilkin səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi baxımından vacibdir. İlkin səhiyyə xidməti isə əhalinin 
sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, dövlətin və vətəndaşların səhiyyə xərclərindən xeyli azad olmasına şərait 
yaradır.

Onu da qeyd edək ki, ilkin səhiyyə xidməti çərçivəsində 18 yaşdan yuxarı əhalinin profilaktik tibbi müayinələrinin 
aparılması həyata keçirilir. Eyni zamanda, qanın ümumi analizi üçün qan nümunəsinin alınması, ixtisaslaşdırılmış yardım 
tələb etməyən qeyri-infeksion xəstəliklərin müalicəsi və s. xidmətlər də ilkin səhiyyə xidməti çərçivəsində qarşılanır. 
Hamilə qadınların doğuşaqədər ambulator mama-ginekoloji nəzarəti də ilkin səhiyyə xidməti ilə təminata alınıb.
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Hansı tibb müəssisələrində 
xidmətlərdən yararlanmaq olar?

İTS-nin vətəndaşlara faydası nədir?

İcbari Tibbi Sığorta

Vətəndaşlara Xidmətlər Zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlər Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) 
tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində göstərilir. Vətəndaş qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə dövlət tibb 
müəssisəsinə müraciət edir, həmin tibb müəssisəsində ona lazım olan tibbi xidmətin göstərilməsi mümkün ol-

mursa, müqaviləli tibb müəssisələrində göndəriş əsasında tibbi xidmətlər göstərilir. Tibbi xidmətlərə göndəriş vərəqəsi 
TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisəsi tərəfindən verilir. Müqaviləli tibb müəssisələrinə təkcə dövlət tibb müəssisələri 
deyil, Gəncə və Bakı şəhərlərində yerləşən özəl xəstəxanalar da aiddir. Elə xidmətlər var ki, onları dövlət xəstəxanası 
göstərə bilmir. Ona görə də özəl tibb müəssisələri ilə müqavilələr imzalanır. Beləliklə, vətəndaş ödəniş etmədən həmin 
xidmətlərdən yararlana bilir. Məsələn, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən öncə vətəndaş açıq ürək əməliyyatı üçün on min 
manata yaxın ödəniş etməli idi. Hazırda Agentlik müqaviləli özəl tibb müəssisələrində bu xidmətləri ödənişsiz şəkildə 
təmin edir.

İcbari tibbi sığorta əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi nöqtəyi-nəzərindən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İcbari 
tibbi sığorta hazırda dünyada səhiyyənin maliyyələşməsinin ən mütərəqqi üsullarından sayılır, səhiyyə sistemində 
şəfafflığı, tibbi xidmətlərin keyfiyyətini artırır, tibbi personalın əmək haqlarını yüksəldir. Bundan başqa, əhalinin 

sağlamlığı daha etibarlı şəkildə qorunaraq, insanların tibbi xidmətlərə xərclədiyi vəsaitlərin payını da azaldır. Ölkəmizdə 
icbari tibbi sığorta mexanizmi formalaşdırılarkən isə beynəlxalq təcrübə geniş şəkildə öyrənilib.

Qeyd edək ki, dövlət və neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 
8000 manata qədər olan hissəsindən 2%, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0.5% miqdarında icbari tibbi sığorta 
haqqı tutulması nəzərdə tutulur.

Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 
8000 manata qədər olan hissəsindən ödənilən sığorta haqqının məbləğinə 2022-ci il yanvarın 1-dək 50 faiz güzəşt 
tətbiq edilib. 2022-ci il yanvarın 1-dək əmək haqqının 8000 manata qədər olan hissəsindən 1%, 8000 manatdan yuxarı 
olan hissəsindən 0.5% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. 2022-ci ildən etibarən isə sözügedən sektor 
üzrə işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2% 
miqdarında icbari tibbi sığorta haqqının tutulması müəyyən olunub.
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İcbari tibbi sığortada Xidmətlər 
Zərfinə nələr daxildir?  

İcbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində ağciyər ödeminin müayinə və müalicəsi vətəndaşlara ödənişsiz 
təqdim edilir.
Aztibb.az xəbər verir ki, Xidmətlər Zərfi icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri hesabına sığortaolunanlara müvafiq 

növdə və şərtlərlə göstərilən tibbi xidmətlərin toplusudur.
İcbari tibbi sığorta çərçivəsində vətəndaşlar aşağıdakı xidmətləri əldə edə bilərlər:

• Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım;
• İlkin səhiyyə xidməti;
• Ambulator xidmət;
• Stasionar xidmət;
• Funksional-diaqnostik və laborator müayinələr;
• Fizioterapevtik xidmətlər;
• Cərrahi əməliyyatlar ( o cümlədən həyati vacib-dəyəri yüksək əməliyyatlar) ;

Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlər və tariflər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar 
tarixli 5 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. İcbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin sayı 2550-
dir.

İcbari Tibbi Sığorta
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Üzvlük

•  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 olun-

ması;
• Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatları-

nın yayılması;
• Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları 

və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
• ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirim-

lərdən 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 olunma-

sı;
• Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatları-

nın yayılması;
• Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları 

və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
• ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirim-

lərdən istifadəsi.

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

Standart ÜZV - 1200 AZN

Gümüş ÜZV – 1500 AZN

Qızıl ÜZV – 2000 AZN

Əlavələr:

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

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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Yeni üzvlərimiz

Geniş profilli Mexanik Elektrik Havalandırma iş-
ləri görən - Vepa Mühendislik AR Filialı, hal hazırda 
tikinti sektorunda uğurlu fəaliyyət göstərməkdədir.

Geniş profilli layihələndirmə şirkəti - “ARPA 
Consulting” MMC, müxtəlif xidmət sahələrində 
layihələndirmə və layihələrin idarə edilməsindən 
ibarət bütün növ mühəndis və konsultasiya xidmət-
lərini təmin edir.

ARPA Konsaltinq fəaliyyətə başladığı ilk ildən 

Xidmət göstərdiyi bütün sahələrdə uğurlu nəti-
cələr əldə edən Huner Group fərqli yanaşması, ya-
radıcı həlləri, özünəməxsus tərzi və peşəkar koman-
dası ilə müxtəlif layihələr həyata keçirir.

Vizyonumuz
Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi sektorlarda, bey-

The Landmark Hotel Baku Bakının biznes 
mərkəzində yerləşən qarışıq istifadə kompleksidir. 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq birli-
yin seçdiyi yerdir.

Landmark Hotel, qonaq otaqları, süitlər və apar-
tamentlər təqdim edən yüksək dərəcədə fərdi bir 

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC 
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Yeni üzvlər

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC şirkəti 
MBCC Qrup şirkətlər qrupuna daxildir.  www.mbc-
c-group.com 

 Şirkət 2006-cı ildən etibarən Sumqayıt şəhərinin 
yaxınlığında öz fabrikasını qurmaqla, Azərbaycanda 
fəaliyyətdədir, bütün inşaat sahələrini yüksək keyfiyyətli 
Alman patentli inşaat kimyəvi məhsulları ilə təmin edir.

Şirkət inşaat kimyavilərindən: beton qatqıları, kafel/
metlax yapışdırıcıları, normal və geniş aralıq doldu-
rucuları, təmir materialları, su izolyasiya sistemləri, 
epoksid və poliuretan dam və döşəmə sistemləri və 
sərtləşdiriciləri, gücləndirmə sistemləri, suvaqaltı as-
tar materialları və digər müasir inşaat kimyavilərini 
istehsal edir.

Vepa Mühendislik AR Filialı fəaliyyətə başladığı ilk 
gündən yüksək təcrübəli mühəndislərlə layihələrin 
keyfiyyətli bir şəkildə təhvil verilməsinə önəm 
verir. Müştərilərin bütün tələbləri nəzərə alınaraq 
layihənin hər bir mərhələsi ayrılıqda qiymətləndirilir. 
Əsas keyfiyyəti müxtəlif sahələrdə və şərtlərdə 
layihələrin həyata keçirilməsində çoxfunksiyalı iş 
təcrübəsidir.

Hazırda Vepa Mühendislik AR Filialı “PMD 
Projects” , “North-West” , “Work-Place” , “Pasha 
Construction” kimi nüfuzlu şirkətlərin layihələrində 
sub-podratçı olaraq fəaliyyət göstərir.

Vepa Mühendislik AR Filialı-nın davam edən layihələri:
“Şərq Bazarı” 
“Bravo” Supermarketlər
“Avromed”
Vepa Mühendislik AR Filialı layihələrdə özünü 

təsdiqləmiş, 10 ilədək peşəkar təcrübəyə malik 
ən yaxşı mühəndis və mütəxəssisləri öz heyətinə 
cəlb edir. 

Vepa Mühendislik AR Filialı  işçi heyəti, layihələr, 
inşaata nəzarət, layihələrin idarə edilməsi, xərclə-
rin qiymətləndirilməsi və digər sahələrdə peşəkar 
təcrübəyə malik kadrları öz tərkibində toplamışdır.

düzgün planlaşdırma və layihələndirmənin əhə-
miyyətinə yüksək önəm verir. Müştərilərin bütün 
tələbləri nəzərə alınaraq layihənin hər bir mərhələ-
si ayrılıqda qiymətləndirilir. Əsas keyfiyyəti müxtəlif 
sahələrdə və şərtlərdə layihələrin həyata keçirilmə-
sində çoxfunksiyalı iş təcrübəsidir.

Hazırda ARPA Consulting Dünya Bankı, İİB, Euro-
pAid, KfW, Asiya İnkişaf Bankı, GİZ və sair kimi bey-
nəlxalq maliyyə institutları vasitəsilə maliyyələş-
dirilən çoxsaylı layihələri həyata keçirən çoxprofilli 
konsultasiya şirkəti nüfuzuna malikdir.

ARPA Consulting 4 əsas sferada fəaliyyət göstərir:
• Mühəndislik üzrə məsləhət
• İnstitutional məsləhət

• Təftiş və ilkin texniki qiymətləndirmə
• İstismar və texniki xidmət

Bu yanaşma kompleks layihələr üzrə təcrübəmizi 
daha yaxşı əlaqələndirməyə imkan verir.
“ARPA Consulting” şirkəti MDB və digər xarici 

ölkələrdə həyata keçirilən layihələrdə özünü təs-
diqləmiş, 30 ilədək peşəkar təcrübəyə malik ən 
yaxşı mühəndis və mütəxəssisləri öz heyətinə cəlb 
edir. Heyətiləri

işçi layihələr, inşaata nəzarət, geoloji və topoqra-
fik tədqiqatlar, layihələrin idarə edilməsi, xərclərin 
qiymətləndirilməsi və digər sahələrdə peşəkar təc-
rübəyə malikdir.

nəlxalq keyfiyyət standartlarını qorumaq, etibarlı 
və nüfuzlu marka dəyərimizi ölkəmizdə və dünya 
arenasında daim artıraraq, davamlılığını təmin et-
məkdir.

Missiyamız
Xidmət göstərdiyimiz sahələrdə zəngin təcrü-

bələrimizlə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafı 
üçün əhəmiyyətli işlər həyata keçirən, sektorunda  
fərqli yanaşması və keyfiyyəti ilə rəğbət duyulan 
şirkət imicinə sahib olmaqdır.

Dəyərlərimiz və etik normalarımız
Ünsiyyət və səmimiyyət – Statusundan asılı ol-

mayaraq insanlarla səmimi ünsiyyət içərisində ol-
maq, insan münasibətlərini dürüstlük, güvənirlilik, 

nəzakət və etika çərçivəsində qurmaq kollektivimi-
zin ortaq dəyərləridir.

Şəffaflıq, etibarlılıq və ədalətlilik – Biznes 
etikamız, iş mühitinə yanaşmamız, qərarlarımız, 
başda əməkdaşlarımız və müştərilərimiz olmaqla 
ətraf mühitə münasibətimiz şəffaflıq, etibarlılıq və 
ədalətlilik prinsiplərinə əsaslanır.

Məsuliyyətli olmaq – Biz inanırıq ki, məqsəd 
və missiyamıza uyğun olaraq gördüyümüz bütün 
işləri vaxtında və keyfiyyətlə icra etmək məsuliy-
yətli olmaq deməkdir. Bu bizim başlıca etik norma-
mız və dəyərimizdir.

Komanda ruhu – İşlərimizin icrası, icrasıyla bə-
rabər nəticəsi, məhsuldarlığı və xüsusilə pozitiv iş 
mühitinin yaradılması üçün komanda işi bizi birləş-
dirən ən vacib dəyərlərimizdən biridir.

beşulduzlu butik oteldir. Bütün otaqlar hündür ta-
vanlara və təbii işıq bolluğuna malikdir. Döşəmə-
dən tavana pəncərələr şəhərin üfüqi xəttinə və ya 
Xəzər dənizinə füsunkar mənzərələr təqdim edir. 
Hər otaq isti torpaq tonlarında bəzədilib və azər-
baycanlı rəssamların orijinal əsərləri var. Otaqlarda 
pulsuz yüksək sürətli internet və WiFi, böyük düz 
ekran TV, DVD pleyer və elektron seyf mövcuddur. 
Böyük vanna otağında isti döşəmə, lavabo, dərin 
küvet və ayrı bir yağış duşu mövcuddur.

Landmark Hotel, iş idarəçilərinin gözləntilərini 
qarşılamaq üçün dizayn edilmişdir. Sky Lobby-də 
internet, çap və skan imkanları olan kompüterlər-
dən pulsuz istifadə mümkündür, yerli zənglər pul-
suzdur. Qonaqlar gəlişində otaqlarında qarşılama 
içkisi və bir qab təzə meyvə qəbul edirlər. Otelin 

sürətli giriş və çıxış xidmət siyasətindən də fayda-
lanırlar.

Landmark Sağlamlıq Klubu, 2 mərtəbəli 2500 
m2 ərazini əhatə edir və günəş vannası üçün cə-
nub tərəfə baxan bir terasa malikdir. 28 m uzun-
luğundakı "göy hovuzu" 27 ° - 28 ° C arasında 
tənzimlənir. Sauna, buxar otağı və 3 müalicə otağı 
mövcuddur. Əksər günlərdə fitness, yoga və rəqs 
dərsləri verilir. Ən müasir golf simulyatoru da Sağ-
lamlıq Klubunda yerləşir.

Landmarkda 7 restoran var, bunlardan birində 
böyük açıq teras var. Konfrans və Ziyafət Mərkəzi 
700 m2 bal salonu da daxil olmaqla müxtəlif ölçü-
lü otaqlara malikdir. Qonaqlar 5.8 m geniş ekrana 
sahib olan xüsusi nümayişi otağımızda filmlərini 
seyr edə bilərlər.
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Ad günləri siyahısı
Sentyabr Oktyabr

1
Ender Kavuk
Farmetik MMC

4
Muhammed Güven
MGM Group

5
Murat Yıldız Safer
Divan Express Hotel 

10
Ali İhsan Genç
Turquoise MMC

11
Taleh Kazımov
''PAŞA Bank'' ASC 

21
Ahmet Erentok
ATİB Fəxri Sədri

22
Tahsin Gündem
"Nareks" MMC 

24
Oktay Vayic
VTL Log LOJİSTİK

10
Kaya Karslı
Istanbul Reklam Market 
MMC

15
Fatih Guven
Güven Tour 

Orxan Məmmədov
Ata Sığorta2

Sənan Həsənov
Erickson Azerbaycan7

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

12

Ad günləri

Avqust

27
Ahmet Erentok
Tekfen İnşaat 
ve Tesisat A. Ş
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Hasan Haykıran
BETA TEA21

Ömer 
Dönməz26

Anar Əligülov
R.İ.S.K. Elmi-İstehsalat  
Şirkəti

27

28
Azər Hətəmov
.“Anadolu Vizyonu 
Kurs Destek Ve 
Turizm Sanayi Ti-
caret Anonim Şirketi”- 
nin Azərbaycan 
Respublikasındakı 
Nümayəndəliyi



53say 41 | EcoVision

Tesla Group

Dr. Hüseynov İsmayıl: 
Uroloq-androloq

Böyrək daşları sidikdəki mineralla-
rın, duzların hər hansı səbəbdən 
çökməsi nəticəsində meydana 

gəlir. Daşların əmələ gəlmə mexanizmi 
tam olaraq bilinmir. Amma irsi meyil-
lilik, bəzi sistem xəstəlikləri(Podaqra, 
sistinuriya və s.), sidik yollarının ana-
dangəlmə anomaliyaları kimi səbəbləri 
göstərə bilərik.

Çox isti  və tropik ölkələrdə yaşayan 
insanlarda günəşin təsirinə bağlı artmış 
D vitamini sintezi Kalsium reabsorbsi-
yasını artırır və nəticədə Kalsium oksa-
lat daşlarının əmələ gəlməsi artır. Başqa 
bir misal Podaqra(GUT) xəstələrində 
qanda sidik turşusunun miqdarının art-
ması nəticəsində urat daşlarının əmələ 
gəlməsi artır.

Azərbaycan coğrafi olaraq böyrək 
daşı xəstəliyinə görə endemik zona sa-
yılır. Və əsasən də yay aylarında daş 
şikayətləri ilə müraciət edən xəstələri-
mizin sayı artır. Bunun əsas səbəbi isti 
havalarda bədənimizin artıq mayeni tər 
vasitəsilə xaric etməsi nəticəsində sidi-
yimizin konsentrasiyasının artması və 
daş əmələ gəlməsi üçün şərait yaratmış 
olmasıdır.

Yay aylarında böyrəkdə əmələ gəlmiş 
daşların sidik yollarına düşməsinə bağlı 
da xəstə müraciətləri artır.

Ümumiyyətlə daşların ölçüsünə və 
yerləşməsinə görə yanaşma fərqlidir. 

Whatsapp: (+99450 ) 516 17 00;  E-mail: ismayiI.husejnov@gmail.com

Maraqlı

• 2008-2014-cü illər Azərbaycan Tibb Universiteti “Müalicə və 
profilaktika fakültəsi” ndə tibbi təhsil; 

• 2014-2019-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris 
Cərrahiyə Klinikasında “Urologiya” ixtisası üzrə rezidentura 
təhsili; 

• 2016-cı ildə Türkiyənin Harran Universitetində “Uroloji ana 
bilim dalı” endourologiya kursu; 

• 2019-2020-ci illərdə Almaniyanın  Herne şəhərində  (Evange-
lisches Krankenhaus/Deutschland) hospitasiya;

Bir çox Beynəlxalq konfransların iştirakçısı olaraq, sertifikatlarla 
təmin olunmuşdur.

İcra edilən əməliyyatlar:
• Bütün növ daş əməliyyatları (perkutan nefrolitotripsiya, 

fleksible urs və urs, sidik kisəsi daşlarının qapalı yol ilə xaric 
edilməsi); 

• Böyrəkdə törəmələr (laparoskopik və ya açıq  nefrektomiya, 
parsiyal nefrektomiya); • Sidik kisəsi törəməsi (TUR, radikal 
sistektomi +diversiyon); • Xoşxassəli prostat böyüməsi (TUR-P); 

• Prostat patologiyaları (Prostat biopsiyası, radikal prostatek-
tomi); 

• Testis patologiyaları (orxiopeksiya, orxiektomiya və s.); • Mik-
roskopik varikoselektomiya; Hidroselektomiya.

Adətən ölçüsü 4mm-ə qədər daşlar şi-
kayətsiz düşür. Ölçüsü 4-6 mm aralığın-
dakı daşların bəziləri düşə bilir. 6 mm-
dən böyük ölçülü daşlar üçün müdaxilə 
ehtiyacı yüksəlir.

Yerləşmə yeri və ölçülərinə görə daş-
ların əməliyyat növləri də fərqlidir. Ha-
zırda bütün daş əməliyyatlarını demək 
olar tam qapalı yol ilə icra edirik. Məsələn 
daş sidik axarının orta və ya aşağı 1/3 
hissəsindədirsə rigid ureterorenoskop 
vasitəsilə sidik kanalından daxil olub la-
zer vasitəsilə daş toz halına salınır və bu 
tozlar sidik vasitəsilə xaric olunur. Əgər 
daş sidik axarının yuxarı 1/3 hissəsi 
və böyrək daxilində yerləşibsə Flexible 
ureterorenoskop dediyimiz bükülə bilən 
alət vasitəsilə tamamilə parçalaya bili-
rik. Ümumiyyətlə ölçüsü 3sm-ə qədər 
böyrək daxilindəki daşları Flexible URS 
(Retrograde intrarenale surgery) üsulu 
ilə qırmaq mümkündür. Ölçüləri 2.5-3 
sm-ə qədər daşların ESWL(ekstrakorpo-
ral şok litotripsiyası) dediyimiz üsul ilə 
çöldən səs dalğaları vasitəsilə parçala-
maq mümkündür. Daş çox sərt daşdırsa, 
yəni sıxlığı 1000 HU-dən yüksəkdirsə bu 
üsul uğursuz ola bilər.

Ölçüləri 3 sm-dən böyük daşlar 
üçünsə PCNL(perkutan nefrolitotomiya) 
dediyimiz dəridən keçməklə böyrəyə 
iynə vasitəsilə daxil olunaraq, xüsusi 
alət vasitəsilə pnevmatik litotriptorla  

daşların parçalanması mümkündür.
 
Son olaraq :
* Bol bol maye qəbulu, əsasən də yay 

aylarında daha çox qəbul edilməli;
* Az duzlu qida qəbulu;
* Mütəmadi fiziki hərəkət, çoxlu gəz-

mək.
* Çay, kofe və qazlı içkiləri mümkün 

qədər azaltmaq sizin böyrəklərinizin 
sağlığı üçün çox önəmlidir.
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Biz torpaqlarımızın azad 
olunmasını şəhidlərimizə, 
qazilərimizə borcluyuq

“Qarabağ” klubunun futbolçusu Qara Qarayevin 
“EcoVision” jurnalına müsahibəsi

 Zəhmət olmasa özünüz barədə 
məlumat verərdiniz. 

Q.Q.: Mən Qara Qarayev 12 okt-
yabr 1992-ci ildə Füzuli rayonunun 
Horadiz kəndində anadan olmuşam. 
1993-cü ildə Füzuli rayonunun bir 
hissəsi işğal olunduqdan sonra Ba-
kıya köçmüşük. Bundan sonra orta 
təhsil və idman karyerama Bakıda 
başlamışam.

Necə oldu ki, futbola marağınız 
yarandı?

Q.Q.: Ailəm daha çox ailə sənətini da-
vam etdirmək və digər sahələrlə məşğul 
olmağımı istəsədə, içimdə olan futbol sev-
gisi məni futbola gətirib çıxartdı.

Əvvəllər fərqli sahələrdə çalışmağa 

başladım. İdmana başlamamışdan öncə 
ailəmin təkidi ilə pianinoya yazılsamda 
mənlik olmadığı üçün ayrıldım və  gizli 
futbol məşqlərinə başlamağa qərar ver-
dim. Daha sonra ailəmdən gizli kurslara 
yazıldım, bunu isə ancaq yaxın dostlarım 
bildi.

Artıq milli komandaya düşdükdən son-
ra 17 yaşlılarla oynayarkən atamı dəvət 
elədim. Çünki professional karyeraya baş-
layırdım. Atam oyunu izlədikdən sonra 
mənimlə razılaşaraq qabağıma qoyulan 
sərhədləri artıq götürdü. Bundan sonra 
daha rahat şəkildə futbolla məşğul olma-
ğa başladım.

Bizim bir çox futbol klubumuz var. 
Niyə məhz “Qarabağ” klubu?

Karyeramda ilk addımlarım Qarabağla 

bağlıdır. Çünki bu klub maraqlı olduğuna 
görə kurslarına yazılmışdım. Küçələrdən, 
həyətlərdən, futboldan kənar yerlərdən 
futbolçu axtarıb tapırdılar və kurslar tət-
biq edirdilər. Bütün metroların önünə 
elanlar yazmışdılar ki, bu təvəllüdlü uşaq-
ları  yoxlamaq üçün kluba dəvət edirlər. 
İlk addımım da ordan başladı və yazılma-
ğa qərar verdim. Ailəmdən gizlidə olsa 
yazıldım. 

Qarabağın o dönəmdə türk seleksiya 
məşqçiləri var idi.  Sərpil hoca, Taceddin 
hoca, Tefik hoca oyunçuları seçirdi. Mən  
onların seçimindən keçdim və səhv et-
mirəmsə, 2005-ci ildən Qarabağın uşaq 
yaş futbol kamandasında oynamağa baş-
ladım.

Əslində bunu həm düşünərək bağlayan 
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amillər var, həm də düşünmədiyim kluba 
sadəcə hislərlə, sevgiylə bağlayan amillər 
var. Yəqin ki, özümü dərk etməyə başla-
dıqda  artıq Qarabağ həqiqətləri-torpağı-
mızın işğal olunması, Qarabağ Klubunun 
və ümumiyyətlə, Qarabağ adının tam ol-
maması, biraz yaralı olması, biraz acılı ol-
ması məni daha da kluba cəlb edirdi. Mən 
karyerama başlayandan sonra çox istəyir-
dim ki, Qarabağ klubunun bir üzvü olum, 
Qarabağın uğurlarında Qarabağ klubu 
üçün xidmət edim. Allaha şükür olsun ki, 
bu niyyətim, istəyim alındı. 

Qarabağ  futbol klubuna məni çəkən 
özümdə görmədiyim, hiss etdiyim bəzi 
duyğulardır. Sanki doğmamdır, sanki öz 
komandamdı, sanki evimdə oynayıram. 
Hər zaman Qarabağda oynayırmışam 
kimi hisslər yaşadır bizə  və o ada xidmət 
etmək, o ad uğrunda vuruşmaq  fəxrdir 
bizə. Axı deyirik özümüzdə Qarabağ Azər-
baycandır!

Həyatda əsas məqsədiniz nədir?
Q.Q.: Həyatda prinsiplərimin, məqsəd-

lərimin çox hissəsi idmana aid olub. Hər 
zaman yaxşı olmaq, hər zaman formada 
qalmaq və hər zaman ən yaxşı nəticə qa-
zanmaq olub məqsədim. Həyatda başqa 
məqsədlərim də var. Ancaq həyat elədir 
ki, bəzən sabahlar məqsədimizi dəyişə 
bilir. Açılan sabahlar bizi  məqsədimizdən 
daşındırır və başqa məqsəd qoyuruq qar-
şımıza. Ona görə hər zaman istəyim o olub 
ki, Allah bizə xeyirli bir məqsəd nəsib et-
sin, Allahın xeyirli nəsib etdiyi işdə bizim 
məqsədimiz olsun.

Hələ Qarabağla bağlı məqsədlərimiz, 
Qarabağla bağlı hədəflərimiz tam ola-
raq yerinə yetirilməyib.  Ona görə bəzi 
məqsədlərimiz var ki, biz onu hələdə sax-
layırıq. İnşallah onun baş verməsi üçün 
səbrlə gözləyirik, qətiyyətli şəkildə inana-
raq bu yolu gedirik ki,  daha yaxşı uğurlar 
əldə edək.  Məqsədimiz yalnız Qarabağın 
adını tutmaq, Qarabağa xidmət etmək, 
ümummillikdə Azərbaycan Futbolunun 
adına layiqli futbolçu olmaqdır.

Pandemiyanın futbola təsirlə-
rindən danışa bilərsinizmi?

Q.Q.: Pandemiya bütün sahələrə ümu-
milikdə təsir elədi, bütün sahələrdə prob-
lem yarandı. O cümlədən də idmanda. 
Fikirləşirəm ki, pandemiyanın idmanın 
bütün sahələrinə çox böyük təsiri oldu. 
Bizə göstərdiyi ən böyük təsirlərdən biri 
də fikrimcə azarkeşsiz qalmağımızdır. Bü-
tün oyunlara azarkeşsiz hazırlaşmağımız, 
ümumiyyətlə azarkeşlərdən ayrı qalma-
ğımız. Çünki kim nə deyir desin oyunlar-
da faiz nisbətiylə hesablaya bilməsəmdə, 
amma gücümüzü, enerjimizi azarkeşlər-
dən alırıq. Bizim üçün azarkeşsiz oyun 
oynamaq həqiqətən çətindir.

Pandemiyanın təsirlərindən biri də 
maddi sıxıntılar oldu. Madiyyat baxımın-
dan bir çox klubların illik xərcləri aşağı 
endirildi, buda gözlənilən idi. Heç bir 
yer işləmir, bütün sahələr bağlı.  Digər 
tərəfdən isə yaxşı hazırlıq prosesi keçə 
bilməmə problemi yarandı. Əvvəl bir 
ölkədə çox komandalar yığılırdı və onlar 
arasında  hazırlıq oyunu keçirilirdi. Bu isə 
Avropa oyunlarınlarına daha da hazırlıqlı 
çıxmasına səbəb olurdu.  Amma pande-
miya girdikdən sonra bu artıq ele də asan 
mövzuya çevrilmədi. Çünki ölkəni dəyiş-
mək, ölkəyə daxil olmaq çox ciddi prob-
lemlər yaradırdı. Düşünürəm artıq yavaş 

yavaş bu problemlər aradan qaldırılır və 
qaldırılmasa da belə buna uyğun şəkildə 
işimizə davam etməliyik.

İşğaldan azad olunmuş doğma 
torpağınızda nə kimi arzularınız 
var?

Q.Q.: Şükürlər olsun Allaha ki, 29 il-
dən sonra Uca Rəbbimiz artıq bizə Qara-
bağ torpaqlarını, Qarabağın gözəlliyini 
görməyi nəsib elədi. Bunu isə özümə 
qeyd etməyi hər zaman borc bilirəm ki, 
biz oranın azad olunmasını şəhidlərimizə, 
qazilərimizə borcluyuq. Oranın azad olun-
ması üçün canından, qanından keçən şə-
hid qardaşlarımız var onlara  Allahdan 
rəhmət diləyirəm. Yaralı qazilərimizə də 
Allahdan şəfa diləyirəm. Onların sayəsin-
də Allahın izniylə biz torpaqlarımızı geri 
qaytardıq, azad etdik. Arzularımız isə çox-
dur. Ata-baba yurdumuzu  yenidən qur-
maq, orda ev salmaq, yaşayışımızı bərpa 
etmək lazımdır. Digər tərəfdən də hələki 
mövcud durumda heç bir layihə, heç bir 
proqram tərtib etmək olmur. Ona görə 
də idmanla bağlı hələki gözləmək lazım-
dı. Yaşayış tam bərpa olunduqdan sonra, 
insanlar Qarabağa qayıtdıqdan sonra bəli, 
idman arzularımız var, futbol arzularımız 
var, inşallah yerinə yetirməyi Allah bizə 
qismət edər!
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