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Dəyərli oxucular!

“EcoVision” jurnalının növbəti 
sayında Sizi salamlamaqdan şərəf 
duyuram.

 Çox təəssüf hissi ilə bildir-
mək istəyirəm ki, Koronavirus 
(COVID-19) pandemiyası hələ də 
dünyada tüğyan etməkdə davam 
edir. Ötən ildə də pandemiyadan 
zərər çəkən doğmalarımız, yaxın-
larımız, dostlarımız oldu. Ümid 
edirik ki, növbəti 2022-ci ildə bu 
Koronavirus (COVID-19) pande-
miyası dünyamızı tərk edər və 
sağlıqlı bir il kimi yaddaşımıza 
həkk olunar.

Bu dəfəki sayımızda İzmir İk-
tisad Kongresini və Şuşa bəyən-
naməsini sizlərin diqqətinə 
təqdim etmişik. İzmir İktisad 
Kongresini bilməyən şəxslər Şuşa 
bəyənnaməsinin məzmununu 
dərk edə bilməz.

Hər zaman olduğu kimi, bu sa-
yımızın hazırlanmasında da hör-

mətli oxucularımızın maraq və 
istəklərinə uyğun yanaşmanı əsas 
tutmağa çalışmışıq. Bu mənada 
Sizlərin bizə ünvanlayacağı rəy 
və təkliflər işimizi daha da asan-
laşdırar və istəklərinizə uyğun-
laşmaq üçün yol göstərər. Təklif 
və iradlarınızı baş redaktorumuz 
olan Gülnar Şirinovanın pr@atib.
az elektron ünvanında böyük 
məmnuniyyətlə gözləyirik.

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!

Sizi Azərbaycan Türkiyə İş 
Adamları Birliyinin (ATİB) “Eco-
Vision” jurnalının növbəti nöm-
rəsində böyük məmnuniyyətlə 
salamlayıram.

İlk öncə Zəfər Günü münasi-
bətilə Azərbaycan xalqını təbrik 

edir, bu zəfəri bizə qazandırmış 
olan şəhidlərimizi hörmətlə anıb, 
qazilərimizə sağlam və firavan 
həyat arzulayıram.

Qarlı-şaxtalı mövsümdə si-
zinlə növbəti görüşə gəlmək-
dən məmnunuq və ümidvarıq 
ki, növbəti ünsiyyətimizin istisi 
təbiətin soyuğunu unutduracaq. 
Budur, kifayət qədər müsbət ha-
disələrlə dolu, hərarətli 2021-cı 
ili arxada qoyduq və həmin ildə 
baş verən, eyni zamanda bu il də 
davam edən bir çox hadisələrin 
şahidi və bəzən də iştirakçısı ol-
maqdayıq.

 Sizləri 31 dekabr  Dünya Azər-
baycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
və Yeni il münasibətilə ürəkdən 
təbrik edir, işlərinizdə uğurlar, 
ailənizdə firavanlıq arzu edirəm! 
Ümid edirəm ki, 2022-ci il hər bi-
rinizə uğur gətirər.

Arzu edirik ki, jurnalımızın 
bu sayı ilə tanışlıq sizə faydalı ol-

maqla yanaşı, həm də böyük zövq 
versin.

 Hər zaman təkmilləşmək ar-
zusunda olduğumuzdan, növbəti 
yeni 2022-ci ildə daha da key-
fiyyətli iş ərsəyə gətirmək üçün 
sizlərin jurnalımızla bağlı təklif, 
tövsiyə və arzularınızı dinləməyə 
hazırıq. Buna görə təklif, istək və 
iradlarınızı mənim elektron ün-
vanıma pr@atib.az göndərmənizi 
rica edirəm.

 
“EcoVision” jurnalının növbəti 

sayında görüşənə qədər

Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,

Baş redaktor

Əziz oxucular,

EcoVision jurnalının 2021-ci 
ildə son nüsxəsini Sizə təqdim edi-
rik.

Sona yetən ildə ATİB müəyyən 
nailiyyətlər əldə etmişdir. Bizim 
birlik tam yekdilliklə qəbul olu-
nan qərarları yerinə yetirmişdir. 
Müxtəlif səbəblərə görə ATİB İH-
in üzvləri tərkibində dəyişikliklər 
edilmişdir.  

Nəzərinizə təqdim olunan Eco-
Vision jurnalının ənənəvi rubrika-
lar özünə məxsus yer tutmuşdur.

Dəyərli oxucular,
Sizi yeni 2022-ci il münasibəti 

ilə təbrik edir, sizə can sağlığı və 
fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik!

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.
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İdarə heyəti üzvləri

Cemal Yangın
İdarə heyətinin sədri

İstanbul Çarşı İmport Export Ltd.

Rəna Məmmədova
İdarə heyətinin üzvü
“Azərbaycan Koka Kola  

Bottlers Ltd” MMC

Dr. Selçuk Demir
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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ATİB xəbərləri

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) 
sədri Mustafa Şentop ilə görüş

Türkiyənin Azərbaycana yeni təyin 
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Doç.Dr. Cahit Bağcı ATİB ofisində

Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə 
Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa 
Şentop 28 iyul 2021-ci il tarixdə türk iş 
adamları və qeyri-hökumət təşkilatları-
nın nümayəndələrini qəbul edərək onla-
rın problemlərini dinlədi.

10 avqust 2021-ci ildə Türkiyənin 
Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəla-
də və səlahiyyətli səfiri Doç.Dr. Cahit Bağ-
cı ATİB ofisini ziyarət etdi. Görüşdə ATİB 
İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, səd-
rin müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə heyə-
tinin üzvləri Rafiq Qarayev, Azər Hətəmov, 
Kaya Karslı, Gürsu Baskan və Baş katib 
Pərvanə Hacıyeva iştirak etdi.

Cemal Yangın səfiri salamlayaraq, onu 
ATİB-də görməkdən böyük şərəf duydu-
ğunu bildirib. Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfiri Doç.Dr. Cahit Bağcıya ATİB-in fəa-
liyyəti barədə ətraflı məlumat verən sədr, 
Azərbaycan Türkiyə dostluğunun daim 
sarsılmaz olduğunu bildirib. 

Türkiyə Azərbaycandakı səfiri Cahit 
Bağçı çıxışında öncə Qarabağ zəfəri ilə 
bağlı təbriklərini səsləndirərək, Türkiyə-
nin ilk dəqiqələrdən etibarən Azərbay-
canın haqlı davasında yanında olduğunu 
və son dərəcə böyük siyasi və mənəvi 
dəstəyini nümayiş etdirdiyini bildirib. O, 
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin tək bir vəsiyyəti kimi Qarabağın 
işğaldan azad olmasının Azərbaycanın 

güclü xalqı, qəhrəman Ordusu, vəsiyyəti 
təslim alan qətiyyətli Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla yerinə yetirildi-
yini vurğulayıb.

Görüş zamanı ATİB və səfirlik arasında 
gələcək əməkdaşlığın perspektivləri mü-
zakirə olunub.

Görüşdə ATİB İdarə Heyəti sədrinin 
müavinləri Mürsəl Rüstəmov, Avni Demir-
ci, İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev 
və Kaya Karslı iştirak etdilər.

Qəbul zamanı Türkiyə Universitetləri-
nin Azərbaycanda Nümayəndəliklərinin 

açılması təklif olundu, həmçinin Azər-
baycanda olan Türkiyə universitetləri və 
məktəbləri haqqında məlumat verildi.

ATİB sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmov 
çıxış edərək dəvət üçün Türkiyə Böyük Mil-
lət Məclisinin sədri Mustafa Şentopa və Tür-
kiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcıya 
ATİB adından dərin minnətdarlığını bil-
dirdi. Daha sonra ATİB-in fəaliyyəti, təhsil 
layihələri və bu çərçivədə ATİB-lə Anadolu 
Universiteti arasındakı ugurlu əməkdaşlıq 
baradə məlumat verdi. Həmçinin Anadolu 
Universiteti Azərbaycan Proqramlarının 
önəmli bir ali təhsil layihəsi oldugunu, la-
kin Universitetin açıq öyrətim məzunları-
nın diplomlarının nostrifikasiyası məsələ-
sində problemlər oldugunu bildirdi və bu 
məsələyə baxılmasını xahiş etdi. TBMM-nin 
sədri bu məsələni Azərbaycanlı həmkarları-
nın diqqətinə çatdıracağını bildirdi. 

Görüşün sonunda sədr müavini Mür-
səl Rüstəmov iş adamlarına göstərdikəri 
hörmət və ehtirama görə Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopa 
və Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Ca-
hit Bağcıya ATİB ailəsi adından bir daha 
təşəkkürünü bildirdi.
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Türkiyənin Azərbaycandakı 
Ticarət Müşavirliyinin baş 
müşaviriləri ATİB ofisində

ADU-nin Azərbaycan Proqramları 
üzrə uzaqdan təhsil yolu ilə təhsil alan 
tələbələrin dərs ili açılış tədbiri keçirilib

Şimali Kipr Türk 
Cüm huriy yətinin 
Azərbaycandakı 
səfiri ATİB ofisində

3 Noyabr 2021-ci il tarixində Ana-
dolu Dövlət Universitetinin Azərbaycan 
Proqramları üzrə uzaqdan təhsil yolu ilə 
(uzaktan eğitim) təhsil alan tələbələrin 
2021-2022 dərs ili açılış tədbiri keçirilib. 

Universitetin Azərbaycandakı tələbələ-
rinə texniki dəstək göstərilən binasında 
videokonfrans ve zoom proqramları üzə-
rindən gerçəkləşən tədbirdə, Türkiyənin 
Eskişehir şəhərindəki “Anadolu Univer-
siteti studiyası”ndan Anadolu Universite-
tinin rektoru , Prof. Dr. Fuat Erdal və Uni-
versitetin prorektorları, Universitetin 

“Azərbaycan Proqramları Bakı studiyası”n-
dan isə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
dosent Cahit Bağçı, səfirliyin diplomatları, 
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi 
(ATİB) İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, 
İdarə heyətinin üzvü Azər Hətəmov, İdarə 
Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev, media nü-
mayəndələri, TRT televizya kanalı və Ana-
dolu Universitetinin Azərbaycandakı bir 
qrup tələbəsi iştirak etmişdirlər.

12 oktyabr 2021-ci ildə Türkiyə-
nin Azərbaycandakı Ticarət Müşavirli-
yinin baş müşaviriləri Ahmet Erdal və 
Yakup Sefer, müavin Elşən Əbülhəsənli, 
mütəxəssis Məmməd Əliyev ATİB Sədri 

Cemal Yangının qonağı oldu.
Görüş zamanı ATİB-ə üzv olan iş 

adamları arasındakı istər mədəni, istərsə 
də ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi 
ilə bağlı müzakirələr olub.

ATİB xəbərləri

12 oktyabr 2021-ci ildə Şimali Kipr 
Türk Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı 
səfiri Mustafa Kemal Beyazbayram ATİB 
ofisində qonaq oldu. Görüşdə münasi-
bətlərin inkişafı, qarşıda duran fəaliyyət 
istiqamətləri müzakirə edildi.
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ATİB xəbərləri

Zəfər günü münasibətilə Fəxri xiyabanı 
və İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət

8 noyabr 2021-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yan-
gın, sədrin müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə heyətinin üzvləri 
Arzu Yusifova, Kaya Karslı və b. Zəfər günü münasibətilə Fəxri 
xiyabanı və İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. 

ATİB İdarə heyəti əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Hey-
dər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq Ulu Öndərin 
xatirəsini hörmət və ehtiramla yad ediblər. 

Daha sonra İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Ölkəmi-
zin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda 
şəhid olan Vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib və ruhlarına dualar oxunub, məzarları ziyarət edilərək 
üzərlərinə gül dəstələri düzülüb.
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ATİB xəbərləri

ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın 
Şuşaya səfər etdi

UNEC İqtisadi Forumunun sonuncu paneli: 
“Qarabağa böyük qayıdış: Dayanıqlı 
məskunlaşma və iqtisadi reinteqrasiya"

ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal 
Yangın 29 Oktyabr Türkiyənin Cümhu-
riyyət Bayramını böyük coşqu hissi ilə 
Şuşada qeyd etdi. Həmişə müsahibələ-
rində “Mən pasportu türkiyəli, ürəyi 
azərbaycanlıyam” deyən ATİB sədri 
həsrətə son qoyaraq Azərbaycanın mə-

dəniyyət beşiyi, Pənahəli xanın mira-
sı, Qarabağın baş tacı, Qafqazın sənət 
məbədi, xalqın qürur yeri, tariximizin 
rəngarəngliyinin sübutu, dünya səviy-
yəli ziyalılarımızın həyata atdığı ilk 
addımların məskəni olan Şuşa şəhərinə 
ziyarət etdi.

Dekabrın 3-də UNEC İqtisadi Foru-
mu 2021 “Qarabağa böyük qayıdış: Da-
yanıqlı məskunlaşma və iqtisadi reinteq-
rasiya” mövzusunda keçirilən sonuncu 
panel ilə yekunlaşıb.

Forumun panelində Azərbaycan Res-
publikası ekologiya və təbii sərvətlər 
naziri Muxtar Babayev, kənd təsərrü-
fatı naziri İnam Kərimov, ATİB-in İdarə 
Heyətinin sədri Camal Yanğın, Energeti-
ka Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru 
Təbriz Əmmayev və Qarabağ Dirçəliş 
Fondunun rəhbəri Rəhman Hacıyev işti-
rak ediblər.

Forumda çıxış edən Azərbaycan-Tür-
kiyə İş Adamları Birliyinin İdarə Heyə-
tinin sədri Camal Yanğın Qarabağda 
rəqabətqabiliyyətli biznes mühitinin ya-
radılmasının çox mühüm amillərdən biri 
olduğunu deyib. O, Qarabağda konqres 
mərkəzlərinın yaradılmasının, Davos fo-
rumu kimi önəmli tədbirlərə məhz həmin 

ərazilərin ev sahibliyi etməsinin strateji 
önəm daşıdığını bildirib. ATİB sədri işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə peşə məktəb-
lərinin yaradılmasını da önə çəkib.

İştirakçıların böyük maraqla dinlədiklə-
ri çıxışlardan sonra suallar cavablandırılıb.

“Zəfər yolu” devizi ilə Dövlət müstəqil-
liyinin bərpasının 30 illiyinə həsr olunan, 
3 gün yerli və beynəlxalq nümayəndələ-
rin, ictimaiyyətin diqqət mərkəzində 
olan UNEC İqtisadi Forumu öz işini uğur-
la başa vurub.
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ATİB idarə 
Heyətinin sədri 
Cemal Yangın: 

İzmir İktisad 
Kongresini 
bilməyən 
şəxslər Şuşa 
bəyənnaməsinin 
məzmununu dərk 
edə bilməz!

İzmir İktisat Kongresi ve kongrede alınan 
kararlar
İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
1. Sanayi kurulurken hammaddesi Tür-

kiye’de yetişen yada çıkarılan sanayi 
kolları kurulmalı (Böylece hem ülke-
mizde hammadde üreten yerli üretici 
kazanacak hemde ithalat yapmaya-
rak döviz ülke içinde kalacak.) İzmir 
İktisat Kongresi ve kongrede alınan 
kararlar

2. Atölye tarzı el işçiliğinden seri üre-
tim yapan fabrika üretimine geçil-
melidir. (Sanayi devrimini kaçırmış 
Türk milleti bu kararla hızla sanayi-
leşerek eksiğini kapatmak istemiş-
tir.)

3. Devlet ekonomiye bizzat girmemeli. 
Devlet ekonomiyi görüşleri ve aldığı 
kararlarla yöneten bir anlayışa sahip 
olmalı fakat özel sektörün imkanın 
olmadığı kollarda da devlet bizzat ele 
almalıdır. (Buradaki amaç devlet fab-
rikalar açarak ekonomiye girmemli. 
Ekonomi, üretim tamamen özel sek-
töre bırakılmalı. Özel sektör sermaye, 
eğitimli personel eksikliği, bilgi ek-
sikliği gibi giremediği önemli sanayi 
kolları devlet tarafından  bizzat fabri-
kalar kurarak bu alandaki eksiklikler 
giderilmelidir. Devlet bu kararla dev-
let gelişiminin hızlandırılması amaç-
lanmıştır)

4. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak 
bir Devlet Bankası kurulmalıdır. ( 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 
özel sektörde girişimde bulunacak 

sermayenin olmamasından dolayı bu 
girişimcilere kredi sağlayacak devlet 
bankalarının kurulması kararı alın-
mıştır.) izmir iktisat kongresi karar-
ları

5. Dış rekabete dayanabilmek için sa-
nayinin toplu ve bütün olarak kurul-
ması gerekir. (Avrupa daha önce sa-
nayi inkılabı gerçekleştirdiği için bu 
alanda çok ilerlemişler seri ve ucuz 
üretim yapabiliyorlardı. Bu ülkelerle 
rekabet edebilmek için toplu ve te-
darik, üretim ve ulaşım gibi tüm un-
surları ile bir arada toplu kurulması 

kararı alınmıştır.
6. Yabancıların kurdukları tekellerden 

kaçınılmalıdır. (Buradaki amaç ya-
bancıların boyunduruğundan çıkarak 
milli üretim hedeflenmiştir.) izmir ik-
tisat kongresi kararları

7. Sanayinin teşviki ve milli bankaların 
kurulması sağlanmalıdır. (Özel sektö-
rün çok hızlı yol alması amaçlanmış-
tır.

8. Demiryolu inşaat programına bağ-
lanmalıdır. (Demir yolu çağın en ucuz 
ve en etkili taşıma yöntemiydi. Üre-
tilen ürünlerin kısa sürede ve daha 

Şuşa Bəyannaməsi
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Misak-ı İktisadinin önemli kararları şunlardır:

ucuz memleketin her tarafına ulaş-
ması gerekiyordu. Bunun yanında 
üretilen hammadde sanayi kollarına 
ulaşımında yine de demir yoluna ih-
tiyaç bulunuyordu. Ayrıca insanların 
güvenli bir şekilde ve çağına göre hız-
lı ulaşım aracı yine demir yoluydu)

9. İş erbabına amele değil, işçi denme-
lidir.

10. Sendika hakkı tanınmalıdır.

Lozan Barış görüşmelerinin 4 Şubat 
1923’te anlaşma sağlanmadan kesildi-
ği sırada Türkiye’de ekonomik alanda 
faaliyet gösteren her meslek grubun-
dan temsilciler Yeni Türk Devletinin 
ekonomik durumunu görüşmek üzere 
İzmir’de bir araya gelmişlerdir. Çiftçi sa-
nayici tüccar ve işçi kesimlerinden top-
lam 1135 kişinin katıldığı bu kong-
redeki görüşmelerin sonunda Misak-ı 

İktisadi(Ekonomik Yemin) kabul edil-
miştir. 

İzmir İktisat Kongresinin açılışında 
bir konuşma yapan Mustafa Kemal Pa-
şaşunları söylemiştir: ”Siyasi ve askeri 
zaferler ne kadar büyük olursa olsun 
ekonomik zaferlerle taçlandırılamaz-
larsa kazanılacak başarılar yaşayamaz 
az zamanda söner”

• Yerli malı kullanılması sağ-
lanmalıdır

• Teknik eğitim geliştirilmelidir.
• Ham maddesi yurt içinde olan 

sanayi dalları kurulmalıdır
• Küçük imalattan büyük işlet-

melere geçilmelidir
• Özel teşebbüse kredi sağ-

layacak bir devlet bankası 
kurulmalıdır

• Demiryolu inşaatı programa 
bağlanmalıdır

• Yabancıların kurduğu tekeller-
den kaçınılmalıdır

• İşçilerin durumu düzeltilme-
lidir

İzmir İktisat Kongresinde alınan bu 
kararlar TBMM’ye de yön gösterici ol-
muştur.23 Nisan 1923’te başlayacak olan 
İkinci Lozan görüşmelerinde kapitülas-
yonların kaldırılması konusunda TBMM 
heyetine büyük bir destek sağlamıştır.

İzmir iktisat kongresi kararları – Tarım 
Alanındaki Düzenlemeler

Osmanlı devletinin son dönemlerin-
de toplumun yaklaşık dörtte üçü tarımla 
uğraşmakta olmasına rağmen dünyada 
tarım alanındaki gelişmeler yakından 
izlenemediği için tarımsal üretim çok 
azdı.Buna rağmen alınan vergiler üreti-
me göre çok ağırdı. Aşar vergisi genel 
bütçe gelirinin yaklaşık %40’ını oluş-
turmaktaydı.Üretici ürettiği mamulleri 

satamamakta yada gerekli yerlere ulaştı-
ramamaktaydı.

• 17 Şubat 1925’te çıkarılan bir ka-
nunla Aşar vergisi kaldırılarak yeri-
ne Arazi Vergisi konuldu.

• Daha sonraki yıllarda çiftçiye kredi 
sağlamak amacıyla Ziraat Bankasında 
yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

Şuşa Bəyannaməsi
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• Traktör kullanımı teşvik edildi. Ta-
rım ve Kredi Kooperatifleri ve Yük-
sek Ziraat Enstitüleri kuruldu.

• Örnek devlet çiftlikleri kuruldu ve 
tohum ıslah istasyonları açıldı.Böy-
lece Türkiye’de tarımın gelişmesi 
için önemli hamleler gerçekleştirildi.

İzmir iktisat kongresi kararları – Ti-
caret Alanındaki Düzenlemeler
• 30 Haziran 1930’da ticareti geliştir-

mek amacıyla Merkez Bankası ku-
ruldu.Böylece ülkedeki sermayenin 
akışı denetim altına alınmış ve piya-
sa güvenliği sağlanmış oldu.

• 1924’te işverenlere kredi sağlamak 
amacıyla iş bankası kuruldu.

İzmir iktisat kongresi kararları – Sa-
nayi Alanındaki Düzenlemeler

Yeni Türk devletinin kalkınması için 
sanayileşmesi zorunluydu.Fakat Osmanlı 
devletinden kalan sanayi birikimi yok de-
necek kadar azdı. İstanbul İzmir ve Ada-
na’da birkaç dokuma fabrikası ve İstan-
bul’da bir askeri fabrika ülkenin sanayi 
varlığını oluşturuyordu.

28 Mayıs 1927’de Teşvik-i Sanayi Ka-
nunu kabul edilerek özel teşebbüse des-
tek verilmesi sağlandı.

1929 yılında ithalat mallarından alı-
nan gümrük tarifeleri yükseltilerek yerli 
üretimin ithal sanayi mamulleriyle reka-
bet etmesi kolaylaştırıldı.

Üç beyaz (şeker un ve pamuk) ve üç 
siyah (kömür demir ve petrol) projesi 
olarak adlandırılan sanayileşme hamlesi 
istenen hızla gerçekleştirileme-miştir.Bu-
nun en önemli nedenleri şunlardır:
• Özel sektörün elinde yeterli serma-

yenin olmayışı
• Teknik bilgi ve eğitilmiş insan yete-

rizliği
• Devletin 1929’a kadar yerli sanayiyi 

dışa karşı yeteri kadar koruyamaması
• 1929’daki Dünya ekonomik bunalı-

mının Türkiye’yi de etkilemesi

Sanayileşme uzun bir zaman dilimi 
içinde planlı bir şekilde sağlanabilmesi 
amacıyla 1934’te planlı ekonomiye ge-
çildi.1934-1939 yılları arasını kapsayan 
I.Beş Yıllık kalkınma Planı uygulamaya 
konuldu.özel teşebbüsün gerçekleştire-
mediği yatırımlar böylece devlet eliyle 
yapılmaya başlandı.1937’ye kadar demir 
cam kağıt üretimi birçok fabrika açılarak 
ithal mallar yüzde elli oranında azaltıl-
dı.1939’da kabul edilen II.Beş yıllık kal-
kınma planı ise II.Dünya savaşının ortaya 
çıkardığı olağan üstü durum nedeniyle 
uygulanamadı.

1933’te kurulan Sümerbank ve 
1935’te kurulan Etibank sanayicilere 
kredi vererek yeni sanayi tesislerinin ku-
rulmasında önemli görevler üstlenmiş-ler-
dir. 1935’te Maden Teknik Arama Enstitü-
sü (MTA) kurulmuştur.

İzmir iktisat kongresi kararları  – 
Demiryolları:

XX.yüzyılın başında en önemli taşıma-
cılık yolu demiryollarıydı. Türkiye’deki 
demiryollarının birçoğu yabancı ülkelere 
yap işlet devret sistemiyle inşa ettirilmiş 
olduğu için Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
yıllarında demiryollarının bir çoğu ya-
bancı şirketler tarafından ticari amaçla 
işletiliyordu.Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bu şirketlerden işlettikleri demiryollarını 
satın alarak millileştirmiştir. Ayrıca ta-
mamen yerli sermaye kullanılarak 1938 
yılına kadar 3360 Km yeni demiryolu ya-
pılmıştır.

Karayolları: Ülke genelinde karayolu 
ulaşımının güçlükle yapılması üreticile-
rin mallarını şehirlere taşımasını zorlaş-
tırmakta bu durum ticaret ve sanayi ve 
tarımsal çalışmaları olumsuz yönde etki-
lemekteydi.Bu nedenle yurdun her böl-
gesinde karayolları onarılmış yeni yollar 
yapılmış böylece taşıma canlandırılarak 
ekonomik faaliyetler iyileştirilmiştir.

İzmir iktisat kongresi kararları – 
Denizyolları:

Osmanlı Devletinde denizcilik alanın-
da geri kalmışlık yabancı şirketlerin Türk 
denizlerinde taşıma hakkı kazanmalarına 
neden olmuştur.Bu durum Türk deniz ta-
şımacılığını tamamen yok olma tehlike-
siyle karşı karşıya bırakmıştır.1 Temmuz 
1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile 

Türk sularında taşıma haklarının Türklere 
ait olduğu ilan edilmiştir.Türk denizciliği-
nin yeniden nefes almasına imkan veren 
bu kanunun kabul edildiği 1 Temmuz günü 
günümüzde “Denizcilik Bayramı” olarak 
kutlanmaktadır..Denizlerde yolcu taşıma-
cılığı kamu hizmeti olarak görülmüştür.Bu 
nedenle Türk devleti Türk karasularında 
yolcu taşıma hakkını devlet tekeline bırak-
mış yük taşıma konusunda ise özel teşeb-
büsle birlikte hareket etmiştir.

Tarih, 29 Ekim 1933, Türkiye Cum-
huriyeti’nin 10. yıldönümünün kutlan-
dığı bir günde Mustafa Kemal, geleceğe 
dair şöyle bir öngörüde bulunur:

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, 
komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dost-
luğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne ola-
cağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı 
Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan 
gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün 
elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçların-
dan kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye 
ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapa-
cağını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun 
idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kar-
deşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya 
hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü 
susup beklemek değildir. Hazırlanmak 
lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? 
Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir 
köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir 
köprüdür…”

İzmir iktisat kongresi kararları – 
Ulaşım Alanındaki Düzenlemeler

Şuşa Bəyannaməsi
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Şuşa Bəyannaməsi

"Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa 
Bəyannaməsi"-nin tam mətnini təqdim 
edirik:

Azərbaycan Respublikası və Tür-
kiyə Respublikası,

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin və Tür-
kiyə Respublikasının Prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın 
və bütövlükdə Türk dünyasının qədim 
mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərində 
görüşünün tarixi əhəmiyyətini vurğu-
layaraq,

İki dost və qardaş ölkə arasında imza-
lanmış bütün beynəlxalq sənədlərə, bu-
nunla əlaqədar 13 oktyabr 1921-ci il ta-
rixli Qars müqaviləsinə sadiq olduqlarını 
bir daha təsdiq edərək,

9 fevral 1994-cü il tarixində imzalan-
mış “Azərbaycan Respublikası və Tür-
kiyə Respublikası arasında dostluq və 
hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə 
Müqavilə”ni və “Azərbaycan Respubli-

kası və Türkiyə Respublikası arasında 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqın-
da Protokol”u, eləcə də 16 avqust 2010-
cu il tarixində imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası və Türkiyə Respublikası 
arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıq-

lı yardım haqqında Müqavilə”ni rəhbər 
tutaraq,

İki ölkə və onun xalqları arasında-
kı dostluq və qardaşlıqdan çıxış edərək 
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Res-
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Şuşa Bəyannaməsi

publikası arasındakı münasibətlərin key-
fiyyətcə yeni, müttəfiqlik səviyyəsinə qal-
dırılmasının iki ölkə və onların xalqlarının 
maraq və mənafelərinə xidmət etdiyini 
vurğulayaraq, 

Ümumi maraqların qorunmasında hər 
iki ölkənin siyasi, iqtisadi, müdafiə, mədə-
ni, humanitar, səhiyyə, təhsil, sosial, gənc-
lər və idman sahələrindəki imkan və po-
tensiallarının birləşdirilməsinin mühüm 
əhəmiyyətini dərk edərək,

Beynəlxalq hüququn prinsip və nor-
malarına, o cümlədən də Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun 
olaraq qlobal və regional sülh, sabitlik və 
təhlükəsizliyin təmin edilməsində birgə 
səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini 
vurğulayaraq,

Müştərək maraq kəsb edən regional və 
beynəlxalq strateji məsələlərdə fəaliyyət-
lərin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsi-
nin zəruriliyini ifadə edərək,

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, 
ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə ta-
nınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı kimi 
milli maraqlara söykənən məsələlərdə 
ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda həm-
rəylik və qarşılıqlı yardım prinsiplərindən 
çıxış edərək,

Türk dünyasının davamlı inkişafına 
yönəlmiş qarşılıqlı fəaliyyətlərin regional 
və beynəlxalq müstəvilərdə irəli aparıl-
masında səyləri birləşdirərək, 

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu 
Mustafa Kamal Atatürkün və Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliye-
vin müdrikcəsinə söylədikləri “Azərbayca-
nın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim 
kədərimizdir” və “Bir millət, iki dövlət” 
ifadələrinin xalqlarımızın milli-mənəvi 
sərvəti kimi dəyərləndirildiyini xüsusi 
vurğulayaraq,

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikası arasındakı ikitərəfli münasi-
bətlərin daha da genişləndirilməsi və də-
rinləşdirilməsi perspektivlərini hərtərəfli 
nəzərdən keçirərək, 

bəyan edirlər:

Tərəflər iki dost və qardaş ölkə arasın-
da strateji səviyyədə inkişaf edən münasi-
bətlərin durumundan məmnunluq ifadə 
edərək siyasi dialoqun bütün səviyyələrdə 
davam etdirilməsinin və qarşılıqlı yüksək 
səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini qeyd 
edirlər.

Tərəflər fəxarət hissi ilə bildirirlər ki, 
Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsi 
ərzində qələbə qazanaraq Ermənistanın 
30 ildən bəri davam edən təcavüzkar si-
yasətinə son qoydu, torpaqlarını işğaldan 
azad etdi, tarixi ədalətin zəfər çalmasını 

və beynəlxalq hüququn bərpa olunmasını 
təmin etdi.

Azərbaycan Ermənistanın 30 illik təca-
vüzünə son qoyulmasında, işğal olunmuş 
torpaqların azad olunmasında, Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünün bərpa edilmə-
sində Türkiyə Respublikasının mənə-
vi-siyasi dəstəyini yüksək qiymətləndirir. 
Tərəflər Qafqaz regionunda sabitliyin 
və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, 
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin 
bərpası, eləcə də region dövlətləri arasın-
da münasibətlərin normallaşdırılması və 
uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi is-
tiqamətində səylərini davam etdirəcəklər. 
Bu kontekstdə Azərbaycan Respublikası-
nın Naxçıvan Muxtar Respublikasının xü-
susi coğrafi vəziyyəti nəzərə alınacaqdır.

Tərəflər Türkiyənin Azərbaycanın 
işğaldan azad edilmiş ərazilərində Tür-
kiyə-Rusiya Birgə Mərkəzinin fəaliyyə-
tinə verdiyi töhfənin regiondakı sülhün, 
sabitliyin və rifahın təmin edilməsində 
mühüm rol oynadığını vurğulayırlar.

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikası müstəqillik, suverenlik, 
ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, 
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq 
prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik 
münasibətlərinin qurulmasının siyasi və 
hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər. 

Tərəflər xarici siyasət sahəsində 
əlaqələndirmənin və müntəzəm ikitərəfli 

siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçi-
rilməsinin vacibliyini qeyd edirlər və bu 
istiqamətdə Azərbaycan Respublikası 
ilə Türkiyə Respublikası arasında Yük-
sək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası 
çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiyyətini 
vurğulayırlar. 

Tərəflər öz milli maraq və mənafelə-
rini müdafiə və təmin etməyə yönəlmiş 
müstəqil xarici siyasət həyata keçirirlər. 
Tərəflər regional və beynəlxalq miqyasda 
sabitlik və rifah vasitəsilə sülh, dostluq 
və mehriban qonşuluğa əsaslanan bey-
nəlxalq münasibətlərin inkişaf etdirilmə-
si, eləcə də münaqişələrin və regional və 
qlobal təhlükəsizlik və sabitlik məsələlə-
rinin həlli istiqamətində birgə səylər 
göstərirlər. 

Tərəflər aktual xarakter kəsb edən, 
qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq 
məsələlər üzrə həmrəylik və qarşılıqlı 
dəstək nümayiş etdirərək yaxın və ya 
üst-üstə düşən mövqedən çıxış etməklə 
ikitərəfli əməkdaşlığı dərinləşdirəcəklər 
və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Av-
ropa Şurası, Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
daxil olmaqla beynəlxalq və regional təş-
kilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı 
dəstək göstərəcəklər. 

Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, 
onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi 
bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya 
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təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən 
təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə, Tərəflər birgə məsləhət-
ləşmələr aparacaq və bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırıl-
ması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə 
müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, bir-birinə BMT Nizamnamə-
sinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu yardımın həcmi və 
forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəy-
yən edilərək birgə tədbirlər görülməsi üçün müdafiə ehtiyacla-
rının ödənilməsinə qərar veriləcək və Silahlı Qüvvələrin güc və 
idarəetmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olu-
nacaqdır.

Tərəflərin Təhlükəsizlik Şuralarının milli təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə müntəzəm olaraq birgə iclasları keçiriləcəkdir 
və bu iclaslarda milli mənafe, Tərəflərin maraqlarına toxunan 
regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi 
həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər iki qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin müasir tələb-
lərə uyğun olaraq yenidən formalaşdırılması və modernləşdiril-
məsi istiqamətində birgə səy göstərməyə davam edəcəklər.

Tərəflər minalanmış ərazilərin təmizlənməsi əsas götürül-
məklə Ermənistan işğalından azad edilmiş rayonlarda həyatın 
normallaşdırılması istiqamətində fəaliyyətləri dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər müdafiə qabiliyyətlərinin və hərbi təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsinə yönələn şəxsi heyət mübadiləsini, birgə 
təhsil və təlimlərin keçirilməsini, iki ölkənin silahlı qüvvələri-
nin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılmasını, müasir texno-
logiyalara əsaslanan silah və sursatların idarə olunmasında sıx 
əməkdaşlığı və bu məqsədlə səlahiyyətli struktur və qurumların 
əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsini təşviq edəcəklər. Azərbay-
can və Türkiyə digər dost dövlətlərin orduları ilə birlikdə hərbi 
təlimlərin keçirilməsini dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər milli və beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaqla 
dəniz, hava və kosmos sahələrində qarşılıqlı texnologiya müba-
diləsini həyata keçirərək müştərək qabiliyyətlərin inkişaf etdi-
rilməsi məqsədilə birgə layihələrin yerinə yetirilməsini təşviq 
edəcək və qarşılıqlı müdafiə sənayesi texnologiyalarının inkişaf 
etdirilməsinə müsbət töhfə verəcəklər, sahib olduqları silah və 
sursatla təchiz edəcək, onların istehsal texnologiyalarını qarşı-
lıqlı şəkildə təşviq edəcək və hazırda onların ölkələrində möv-
cud olmayan istehsal sahələrinin yaradılmasını, birgə tədqiqat 

və istehsalat işlərinin həyata keçirilməsini, iki ölkənin müdafiə 
sənayesi qurumlarının texnologiyalar, hərbi təyinatlı məhsullar 
və xidmətlər sahəsində daxili və beynəlxalq bazarlarda əmək-
daşlıq etməsini dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər bildirirlər ki, iki dövlət arasında inkişaf etdirilən və 
onların milli maraqlarına cavab verən hərbi-siyasi əməkdaşlıq 
üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlməmişdir.

Tərəflər kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha 
da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayırlar və bu sahədə 
birgə elmi tədqiqat işləri, mütəxəssis hazırlığı həyata keçirəcək, 
qarşılıqlı texniki əməkdaşlığı təşviq edəcəklər.

Tərəflər ticarət-iqtisadi münasibətlərdə milli iqtisadiyyatla-
rının və ixracın şaxələndirilməsi, eləcə də perspektiv sahələrdə 
birgə istehsalın qurulması, investisiya əməkdaşlığının qarşılıqlı 
faydalı inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində səylərini artıracaqlar. Bu xüsusda Azərbaycan və 
Türkiyə malların sərbəst hərəkətinin təşkili mexanizmlərinin 
yaradılması istiqamətində tədbirlər görəcəklər.

Tərəflər regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə 
verən, təbii qaz mənbə və marşrut saxələndirilməsini təmin 
edən strateji Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsində Tür-
kiyə və Azərbaycanın qabaqcıl rolunu vurğulayırlar. Tərəflər 
Cənub Qaz Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə olunmasına və 
daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səyləri əlaqələndirilmiş 
şəkildə davam etdirəcəklər. Tərəflər, həmçinin qlobal enerji 
sektorundakı prosesləri nəzərə alaraq regionun enerji təchiza-
tı təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün elektrik sahəsində də 
regional əməkdaşlığa töhfə verəcək səylərin artırılaraq davam 
etdirilməsi üzrə niyyətlərini ifadə edirlər.

Tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən Şərq-Qərb/Orta bey-
nəlxalq nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması 
məqsədilə qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəklər. Azər-
baycan və Türkiyə intellektual nəqliyyat sistemləri texnologi-
yalarından istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
Azərbaycan-Türkiyə hissələrində tranzit-nəqliyyat potensialını 
daha da inkişaf etdirəcəklər.

Tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Azərbaycan 
Respublikasının qərb rayonları ilə Azərbaycan Respublikasının 
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında dəhlizin (Zəngəzur dəh-
lizi) açılmasının və həmin dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-Qars 
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dəmir yolunun tikintisinin iki ölkə arasında nəqliyyat-kommu-
nikasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə mühüm töhfə verəcəyini 
qeyd edirlər.

Tərəflər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin mövcud 
səviyyəsinin ümumi regional və beynəlxalq sülh və rifaha töhfə 
verdiyini, əlaqələrin, sadəcə, iki ölkəyə deyil, eyni zamanda, re-
giona sülh və rifah gətirərək başda region ölkələri olmaqla bey-
nəlxalq birliyin sabitlik, sülh və maraqlarına xidmət edəcəyini 
vurğulayırlar. 

Tərəflər regional və beynəlxalq sabitliyə və təhlükəsizliyə 
mənfi təsir edən müxtəlif təhdid və çağırışlara, xüsusilə terror-
çuluğa, onun bütün forma və təzahürlərinə, maliyyələşdirilmə-
sinə, həmçinin kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına, mütəşək-
kil cinayətkarlığa, çirkli pulların yuyulmasına, narkotiklərin 
qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə, qanunsuz miqrasiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində birgə səylərini və əməkdaşlıqlarını 
genişləndirəcək və dərinləşdirəcəklər.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikasının suverenli-
yinə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin toxunulmazlığına, sabit-
liyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş bütün fəaliyyətləri, o 
cümlədən terrorçuluğun bütün forma və təzahürlərini pisləyir 
və Türkiyə Respublikasının terrorçuluğa qarşı apardığı müba-
rizəni qətiyyətlə dəstəkləyir. 

Tərəflər müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan və türk di-
asporları arasında əməkdaşlığın daha sıx inkişaf etdirilməsi, 
onların məruz qaldıqları ümumi problemlər qarşısında birlikdə 
addımlar atılması və ardıcıl həmrəylik göstərilməsi məqsədilə 
səylərini birləşdirəcəklər. 

Tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və milli mənafelərinin 
qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılmasında diasporal fəaliyyətin əlaqələndirilməsini və qarşılıqlı 
dəstəyi təşviq edəcəklər.

Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, 
tarixin təhrif olunması və tarixi faktların təhrif olunmaqla si-
yasiləşdirilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və sabitliyə ziyan 
vurduğunu vurğulayaraq bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə 
bağlı olaraq öz arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistandakı və 
digər ölkələrdəki arxivlərin açılması və bu mövzuda tarixçilər 
tərəfindən araşdırmaların aparılmasına yönəlmiş səylərini qə-
tiyyətlə dəstəkləyirlər. 

Tərəflər 10 dekabr 2020-ci il tarixində imzalanmış “Azərbay-
can Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahə-
sində strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”na 

uyğun olaraq Azərbaycan-Türkiyə Media Platformasının imkan-
ları nəzərə alınmaqla, iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında 
informasiya, kommunikasiya və ictimai diplomatiya sahələrin-
də əməkdaşlığı daha da gücləndirəcəklər və bu çərçivədə xarici 
işlər nazirlikləri arasında davamlı olaraq informasiya üzrə sıx 
məsləhətləşmələr və mübadilələr həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da gücləndi-
rilməsini və bu istiqamətdə qarşılıqlı fəaliyyətin artırılmasını 
təşviq edirlər. 

Tərəflər hər iki xalqın müştərək dəyərlərinin ümdə təzahür-
lərinə lazımi ictimai dəstəyin göstərilməsini təmin edəcək, tarixi 
və mədəni irslərinin qorunması üçün birgə fəaliyyət həyata ke-
çirəcəklər.

Tərəflər Türk dünyasının birlik və rifahına xidmət edəcək 
milli və beynəlxalq səylərin artırılmasına diqqət çəkdilər.

Tərəflər Türk mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ və 
təşviq edilməsi sahəsində birgə əməkdaşlığı gücləndirəcəklər.

Tərəflər Türk həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Türk Akade-
miyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, TÜRKSOY və Türkdilli 
Ölkələrin Parlament Assambleyası çərçivəsində həyata keçirilən 
fəaliyyətlərə təkan verəcəklər. 

Tərəflər bir Tərəfin vətəndaşlarının digər Tərəfin ərazisinə 
şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət etmələri haqqında əldə edilən 
razılaşmadan məmnunluq ifadə edirlər və həmin razılaşmanın 
xalqlarımız arasında yaxınlıq və insanlar arasında əlaqələr baxı-
mından müstəsna əhəmiyyətini qeyd edərək, bir Tərəfin vətən-
daşlarının digər Tərəfin ərazisində yaşamaq hüququ əldə et-
mələrini qarşılılıq prinsipinə uyğun olaraq asanlaşdırmaq üçün 
müvafiq tədbirlər görülməsini təqdir edirlər.

Tərəflər lazımi dövlət dəstəyini təmin edərək xalqları arasın-
da müştərək dəyərlərə söykənən sıx əlaqələri humanitar, sosi-
al müdafiə, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər və idman 
sahələrində daha da inkişaf etdirəcək və dərinləşdirəcəklər. Bu 
məqsədlə iki ölkənin aidiyyəti qurumları tərəfindən birgə da-
vamlı fəaliyyətlər həyata keçiriləcəkdir.

Bu Bəyannamə Şuşa şəhərində 15 iyun 2021-ci il tarixində, 
Azərbaycan və türk dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə imzalan-
mışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir.

Azərbaycan Respublikasının     
Prezidenti                                     
İlham Əliyev                                

Türkiyə Respublikasının
Prezidenti

Rəcəb Tayyib Ərdoğan
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Apple Pay artıq PAŞA Bank kart 
sahibləri üçün əlçatan olur
iPhone və Apple Watch ilə ödənişin daha təhlükəsiz, əminli 
və məxfi yolu

Bu gündən etibarən PAŞA Bankkart sahibləri Apple Pay va-
sitəsilə ödəmələri daha təhlükəsiz, əminli və məxfi şəkildə edə 
bilərlər. Apple Pay istifadəçiləri ödəniş kartını başqasına ötür-
mədən, ödəniş terminalının düymələrinə toxunmadan və nağd 
pulu əldən ələ ötürmədən ödəniş etmək imkanını qazanırlar. Hər 
bir əməliyyatın təhlükəsizliyi iPhone-nun innovativ texnologiya-
ları ilə təmin olunur.

Ödənişi həyata keçirmək üçün müştəri sadəcə iPhone telefo-
nunu və ya Apple Watch saatını ödəniş terminalına yaxınlaşdır-
malıdır. Apple Pay vasitəsilə həyata keçirilən hər bir əməliyyat 
etibarlı qorunur, çünki istifadəçi onu Face ID, Touch ID və ya 
cihazın parolu ilə təsdiq etməlidir və, bundan əlavə, bütün əmə-
liyyatlarda unikal birdəfəlik dinamik təhlükəsizlik kodu istifadə 
olunur. Apple Pay ilə siz market, aptek, taksi, restoran, kafe, pə-
rakəndə satış mağazaları və bir çox digər yerlərdə ödəmələr edə 
bilərsiniz.

Bundan əlavə, müştərilər Apple Pay vasitəsilə iPhone, iPad 
və Mac cihazlarına yüklənmiş tətbiqlərdə və ya Safari internet 
brouzerlərində açılmış saytlarda rahat və sürətli alışveriş edə 
bilərlər – artıq qeydiyyatdan keçməyə və qəliz formaları doldur-
mağa lüzum qalmır. Apple Pay ilə yemək və ərzaq çatdırılmasını, 
onlayn alışverişi, biletləri eldə etmək və digər ödənişləri etmək 
çox rahatdır. Apple Pay həmçinin Apple Watch tətbiqlərindəki 
ödəmələr etmək üçün istifadə oluna bilər.

Təhlükəsizlik və məxfilik Apple Pay-in əsasında durur. Siz kre-
dit və ya debit kartınızı Apple Pay-ə əlavə etdikdə kart nömrələri 
nə cihazınızda, nə də Apple serverlərində saxlanılmır. Əvəzində 
ona unikal cihaz qeydiyyat nömrəsi verilir, sonra o şifrələnir və 
cihazınızın yüksək sənaye standartlarına cavab verən sertifikasi-
ya edilmiş “Təhlükəsiz element” çipində əminliklə saxlanılır.

Apple Pay-i sazlamaq çox asandır. Sadəcə iPhone-da Wallet 
(“pul kisəsi”) tətbiqinə daxil olub, + (“üstəgəl”) işarəsini basıb 
oradakı təlimatlara əsasən PAŞA Bank kredit və ya debit kartını 
əlavə etmək kifayətdir. Kart iPhone, Apple Watch, iPad və ya Mac 
cihazına əlavə olunan andan müştəri həmin cihazda Apple Pay-
dən istifadə edə bilər. Müştəri PAŞA Bankın öz kart sahiblərinə 
verdiyi bonus və endirimlərdən yararlanmağa davam edir.

Apple Pay barədə təfərrüat ilə https://www.apple.com/app-
le-pay/ saytında tanış ola bilərsiniz.

PAŞA Bank haqqında daha ətraflı məlumat burada: https://
www.pashabank.az/  
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Üzvlərdən xəbərlər

“PAŞA Həyat” “eManat” ilə əməkdaşlığa 
başlayıb

Türkiyə Ziraat Bankı-nın idarə heyətinin sədri 
Alpaslan Çakar Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub

Yapı Kredi Bank Azərbaycan Neft-Qaz sahəsində 
çalışanlar üçün kredit faizlərini endirdi

Artıq bu gündən etibarən müştəriləri-
miz sığorta haqqı məbləği üzrə ödənişlə-
rini E-manat ödəniş terminalları vasitə-
silə də həyata keçirə biləcəklər.

 “eManat” vasitəsi ilə aparılan ödəniş-
lər “PAŞA Həyat”ın bütün həyat sığortası 
məhsulları üzrə keçərlidir.

Bütün bu kimi işlər “PAŞA Həyat” tərə-
findən müştərilərin rahatlığı üçün atılmış 
növbəti bir addımdır. Gələcəkdə müştərilə-
rin rahatlığını və ən əsası da onların vaxtla-
rına maksimum qənaət etmələrini nəzərə 
alaraq bir çox yeniliklər ediləcəkdir.

Qeyd edək ki, hazırda bütün ölkə əra-
zisində 2100 “eManat” köşkü fəaliyyət 

Türkiyə Banklar Birliyinin və Türkiyə 
Ziraat Bankası-nın idarə heyətinin səd-
ri Alpaslan Çakar Azərbaycanda işgüzar 
səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Alpas-
lan Çakar Azərbaycan Respublikasının 

Yapı Kredi Bank Azərbaycan Neft-Qaz 
sektorunda fəaliyyət göstərən şirkət və 
qurumların əməkdaşları üçün nağd kredit 
şərtlərində dəyişiklik edərək, kredit faiz-
lərini endirdi. Belə ki, bu şirkətlərin istə-
nilən əməkdaşı 30 noyabr 2021 tarixinə-
dək  müddəti 36 aya qədər (müddətlərdə 
faiz fərqi olmadan) olan nağd istehlak 
kreditlərini illik 15% ilə əldə edə biləcək.

Kampaniya notları:
• Wordcard-ı olmayan, və ya kredit 

üzərində worldcard müraciyyəti 
etməyən müştərilərə kampaniya 
(endirim) şamil edilmir

göstərir, o cümlədən, Bakı, Abşeron və 
Sumqayıtda 1390, digər regionlarda isə 
710 “eManat”  köşkü sizin xidmətiniz-
dədir. 

Xatırladaq ki, “PAŞA Həyat” sözügedən 
sistemlə yanaşı, www.kassam.az, www.
izim.az, e-pul.az ödəniş portalları ilə də 
əməkdaşlıq edir.

Baş naziri Əli Əsədov, iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov, Mərkəzi Bankın idarə 
heyətinin sədri Dr.Elman Rüstəmov və 
Banklar Asosiasiyasının rəyasət heyətinin 
sədri Zakir Nuriyev ilə görüşüb. Görüşlər-
də Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi münasi-
bətlərinin, ticarət, investisiya və banklar 
arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə 
dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. Həmçi-
nin cənab Sədr, Ziraat Bank Azərbaycanın 

müşahidə şurasının sədri Dr.İlker Met, 
müşahidə şurasının üzvü Kemallettin 
Bayat və idarə heyətinin sədri Dr.Selçuk 
Demir ilə görüşərək bankın komandası ve 
fəaliyyəti ilə detallı şəkildə tanış olmuş-
dur. 

Qeyd edək ki, Türkiyə Ziraat Bankası 
Ziraat Bank Azərbaycanın 99% səhm pa-
yına sahib olmaqla, bankın əsas səhmda-
rıdır.

• Kampaniya Sürətli,Təkrar(digər 
sektorlar), Digər peşə sahibləri,Sə-
yahət,Avtomobil, Restrukturizasi-
ya,Daşınmaz əmlak, Dövlət ipoteka-
sı (güzəştli və güzəştsiz) və Depozit 
qarşılıqlı kreditlərə şamil edilmir.
Kreditin dəyərləndəriliməsi Bankın 
daxili qaydaları və qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan kreditləşmə prin-
sipləri əsasında aparılır.Bank kredi-
tin verilib/verilməməsi hüququnu 
özündə saxalayır.

• Kredit üzərində kart verilərkən 
kartın limitinin minimum olma-
masına diqqət yetirilməlidir,ək-
sinə mümkün olduğu qədər 
yüksək limit verməyə çalışmalı-
yıq,kredit kartlarımızın həm say 
həm həcm olaraq artırılması pri-
oritetimizdir
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Xəbərlər

İlham Əliyevə Türk Dünyasının Ali 
Ordeni təqdim edilib

Ali Orden dövlətimizin başçı-
sına noyabrın 12-də İstan-
bulda keçirilən Türkdilli 

Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VIII 
Zirvə Görüşündə Türkiyə Respublikasının 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfin-
dən təqdim edilib.

Türkdilli ölkələrin Dövlət Başçıları Şu-
rasının bununla bağlı qəbul etdiyi Qərar-
da deyilir: “Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Ali Baş Komandan Zati-aliləri 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Respublikasının ərazilərinin işğaldan 
azad edilməsini və ərazi bütövlüyünün 
bərpasını təmin edərək türk birliyinə mü-
hüm töhfə verən və bölgədə davamlı sülh 
və sabitliyin əldə olunmasına yol açan 
tarixi qələbəyə görə Dövlət Başçıları Şu-
rası Türkiyə Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklifi 
ilə Zati-aliləri İlham Əliyevin böyük şərəf-
lə “Türk Dünyasının Ali Ordeni” ilə təltif 
edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir”.

Qərarı Qazaxıstan Respublikasının 
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğız 
Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan və Özbəkistan Respubli-
kasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev im-
zalayıblar.

Ali Ordeni Azərbaycan Prezidentinə 
təqdim edən Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan deyib:

- Hörmətli Prezident, Əziz qardaşım, 
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham 
Əliyev.

Qətiyyətli rəhbərliyinizlə Qarabağda 
təxminən otuz il davam edən işğala 44 gün 

kimi qısa müddətdə son qoyulub. Bu, tək-
cə azərbaycanlı qardaşlarımız üçün deyil, 
bütün türk dünyası üçün böyük əhəmiyyət 
daşımaqdadır.

Vətən müharibəsi nəticəsində illərdir 
tətbiq olunmayan BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasının qətnamələri həyata keçirilmişdir. 
Azərbaycan bu yolla beynəlxalq ictimaiy-
yətin yaddaşına ədalət mesajını həkk et-
mişdir.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yeni-
dən təmin etməsi türk dünyasının birliyini 
və bərabərliyini genişləndirmişdir. Qara-
bağın azadlığının rəmzi olan “Xarıbülbül” 

türk dünyası üçün Zəfərin müjdəçisi olmuş-
dur.

Qarabağ Zəfəri ilə təkcə işğal altındakı 
torpaqlar azad edilməyib, eyni zamanda, 
bölgəmizdə həsrətini çəkdiyimiz davamlı 
sülh, sabitlik və əməkdaşlığa gedən yolun 
da önü açılıb.

Fürsətdən istifadə edərək əziz Qardaşım 
cənab İlham Əliyevə Türk Dünyasının Ali 
Ordenini təqdim etməkdən dərin məmnun-
luq duyur, azadlıq yolunda şəhid zirvəsinə 
ucalan qəhrəmanlarımızı rəhmət və ehti-
ramla yad edirəm.
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Xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri 
Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd 
avtomobil yolunun təməlini qoyublar
Oktyabrın 26-da Zəngəzur dəhli-

zinin - Horadiz-Cəbrayıl-Zəngi-
lan-Ağbənd avtomobil yolunun 

təməli qoyulub.
Azərbaycan Respublikasının Preziden-

ti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikası-
nın Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əv-
vəlcə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil 
yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış 
oldular.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh 
Məmmədov görülən işlər barədə dövlət 
başçılarına məlumat verdi.

Saleh Məmmədov dedi: Möhtərəm 
cənab Prezident, hərəkət etdiyiniz bu yol 
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yoludur. Bu yol 
altı-dörd cərgədən ibarət olacaq. Yolun 
uzunluğu 81 kilometrdir. Bu yolun başlan-
ğıcdan 50-ci kilometrədək 51 kilometrlik 
hissəsini Azərbaycan şirkətləri, əllinci ki-
lometrdən 81-ci kilometrə qədər hissəni 
isə Türkiyənin “Kolin İnşaat” və “Çingiz 
İnşaat” şirkətləri işləyir. Türkiyə şirkətlə-
rinin işlədiyi hissədə 6 kilometr uzunluq-
da tunel tikilir və 7 yol ötürücüsü tikilə-
cək. Tunellərin ümumi uzunluğu 6500 
metrdir. Hazırda Şuşa şəhərinin girişində 
olan 4-cü və 5-ci tunellər artıq tikilmişdir. 
Biri 431 metr, digəri isə 530 metr uzunlu-
ğundadır.

Prezident İlham Əliyev: Kəlbəcərdə 
tunellər inşa edilir, 12 kilometr.

Saleh Məmmədov: Bəli, Azərbaycan-
da ən böyük tuneli “Çingiz İnşaat” inşa 
edir, Toğanalı-Kəlbəcər yolundakı Murov-
dağ tuneli. Bu, Azərbaycanda ən böyük tu-
neldir, 11 min 600 metrdir. Artıq o tunelin 
350 metri qazılmışdır. Şəkilləri var, mən 
Sizə göstərəcəyəm.

Prezident İlham Əliyev: Bir də La-
çın-Kəlbəcər tuneli.

Saleh Məmmədov: Bəli, Qorçu aero-
portunun 3,5 kilometrlik Laçın-Kəlbəcər 
tuneli də var.

Prezident İlham Əliyev: Tunellərin 
toplam uzunluğu nə qədərdir?

Saleh Məmmədov: Azərbaycanın Qa-
rabağ ərazisində Türkiyə şirkətləri tərə-
findən toplam 62 kilometr uzunluqda 
tunel tikilir. Hazırda Türkiyə şirkətlərində 
6587 işçi çalışır. Onların 1832 nəfəri Tür-
kiyə vətəndaşı, 4500 nəfəri isə Azərbay-
can vətəndaşıdır. Ümumilikdə Qarabağ 

zonasında işləyən şirkətlərdə toplam 13 
min 280 nəfər çalışır.

Bu gün təməli qoyulacaq yol isə Zəngə-
zur dəhlizi yoludur. Başlanğıcını dayandı-
ğımız bu yerdən götürəcək. Birinci qovşaq 
budur. Buradan Ağbəndə, Ermənistan sər-
hədinə qədər məsafə 123,6 kilometrdir.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: 
Ermənistan sərhədinə qədər gedirsiniz, 
elədirmi? Daha irəli gedəcəksiniz.

Saleh Məmmədov: Bəli, oradan da o 
tərəfə keçəcəyik. Allahın köməyi ilə düz 
İstanbula qədər gedəcəyik, Avropaya qə-
dər gedəcəyik. Allah Sizləri qorusun.

Bu yolun üzərində də 3 tunelimiz var. 
Uzunluğu toplam 3610 metrdir. Hazırda 
Zəngilan ərazisində dördüncü tunel tikilir. 
Tuneldə artıq 160 metr iş görülüb. Bu his-
sədə bütün yolu “Kalyon” şirkəti tikir. Hə-
min yolun üzərində Zəngilan hava limanı 
da yerləşir. Hava limanına gedən yolun 
20 kilometrlik hissəsini “Kalyon” şirkəti 
ilə birlikdə Azərbaycan şirkəti tikir. Bu 
yolun üzərində rayon mərkəzləri ilə hava 
limanını birləşdirən 7 qovşaq tikiləcək. 
Bu qovşaq təməli qoyulan yolun sıfırıncı 
kilometrində olacaq.

Bu, bizim dayandığımız 6-4 cərgəli Əh-
mədbəyli-Füzuli ana yoludur. Bu isə, hə-

min bu qovşaqdan çıxıntılarla Zəngəzur 
dəhlizi ilə Naxçıvana, oradan da İstanbula 
gedən yol olacaq, İnşallah. Bu da Əhməd-
bəyli-Füzuli-Şuşa yolunda gedən tikinti 
işlərinin şəkilləridir, “Çingiz İnşaat”ın iş-
lədiyi tunellərdir. Burada işlər həm part-
latma üsulu ilə gedir, həm də sıxma üsulu 
ilə.

Hazırda qısa tunellərdə işlərin 45-50 
faizi yerinə yetirilib. Bunlar da tikinti vax-
tı görülən işlərdir. Biz möhtərəm cənab 
Prezidentin göstərişi ilə orada tikintiyə 
qışda başlamışdıq. Bunlar həmin dövrdə 
çəkilən şəkillərdir. Ümumiyyətlə, Qarabağ 
zonasında heç vaxt 4-6 cərgəli avtomobil 
yolu olmamışdır. İlk dəfədir Qarabağda 
belə yollar tikilir. Bu isə Zəngəzur dəhlizi 
üzrə “Kalyon” şirkətinin çəkdiyi yollardır. 
Burada da həyat olmayıb. Bu yolun möv-
cud Horadiz yoluna ən uzaq məsafəsi 1,6 
kilometr, ən yaxın məsafəsi 200 metr-
dir. Böyük işlər görülüb, “Kalyon” şirkəti 
tərəfindən işin demək olar ki, 45 faizdən 
çoxu yerinə yetirilib. Allahın köməyi ilə 
gələcəkdə, yəqin ki, 2023-cü ilə qədər bu 
yolun açılışında da iştirak edərsiniz.

Sonra Azərbaycan və Türkiyə pre-
zidentləri Zəngəzur dəhlizinin - Hora-
diz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil 
yolunun təməlini qoydular.
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İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva Zəfər yolunun açılışında iştirak 
ediblər

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva noyabrın 7-də 

Şuşa şəhərinə səfərə gəliblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım 

əvvəlcə Füzuli rayonunda Zəfər yolunun 
açılışında iştirak ediblər.

Prezident İlham Əliyev Zəfər yolu 
lövhəsinin üzərindən ağ örtüyü götür-
dü.

Zəfər yolunun tikintisinin qısa vaxtda 
həyata keçirilməsi Azərbaycan xalqının 
qazandığı parlaq Qələbənin simvoludur. 
Ali mühəndislik düşüncəsinin, yüksək 
texnoloji imkanların istifadə olunduğu 
bu layihə ilin bütün fəsillərində çətin 
relyef şəraitində, keçilməz dağ yolları 
yarılaraq həyata keçirilib. Belə bir qısa 
vaxtda icra olunan və dünyada analoqu 
olmayan layihə Azərbaycan dövlətinin 
gücünü, onun malik olduğu potensialı və 
ən əsası Prezident İlham Əliyevin qətiy-
yətini bütün dünyaya göstərdi. Şanlı Or-
dumuzun ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı 
olan Şuşa şəhərini mənfur düşməndən 
azad edərkən istifadə etdiyi cığır-yolun 

əbədiləşdirilməsi məqsədilə tikilən və 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əli-
yev tərəfindən “Zəfər yolu” adlandırılan 

avtomobil yolunun inşası dövlətimizin 
başçısının daimi nəzarəti altında icra 
olunub.
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KOBİA Kiçik Biznes üzrə Beynəlxalq 
Şuraya üzv qəbul edilib

Xəbərlər

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) biznes sahəsin-
də beynəlxalq təcrübənin öyrənil-

məsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
məqsədilə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
sahəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif təş-
kilatlarla əməkdaşlıq edir.

 KOBİA “Kiçik Biznes üzrə Beynəlxalq 
Şura”ya (The International Council for 
Small Business - ICSB) üzv qəbul edilib. 
1955-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən 
və sıralarında 90-a yaxın ölkənin müvafiq 
qurumlarını birləşdirən ICSB beynəlxalq 
miqyasda kiçik biznesin böyüməsini və 
inkişafını dəstəkləyir, biznesin idarə edil-
məsi və sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı ye-
nilikləri təbliğ edir. 

 Agentlik ICSB ilə KOB-lara dəstək 
sahəsində ən yaxşı beynəlxalq təcrübə-
nin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi, bu 
sahədə Azərbaycan təcrübəsinin digər 
təşkilatlara çatdırılması, təşkilata üzv 
olan qurumlarla əlaqələrin inkişafı və s. 
istiqamətlərdə əməkdaşlıq edəcəkdir. 

Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-Zən-
gəzur dəhlizi magistral avtomobil yolun-
dan götürən 101 kilometrlik Zəfər yolu 
Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər 
uzanır. Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa 
rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa 
edilən Zəfər yolu Füzuli və Şuşa şəhərlə-
ri də daxil olmaqla bu rayonların onlarla 
yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Bu layihə 
həm də ona görə müstəsna əhəmiyyət 
daşıyır ki, o, ilk növbədə, öz doğma yurd-
larına qayıdacaq insanların rahatlığının 
təmin olunmasına, onlar üçün yüksək sə-
viyyəli həyat və yaşayış standartının yara-
dılmasına xidmət edir.

Düz bir il bundan öncə Azərbaycan 
xalqı, dövləti və Ordusu elə bir tarix yaz-
dı ki, bu, bütöv bir millətin ləyaqət rəm-
zinə, milli qeyrət nümunəsinə çevrildi. 
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Ordusu 30 illik işğala cəmi 44 gündə son 
qoydu. Tariximizdə yeni səhifə yazıldı. 
Şanlı Ordumuz yağı düşmənin üstümüzə 
atdığı ləkəni təmizlədi, biz qamətimizi 
düzəltdik, illərlə həsrətində olduğumuz 
torpaqlarımıza qovuşduq. Biz heç nəyi 
unutmadıq, unutmadıqca da möhkəm-
ləndik, gücləndik və nəhayət, dünyanın 
illərdir göz yumduğu ədalətsizliyi özü-
müz təkbaşına aradan qaldırdıq. Prezi-
dent İlham Əliyevin yüksək sərkərdəlik 
qabiliyyəti ilə qəhrəman Ordumuzun 
Vətən müharibəsində qazandığı Qələbə 
Azərbaycan xalqının Zəfər məramına, 
milli kimlik mücadiləsinə, torpaq və 
Vətən sevgisinə şahidlik etdi.
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“Kəndlərdə heyvandarlıq sahəsində 
ailə biznesinin və özünüməşğulluğun 
inkişafı” layihəsinə start verildi

KOBİA Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının Biznes Forumunda təmsil olunub

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) və Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-

zirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 
Agentliyinin birgə dəstəyi ilə əhalinin 
məşğulluq imkanlarının genişləndirilmə-
si üçün cins heyvandarlıq istiqaməti üzrə 
yeni layihəyə start verilib. “Kəndlərdə 
heyvandarlıq sahəsində ailə biznesinin 
və özünüməşğulluğun inkişafı” adla-
nan layihənin əsas məqsədi işsiz şəxslər 
üçün gəlir gətirən yeni özünüməşğulluq 
sahələri üzrə kiçik bizneslərin yaradılma-
sına dəstək olmaqdır.

 Layihə çərçivəsində Balakən, Zaqatala, 
Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Bərdə, 
Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Samux rayon-
ları üzrə ümumilikdə 200 nəfər vətəndaşa 
cins heyvandarlıq zərfi üzrə aktivlər təq-
dim ediləcək. Vətəndaşların seçim mər-
hələsinə artıq başlanılıb.

 Seçiləcək iştirakçılara biznes təlimlər 
keçiriləcək və təlimi uğurla başa vuran 
şəxslərə məhsuldar damazlıq heyvan 
cinsləri (2 baş Simmental/Sviss cinsi) və 
avadanlıqlar (sağım aparatı, ilkin yem eh-
tiyatı, qaşov, yemqıran) təqdim olunacaq. 

Xəbərlər

Aktivlərlə təmin olunduqdan sonra isə iş-
tirakçılara sahibkarlıq fəaliyyətinin inki-
şafı üçün mentor dəstəyi və satış bazarla-
rına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi 
üçün köməklik göstəriləcək.

Qeyd edək ki, layihə “Kiçik və orta biz-

nes subyektləri və klublarının Assosiasi-
yası”nın əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir.

 Layihə iştirakçılarına dair tələb-
lər və qeydiyyat üçün aşağıdaki linkə 
daxil olmaq lazımdır: https://forms.
gle/6KZ8wAwjBuNHddR6A

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov İstan-

bulda keçirilmiş Türk Ticarət və Sənaye 
Palatası Biznes Forumunda Azərbaycan 
və tükdilli ölkələrin biznes dairələri ara-
sında əməkdaşlıq perspektivlərinə, bu 
istiqamətdə Agentliyin göstərə biləcəyi 
dəstəyə dair fikirlərini bölüşüb. 

Qeyd olunub ki, türkdilli ölkələr 
arasında yüksələn xətlə inkişaf edən 
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr biznes 
sektorunda da əməkdaşlıq üçün geniş 
imkanlar yaradır. KOBİA türkdilli döv-
lətlərin bir sıra təsisatları ilə əmək-
daşlıq edir. Yerli iş adamları ilə yanaşı, 
Azərbaycanda biznes fəaliyyət ilə məş-
ğul olan xarici sahibkarlar da KOBİA-nın 
xidmətlərdən istifadə etməkdədir. Türk-
dilli ölkələrdə fəaliyyət göstərən kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektləri ara-
sında əlaqələrin gücləndirilməsi, yeni 
əməkdaşlıqların qurulması və inkişafı 
prioritet istiqamətlər sırasındadır. KO-
BİA Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq istəyənlərə müvafiq is-

tiqamətdə dəstək göstərməyə, o cümlə-
dən aidiyyəti qurumlarla əlaqələndirmə 
və etibarlı yerli tərəfdaşların müəyyən 
edilməsində köməklik etməyə hazırdır. 

KOB-ların vahid platforma üzərindən 
əlaqələndirilməsi də türkdilli dövlətlər 
arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına 
öz töhfəsini verə bilər.
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Bakıda Beynəlxalq Biznes Forum keçirildi

Forum iştirakçıları tədbir çərçivəsin-
də Şəhidlər Xiyabanında Azərbayca-
nın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü 

uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman-
larımızın xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Azərbaycan Respublikasının İqtisa-
diyyat Nazirliyinin və Türkiyə Respubli-
kasının Ticarət Nazirliyinin dəstəyi, Ki-
çik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
(KOBİA), Türkiyənin Müstəqil Sənayeçi 
və İş Adamları Dərnəyinin (MÜSİAD) və 
İBF-in təşkilatçılığı ilə keçirilən forum-
da 30-a yaxın ölkədən dövlət rəsmiləri, 
iş adamları, investorlar, beynəlxalq təş-
kilatların və diplomatik korpusun nü-
mayəndələri iştirak ediblər. “Azərbaycan: 
Asiyanın incisi” şüarı ilə keçirilən foru-
mun məqsədi Azərbaycanın investisiya 
imkanlarını, o cümlədən işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizin zəngin potensia-
lını xarici sərmayədarlara təqdim etmək, 
iştirakçı ölkələr arasında iqtisadi-ticarət 
əlaqələrini, biznes sahəsində əməkdaşlı-
ğı genişləndirməkdir.

Tədbir Beynəlxalq Biznes Forumun 
ənənələrinə uyğun olaraq, müqəddəs 
Qurani-Kərimdən ayələrin oxunması ilə 
başlayıb.

Forum çərçivəsində Azərbaycan-Tür-
kiyə qardaşlığı, ölkəmizin əlverişli biznes 
və investisiya mühiti barədə filmlər nü-
mayiş olunub.

Tədbirin açılışında çıxış edən Azərbay-
canın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabba-
rov ölkəmizin ilk dəfə Beynəlxalq Biznes 
Foruma ev sahibliyi etməsinin əlamətdar 
hadisə olduğunu, tədbirin Azərbaycanın 
biznes və investisiya mühitinin geniş in-
vestor auditoriyasına tanıdılması, yerli və 
xarici investorlar arasında əlaqələrin in-
kişafı, innovativ təşəbbüslərin formalaş-
ması və yeni layihələrin reallaşdırılması 
üçün geniş imkanların yaradılması baxı-
mından əhəmiyyətini qeyd edib. İqtisa-
diyyat naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının 
prioritet sahələri barədə məlumat verib, 
qarşıya qoyulmuş hədəflərin reallaşdı-
rılması istiqamətində görülən tədbirləri 
diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf 
mənzərəsinin, eləcə də sabit makroiq-
tisadi vəziyyətin ölkəmizdə biznes la-
yihələrin icrası istiqamətində qərarla-
rın verilməsində mühüm rol oynadığını 
vurğulayan iqtisadiyyat naziri iqtisadi 
göstəricilər barədə ətraflı məlumat ve-
rib. Bildirilib ki, hazırda Azərbaycanın 
strateji valyuta ehtiyatları 52 mlrd. ABŞ 
dollarını ötüb ki, bunun da ÜDM-ə nis-

Noyabrın 15-də Bakı Konqres Mərkəzində 25-ci 
Beynəlxalq Biznes Forum (İBF - İnternational Business 
Forum) öz işinə başlayıb.



25say 42 | EcoVision

Xəbərlər

bəti 108%-dir və xarici dövlət borcunu 
6 dəfədən çox üstələyir. Bu ilin yan-
var-sentyabr aylarında ÜDM 4,8%, qey-
ri-neft sektorunda isə 6,2% artıb. ÜDM-
də qeyri-neft sektorunun payı 64% təşkil 
edib. Sənayenin inkişafına xüsusi diqqət 
yetirildiyini qeyd edən nazir bu sahədə 
sənaye zonaları, investisiya təşviqi sənə-
di kimi mütərəqqi alət və mexanizmlərin 
tətbiq edildiyini diqqətə çatdırıb, sənaye 
zonalarına 6,7 mlrd. manat investisya 
yatırımının nəzərdə tutulduğunu, artıq 
6,3 mlrd. manat investisiya qoyuluşunun 
həyata keçirildiyini bildirib. Nazir qeyd 
edib ki, bu ilin 9 ayında qeyri-neft ixracı 
41%-dək artıb ki, bu, indiyədək müşahi-
də olunan ən yüksək göstəricidir. Qey-
ri-neft sənayesi məhsulları ixracı 1,6 dəfə 
artıb. Sənaye məhsulları ixracının 320 
mln. dolları sənaye zonalarının payına 
düşür ki, bu da, ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.

Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqe-
yinin, böyük tranzit potensialının, müasir 
infrastrukturunun, təşəbbüsü və iştirakı 
ilə həyata keçirilən regional layihələrin 
xarici birbaşa sərmayələrin cəlbi üçün 
əsas faktorlar olduğunu vurğulayan iqti-
sadiyyat naziri investorları fəal əməkdaş-
lığa dəvət edib.

Biznes forumda torpaqlarımızın işğal-
dan azad edilməsinin böyük tarixi-siyasi 
və iqtisadi önəm kəsb etdiyi qeyd olunub. 
Vurğulanıb ki, türk birliyinə mühüm töhfə 
verən və bölgədə davamlı sülh və sabit-
liyin əldə olunmasına yol açan bu tarixi 
qələbəyə görə Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurasının VIII Zirvə Görüşündə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
“Türk Dünyasının Ali Ordeni” ilə təltif olu-
nub. Diqqətə çatdırılıb ki, Qarabağda ge-
niş regional inteqrasiya imkanları var və 
burada bərpa-quruculuq işlərinə MÜSİ-
AD üzvlərinin biznes subyektlərinin cəlb 
olunması iqtisadi-ticarət əməkdaşlığına 
önəmli töhfə verəcək.

Türkiyə Respublikasının xəzinə və 
maliyyə nazirinin müavini Nureddin Ne-
bati Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 
ərazilərinin dirçəldilməsi layihələrində 
Türkiyə şirkətlərinin fəal iştirak etdiyini, 
bunun iqtisadi əməkdaşlığa, biznesin dir-
çəlişinə, yeni müəssisələrin və iş yerləri-
nin açılmasına əhəmiyyətli töhfə olacağını 
vurğulayıb, kənd təsərrüfatı, turizm, tikin-
ti, bərpa olunan enerji və digər sahələrdə 
iş birliyinin, təcrübə mübadiləsinin daha 
da genişləndirilməsi ilə bağlı fikirlərini 
bölüşüb. N.Nebati Türkiyə və Azərbaycan 
arasında qarşılıqlı ticarətin həcmininin 
15 mlrd. dollara çatdırılması hədəfinin də 
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əlavə sti-
mul yaratdığını diqqətə çatdırıb.

Beynəlxalq Biznes Forumun prezidenti 
Erol Yarar, Azərbaycan Sahibkarlar (İşə-
götürənlər) Təşkilatları Milli Konfedera-
siyasının prezidenti Məmməd Musayev, 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və MUSİAD-ın İdarə Heyə-

tinin sədri Mahmut Asmalı çıxışlarında 
Forumun Azərbaycanda keçirilməsinin 
önəmini, tədbirin yeni əlaqələrin qurul-
masına və investisiya qoyuluşlarına şərait 
yaratdığını vurğulayıblar.

Sonra KOBİA və MÜSİAD arasında 
Birgə Yol Xəritəsi, Azərbaycan Respubli-
kasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi və İstanbul Dövlət Özəl Sektor 
Tərəfdaşlığı Kamillik Mərkəzi arasında 
dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə Niyyət Pro-
tokolu, Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsi As-
sosiasiyası ilə “Gənc MÜSİAD” arasında 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandu-
mu imzalanıb.

Forum çərçivəsində Azərbaycanın 
investisiya imkanlarına və dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığına (DÖST/PPP) dair 
panellər təşkil olunub. Panel iclasların-
da Azərbaycanın əlverişli biznes və in-

vestisiya mühiti, ölkəmizin, o cümlədən 
Qarabağın investisiya potensialı, DÖST 
layihələrinin tətbiqi, bu sahədə Türkiyə 
təcrübəsi, işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rimizdə sosial-iqtisadi infrastrukturun 
yenidən qurulması prosesində PPP mo-
delinin roluna dair təqdimatlar keçirilib, 
yerli və xarici sahibkarların məhsul və 
xidmətləri, eləcə də ölkəmizdə iş adam-
larına və investorlara dəstək göstərən 
qurumların fəaliyyəti barədə sərgi təşkil 
olunub.

Tədbir zamanı həmçinin iş adamları 
arasında ikitərəfli görüşlər keçirilib.

Forumda iştirak edən xarici iş adam-
ları və investorlar bir sıra müəssisələrdə 
istehsal prosesi ilə də tanış olacaq, yerli 
sahibkarlarla əməkdaşlıq imkanlarına və 
investisiya qoyuluşuna dair müzakirələr 
aparacaqlar.
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Azərbaycan məhsulları 
“Global Village” Beynəlxalq 
Yarmarkasında

Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejiminin 
uzadılması ilə əlaqədar ölkədə müvəqqəti olan və yaşayan 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin nəzərinə!

"Ağıllı kənd" layihəsi 
çərçivəsində Ağalı kənd 
sakinləri biznes təlimlərinə 
cəlb olunubAzərbaycan məhsulları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay 

şəhərində ənənəvi olaraq keçirilən “Global Village” Beynəlxalq 
Yarmarkasında nümayiş olunur. 

Artıq 3-cü ildir ki, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KO-
BİA) və Dubay şəhərindəki Azərbaycan Ticarət Evinin təşkilatçılığı, 
ölkəmizin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Ticarət Nümayəndəli-
yinin dəstəyi ilə yarmarkada bir sıra yerli şirkətlərin məhsulları – 
meyvə-tərəvəz, meyvə şirələri, kompotlar, bal, çay, mürəbbə, şirniy-
yat, konservləşdirilmiş məhsullar, xalçalar, kəlağayı, milli suvenirlər 
və s. “Made in Azerbaijan” brendi ilə təqdim edilir. 

Dubaya səfər çərçivəsində KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov “Global Village” yarmarkasında sərgilənən 
yerli məhsullarla tanış olub. 

Qeyd edək ki, 1996-cı ildən təşkil olunan “Global Village” ha-
zırda dünyanın ən böyük beynəlxalq yarmarkalarından hesab 
olunur. Bu il yarmarkaya 5 milyona yaxın ziyarətçinin gəlməsi 
gözlənilir. KOBİA-nın dəstəyi ilə Azərbaycan şirkətləri 2019-cu 
ildən yarmarkada öz məhsullarını nümayiş etdirir.

Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində "Ağıllı kənd" layihəsi 
çərçivəsində mikro biznesin yaradılması üçün kənd sakinlərinə 
dəstək göstəriləcək. Bu məqsədlə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabe-
liyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyi və Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyəti birgə 
əməkdaşlıq edir. Əməkdaşlıq çərçivəsində işğaldan azad edilmiş 
Zəngilan rayonunun sakinlərinə biznes fəaliyyətinə başlanması 
və məşğulluğun təmin edilməsi üçün dəstək göstəriləcək. Əmək-
daşlıq çərçivəsində ilkin mərhələdə 22 nəfər Zəngilan sakini 
özünüməşğulluq proqramına cəlb edilərək onlar üçün kiçik biz-
nes sahələri yaradılacaq. Proqrama cəlb olunan şəxslər təlimləri 
və qiymətləndirmə mərhələsini uğurla başa vurduqdan sonra 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən fəaliyyət sahələrinə uy-
ğun olaraq müvafiq avadanlıqlarla təmin olunacaqlar.

 Artıq sakinlərin məşğul olacağı fəaliyyət sahələrinin və bu 
istiqamətdə ehtiyaclarının müəyyən olunması üçün KOBİA və 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən sakinlərlə görüşlər keçiri-
lib. Müzakirələrin nəticəsi olaraq, avtoservis, inşaat, məişət ava-
danlıqları ustası, dərzi, bərbər, gözəllik salonu, un məmulatları 
istehsalı, ticarət və s. sahələr müəyyənləşdirilib.

 Noyabrın 1-dən biznes təlimlərinə başlanılıb. Təlimlərdə iş-
tirakçılar KOBİA-nın təlimçiləri tərəfindən biznes fəaliyyəti üçün 
zəruri biliklər, dəstək mexanizmləri barədə məlumatlandırılır, 
onları maraqlandıran suallar cavablandırılır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 oktyabr 
2021-ci il tarixli, 324 nömrəli Qərarı ilə ölkə ərazisində xüsusi 
karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 yanvar saat 06:00-dək 
uzadılıb.

Bu müddət ərzində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyə-
ti hazırkı qaydalar əsasında həyata keçiriləcək (daha ətraflı -  
https://www.migration.gov.az/az/news_detail/14374).

Karantin müddətində Xidmətin (012) 919 Çağrı Mərkəzi 
həftə sonları (noyabr ayı üzrə 6 və 7, 13 və 14, 20 və 21, 27 və 
28 tarixlərdə, dekabr ayı üzrə 4 və 5, 11 və 12, 18 və 19, 25 və 

26 tarixlərdə) məhdud sayda əməkdaşla və rejimdə fəaliyyət 
göstərəcək. Odur ki, göstərilən tarixlərdə müraciətlər Xidmətin 
rəsmi internet səhifəsindəki onlayn bələdçi, həmçinin MigAz 
mobil tətbiqi vasitəsilə də ünvanlana bilər.

Bir daha xatırladırıq ki, müvəqqəti olma müddəti (viza 
müddəti və ya 90 gün) artıq 60 gün uzadılmış (dövlət rüsumu 
ödəyən) əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə 
olması, dövlət sərhədində hərəkətlə bağlı məhdudiyyətlər ara-
dan qaldırılanadək əlavə müraciət olmadan və dövlət rüsumu 
ödənilmədən qanuni hesab olunur.
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Xəbərlər

10 noyabr 2020, 04:45

Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermə-
nistan Respublikasının baş naziri N.V.Paşinyan və Rusiya Federa-
siyasının Prezidenti V.V.Putin aşağıdakıları bəyan edirik:

1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00.00-
dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və 
bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bun-
dan sonra Tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və 
Ermənistan Respublikası tutduqları mövqelərdə qalacaqlar.

2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbay-
can Respublikasına qaytarılır.

3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya 
Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan, 
90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnika-
dan ibarət sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir.

4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni 
silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. 
Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma müd-
dəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırkı müddəa-
nın tətbiqinə xitam verilməsi niyyətini Tərəflərdən hər hansı 
biri bəyan etməzsə, avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətlərə 
uzadılır.

5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarə-
tin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə 
sülhməramlı mərkəz yaradılır.

6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək 
Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu, 1 dekabr 2020-
ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla 
Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa 
şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi (5 km. enliyində) Rusiya 

sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır.
Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç il ərzində Dağlıq Qara-

bağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə 
yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bu-
nunla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin gələcək yerdəyişməsi nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamət-
də vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə 
təhlükəsizlik zəmanəti verir.

7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın 
ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komis-
sarlığının Ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır.

8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə 
cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir.

9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edi-
lir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələ-
rinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin 
təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları 
və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin 
təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti 
Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin 
orqanları həyata keçirir.

Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 
Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kom-
munikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir.

10 noyabr 2020-ci il.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ermənistan Respublikasının baş naziri

Rusiya Federasiyasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ermənistan Respublikasının baş naziri 
və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 
Bəyanatı
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Milli Məclisin 3 dekabr 2021-ci il 
tarixində keçirilən iclasında bu qanunlar 
artıq qəbul edildi:  
• Yaşayış minimumunun həddi 210 manata 

qaldırılıb
• Ehtiyac meyarının həddi 200 manat müəyyən 

olunub
• Araq, likör və konyakın aksiz dərəcələri artırılıb
• Vətən müharibəsi iştirakçılarıyla əlaqədar 

yeni vergi güzəştləri müəyyənləşib
• Mühərrikinin həcmi 3000 kub/sm-dən çox olan və 

köhnə minik avtomobillərinə görə aksiz dərəcələri 
artırılır

• Hibrid avtomobillərin idxalı və satışı, elektrik 
avtomobillərinin satışı ƏDV-dən azad edilir

• ƏDV-nin qaytarılması mexanizmi avtomobil, 
alkoqollu içki və tütün məmulatlarına aid 
edilməyəcək

• Xəstəxanalarda tibbi xidmətlərə görə 500 
manatdan artıq ödənişlər nağdsız qaydada həyata 
keçiriləcək

• Azərbaycanda avtomobil satışı üzrə ödənişlər 
yalnız nağdsız qaydada həyata keçiriləcək

• Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına görə 
rüsumlar dəyişir

Qanunvericilik
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Yaşayış binalarında yerləşdirilməsi 
qadağan edilən ictimai təyinatlı obyektlər 
müəyyənləşib

Qanunvericilik

Bu, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
komitəsinin kollegiyasının qərarı ilə təs-
diqlənən “Yaşayış binaları. Layihələndir-
mə normaları”nda əksini tapıb.

Normalara əsasən, insanlara zərərli 
təsir göstərən aşağıdakı obyektlərin 
yaşayış binasının zirzəmi, kürsülük, 

birinci və ikinci mərtəbələrində yer-
ləşdirilməsinə yol verilmir:

• istismarı zamanı yaşayış ərazisini və 
ətraf mühiti çirkləndirə bilən kimyə-
vi və digər məmulatların ixtisaslaşdı-
rılmış satış mağazaları;

• partlayış və yanğın təhlükəli maddə 

Azərbaycanda yaşayış binalarının da-
mında verilişlərin kollektiv qəbulu üçün 
televiziya anteni və radio verilişi şəbəkə 
dirəyinin quraşdırılması nəzərdə tutul-
malıdır.

Bu, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin Kollegiyasının təsdiqlədiyi 

“Yaşayış binaları. Layihələndirmə norma-
ları”nda əksini tapıb.

Bundan başqa, sənədə əsasən, damda 
radiorele dirəklərinin və qüllələrinin qu-
raşdırılması qadağandır.

və materiallar satılan mağazalar;
• sintetik xalça məmulatlarının, avto-

mobil şinlərinın satışı mağazaları;
•  ixtisaslaşmış balıq mağazaları;
• müxtəlif təyinatlı anbarlar, o cümlə-

dən topdansatış anbarları;
• saat 23:00-dan sonra iş rejimi olan 

bütün müəssisələr və mağazalar;
• tezalışan maddələrlə işləyən məişət 

xidməti müəssisələri, hamamlar, sa-
unalar (mənzillərdəki fərdi saunalar 
istisna olmaqla);

• sahəsi 250 m2-dən artıq, otura-
caq yerlərinin sayı 50-dən çox olan 
yeməkxana və istirahət müəssisələri;

• camaşırxana və kimyəvi təmizləmə 
müəssisələri (qəbul məntəqələri və 
növbədə 75 kq-a qədər istehsal gücü 
olan özünəxidmət camaşırxanaları 
istisna olmaqla);

• ümumi sahəsi 100 m 2- dən artıq 
olan avtomat telefon stansiyaları;

• ictimai tualetlər;
• dini ayinləri keçirən müəssisələr;
• binanın hüdudları daxilində və ona 

bitişik inşa edilmiş transformator 
yarımstansiyaları;

• istehsalat sahələri (əlilliyi olan şəxs-
lərin və ahıl insanların əməyindən is-
tifadə edən müəssisələr, o cümlədən 
quraşdırma və dekorativ işlər ema-
latxanaları istisna olmaqla);

• baytarlıq klinikaları və kabinetləri;
• təbii və mayeləşdirilmiş qazdan ya-

nacaq kimi istifadə edən cihazların 
yerləşdirilməsinin nəzərdə tutuldu-
ğu ictimai iaşə, ticarət, məişət xidmə-
ti və digər təyinatlı obyektlər.

Yaşayış binalarının damında radiorele dirəkləri və qüllələrinin 
quraşdırılması qadağan olunub
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Qanunvericilik

Yaşayış binalarında yoluxucu xəstəliklər üzrə həkim qəbulu 
kabinetlərinin yerləşdirilməsi qadağan edilib

Yaşayış binalarında uşaqlar üçün dərnək və əyləncə otaqlarının 
yerləşdirilməsinə yol verilməyəcək

Əlillər üçün binaların 5 mərtəbədən hündür tikilməsi qadağan 
olunub

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektu-
ra komitəsinin kollegiyasının qərarı 
ilə təsdiqlənən “Yaşayış binaları. La-
yihələndirmə normalarına görə, ”Yaşayış 
binalarında, eləcə də həmin binalara bi-
tişik tikililərdə ambulator-poliklinik tibb 
müəssisələrinin (kabinetlərin) yerləşdi-
rilməsinə yol veriləcək.

Normalara əsasən, o cümlədən: müali-
cə-sağlamlıq, reabilitasiya və bərpa müəs-
sisələrinin, həmin mərkəzlərin nəzdində 
gündüz stasionarlarının yerləşdirilmə-
sinə yol veriləcək.

Yaşayış binalarında yerləşdirilən tibb 
müəssisələri binanın əsas hissəsindən 

əsaslı divarlarla ayrılmalı, müstəqil ventil-
yasiya, kanalizasiya sistemləri və xəstələr 
üçün ayrıca girişlə təchiz edilməlidir.

Yaşayış binalarında tibb müəssisələri 
Səhiyyə Nazirliyinin 2009-cu il 07 aprel 
tarixli 37 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş 

“Tibb müəssisələrində sanitariya-epide-
mioloji tələblərə dair Qaydalar” nəzərə 
alınmaqla yerləşdirilməlidir.

Binaların zirzəmi, kürsülük, birinci və 
ikinci mərtəbələrində palatalı şöbələrin, 
elektrik şüası ilə müalicə şöbələrinin, do-
ğum şöbəsinin, prosedur və həkim kabi-
netlərinin, dispanserlərin bütün növləri-
nin, travmatoloji məntəqələrin, təcili tibbi 

yardım yarımstansiyalarının, bakterioloji 
laboratoriyaların, dəri-zöhrəvi, ruhi-əsəb, 
yoluxucu xəstəliklər üzrə həkim qəbulu 
kabinetlərinin, şüa diaqnostikası kabinet-
lərinin (rentgen, kompüter tomoqrafiya-
sı, nüvəmaqnit rezonans), şüa terapiyası, 
radioizotop diaqnostikası və müalicə şö-
bələrinin yerləşdirilməsinə yol verilmir.

Qeyd edilib ki, dövlət sanitariya-epi-
demioloji xidmət orqanları ilə razılaş-
dırıldığı təqdirdə, yaşayış binalarında 
yerləşdirilən ambulator-poliklinik tibb 
müəssisələrində, üfüqi və şaquli is-
tiqamətdə qonşu sahələr yaşayış təyinatı 
olmadığı halda şua diaqnostikası kabinet-
lərinin təşkilinə yol verilir.

Yaşayış binalarında 50 nəfərdən çox 
tutumu olan zalların yerləşdirilməsinə 
yol verilməyəcək. Normalara əsasən, ya-
şayış binalarının kürsülük və zirzəmi 
mərtəbələrində tezalışan və yanar ma-
yelərin və mayeləşdirilmiş qazların (zir-
zəmilərdə isə həmçinin təbii qazların), 
partlayıcı maddələrin, yanacaq materi-

allarının saxlanması, emal olunması və 
müxtəlif qurğularda istifadə olunması 
üçün nəzərdə tutulmuş otaqların; uşaqlar 
üçün məşğələ, dərnək və əyləncə otaqları-
nın, 50 nəfərdən çox tutumu olan zalların 
yerləşdirilməsinə yol verilmir. Bu mərtə-
bələrdə digər obyektlər yerləşdirilərkən 
Normalarla müəyyən edilmiş məhdudiy-

yətlər nəzərə alınmalıdır.

Eyni zamanda yaşayış binasının so-
nuncu mərtəbəsində rəssam və memarlar 
üçün emalatxanalar, həmçinin işçilərin 
sayı 5 nəfərdən çox olmayan ofis otaqları 
yerləşdirilə bilər. Bu zaman Normaların 
tələbləri nəzərə alınmalıdır.

Qocalar və əlilliyi olan şəxslərin ailələ-
ri üçün nəzərdə tutulan binalarla bağlı 
yeni tələb müəyyənləşib.

Bu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
komitəsinin kollegiyasının qərarı ilə təs-
diqlənən “Yaşayış binaları. Layihələndir-
mə normaları”nda əksini tapıb.

Normalara əsasən, yaşayış binaları, 

pilləkənlər, pilləkən qəfəsləri, çıxış və 
girişlər, dəhlizlər, açıq keçidlər, rampalar, 
liftlər, əlilliyi olan şəxslərin yaşadıqları 
mənzillərin giriş qapıları əlilliyi olan şəxs-
lərin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün 
ağlabatan uyğunlaşdırılmalıdır.

Qocalar üçün nəzərdə tutulan yaşayış 
binaları doqquz mərtəbədən, əlilliyi olan 

şəxslərin ailələri üçün nəzərdə tutulan 
binalar isə beş mərtəbədən hündür olma-
malıdır. Digər yaşayış binalarında isə əlil-
liyi olan şəxslər üçün mənzillərin birinci 
mərtəbədə yerləşdirilməsi tövsiyə olunur.

Əlilliyi olan şəxslər və ahıllar üçün 
nəzərdə tutulmuş evlərdə tullantıötürücü 
borunun quraşdırılması vacibdir.



8 noyabr – Zəfər Günü münasibətilə 
Azərbaycan xalqını təbrik edir, bu zəfəri 

bizə qazandıranlardan şəhidlərimizi 
hörmətlə anıb, qazilərimizə sağlam və 

firəvan həyat arzulayır.
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EcoVision

Biz Azərbaycan maliyyə bazarında 
mobil və internet bankçılıq xidmətini 
təqdim ilk banklardan biriyik

“Yapı Kredi Bank Azərbaycan”ın İdarə Heyətinin üzvü, 
Marketinq və Satış üzrə Baş Direktorun müavini Sinan Ağırbaş 

“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” gələ-
cək fəaliyyətində rəqəmsal bankçılığın 
yeri necə olacaqdır? Rəqəmsal bankçı-
lıqda hansı işlər görülüb və nələr plan-
laşdırılır?

S.A.: Rəqəmsal bankçılıq imkanların-
dan istifadəni təşviq etmək bizim satış 
və marketinq siyasətimizin əsas hissəsini 
təşkil edir. Təbii ki, burada Mərkəzi Ban-
kın və dövlətin nağdsız ödənişlərin həc-
minin artırılması istiqamətində gördüyü 
işlərin əhəmiyyətini vurğulamaq lazımdır. 
Biz də bank olaraq bu siyasəti dəstəkləyi-
rik və bu prosesə öz töhvəmizi verməyə 
çalışırıq. 

“Yapı Kredi Bank Azərbaycan”da 
rəqəmsal bankçılıq sahəsində ən aktiv 
çalışan banklardan biridir. Biz Azərbay-
can maliyyə bazarında mobil və inter-
net bankçılıq xidmətini  təqdim edən ilk 

banklardan biriyik. Rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi məqsədi ilə Mərkəzi 
Bankın Ani Ödənişlər Sistemi (AniPay) la-
yihəsini uğurla ilk yekunlaşdıran bir neçə 
bankdan biri olaraq “Yapı Kredi Bank 
Azərbaycan” olmuşdur. Rəqəmsal bankçı-
lıq xidmətlərimizin müştərilərimiz tərə-
findən də istifadəsinin artdığına şahid 
oludur. Bu il ərzində təxminən 1 milyard 
800 milyon AZN dəyərində bank əməliy-
yatı rəqəmsal bankçılıq üzərindən həya-
ta keçirilibdir. Ümumi olaraq, ötən il ilə 
müqayisədə internet və mobil bankçılığın 
istifadəsinin həcmi 45% artmışdır. 

Gələcəkdə bank xidmətlərinin rəqəm-
sallaşma potensialını dəqiqliklə dəyər-
ləndiririk və bu istiqamətdə Türkiyə Yapı 
Kredi təcrübəsini örnək alaraq, bir neçə 
yeni təşəbbüsləri reallaşdırmağa davam 
edirik. Qarşıdan gələn 2022-ci ildə də 

bank xidmətlərində yeni innovasiyala-
rı və teknoloji yenilikləri tətbiq edən ilk 
banklardan biri olmağa çalışacağıq.  Yeri 
gəlmişkən, bu fürsətdən istifadə edərək 
həm Türkiyə, həm Azərbaycan xalqını 
qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə ürək-
dən təbrik edirəm, 2022-ci ilin sağlamlıq, 
firavanlıq və xoşbəxtlik gətirməsini dilə-
yirəm.  

Sinan bəy, hazırda “Yapı Kredi Bank 
Azərbaycan” müştərilərə hansı kredit-
ləri təklif edir?

S.A.: “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” 
həm fiziki şəxslərin, həm də hüquqi şəxs-
lərə müxtəlif məqsədlər üçün uyğun şərt-
lərlə kreditlər təklif edir. Bankın təklif 
etdiyi kreditlərə hüquqi müştərilərimiz 
üçün investisiya və dövriyyə  kreditlə-
ri, kiçik və orta sahibkarlıq üçün verilən 
kreditlər, fiziki müştərilərimiz üçün isə 



Sizləri Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü və qarşıdan gələn Yeni il münasibəti 
ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizlərə və 

ailələrinizə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik, 
ruzi bərəkət arzulayır, növbəti 2022-ci ildə yeni-

yeni uğurlar və nailiyyətlər diləyirik.

Bayramınız mübarək!
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ipoteka kreditləri, istehlak məqsədi ilə ve-
rilən nağd pul kreditləri, Worldcard kredit 
kartlarının kreditləri daxildir. Həmçinin, 
bankımızda neft-qaz, IT, telekommunika-
siya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət-
lərin əməkdaşları üçün güzəştli şərtlərlə 
kreditlər təklif edilir. Hazırda bankımızın 
kredit portfelinin 59% faizini korporativ 
kreditlər, 24% faizini istehlak, 10% faizini 
kredit kart və 7% faizini kiçik və orta sa-
hibkarlıq kreditləri əhatə edir.

“Yapı Kredi Bank Azərbaycan”ın ki-
çik və orta sahibkarlar üçün kredit si-
yasəti necədir? 

S.A.: Kiçik və orta biznes sektorunun 
həm bank, həm də bütövlükdə ölkə iqti-
sadiyyatı üçün əhəmiyyəti danılmazdır. 
Xüsusilə kommersiya kreditləri, rəqəmsal 
bankçılıq xidmətləri, POS və ATM kimi 
xidmət kanallarımızla kiçik və orta sahi-
bkarlığa dəstək olmağı öz inkişaf siyasə-
timizin prioriteti hesab edirik. Kiçik və 
orta ölçüdə biznes subyektləri “Yapı Kredi 
Bank Azərbaycan” üçün yeni bir seqment 
deyil, biz həmişə bu müəssisələr üçün ma-
liyyə resurslarının mövcudluğunu təmin 
etmək üçün uğurla fəaliyyət göstərmi-
şik. Bankımız bu kateqoriyaya daxil olan 
şirkətlərin bizə təqdim etdiyi maliyyə mə-
lumatları və digər zəruri sənədlər əsasın-
da təhlil apararaq mümkün qədər müsbət 
cavab verməyə çalışır. 

Hazırda bankımızın 5200-dən artıq 
aktiv korporativ və kiçik və orta sahib-
kar müştərisi vardır, bu il ərzində 700-ə 
yaxın korporativ və kiçik və orta sahibkar 
müştəri “Yapı Kredi Bank Azərbaycan”da 
hesab açıb. 

Kiçik və orta sahibkarlıqla yanaşı 
bank böyük biznes qurumları üçün si-
yasətini necə müəyyənləşdirib? Bu il 
ən çox hansı sahələrdə biznesin geniş-
lənməsini gözləyirsiniz? 

S.A.: Biz burada vahid faiz siyasəti tət-
biq etmirik. Biz şirkət olaraq kredit şərtlə-
rimizi müəyyən edərkən onların hamısına 
adekvat  yanaşma tətbiq edirik. Biznes 
krediti üçün müraciət edən hər bir firma-
nın ehtiyacına, kredit müddətinə, şirkətin 
struklturuna, fəaliyyət göstərdiyi sahəyə, 
kreditin məqsədinə uyğun maliyyələşdir-
mə qiyməti hesablayıb, bazarda ən uyğun 
şərtlərlə həm milli, həm xarici valyuta ilə 
kredit təqdim edirik.  

Biz qlobal bankçılıq təcrübəmizlə bir 
çox beynəlxalq şirkətin maliyyə  tələblə-
rini qarşılayırıq. Ancaq, xüsusilə vurğu-
lamaq istərdim ki, son dövrdə işğaldan 
azad olunmuş Qarabağ torpaqlarında 
yenidənqurma işlərinə cəlb olunmuş fir-
malarının maliyyə tələblərini qarşılamağa 
başlamışıq. Biz Qarabağın yenidən can-
lanması məqsədi ilə həyata keçirilən işlər-
də yer almaqdan qürür duyuruq və bun-
dan sonra da bu şirkətlərlə əməkdaşlığa 
xüsusi diqqət ayıracağıq. 

Yapı Kredi Bank 
Azərbaycan”da rəqəmsal 
bankçılıq sahəsində ən aktiv 
çalışan banklardan biridir. 
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Başarının sırrı 
disiplindir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçisi 
Mustafa Kemal Beyazbayram'ın EcoVision dergisine verdiği 
röportaj

Mustafa bey, İki ülke arasında başka 
hangi alanların gelişmesini istersiniz?

M.B.: Önce benden röportaj aldığınız, 
işbirliği içinde bulunmak arzusunda ol-
duğunuz için size teşekkür ederim.  Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan 
ofisi uzun yıllardır hizmetde bulunmak-
tadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tür-
kiye dışında başqa ülkelerde resmi olarak 
temsilciliklerimiz var ve onlarla işbirliği 

yapıyoruz, işbirliği kuruyoruz ve toplantı-
lar yapıyoruz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti olaraq eğitim alanında Azerbay-
canlı vatandaşlara burslar vermekteyiz ve 
ayrıca üniversitelerimiz değişik program-
lar çerçevesinde Azerbaycan vatandaşla-
rına burslar vermektedir. 

Ekonomik alanında iki ülke arasındakı 
ilişkilerin iş birliğini güçlendirmek açı-
sından turizm sektöru olsun Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetinin ön sektorlarından 
olan turizim eğitim və sağlık alanında da 
iş birliğimizi geliştirmek üzere ilişkiler 
kurmaya çalışmaktayız. Misal üçün Azer-
baycanda inşaat şirketleri olsun, turizim 
acenteleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriy-
yetine otelçilik yatırım yapmaları için ola-
nak sağlanması yönündə çalışmalarımız 
vardır.  

Azerbaycanlı vatandaşların ülkemize 
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ziyaret edib tatilini orda geçirmesi ayrı-
ca ülkemizin taşınmaz mal sektöründede, 
emlak sektöründede gelişmiş bir portfel 
vardır. Azerbaycanda hatta bildiyim Azer-
baycan vatandaşları varki gelip ordan uy-
gun fiyata evler, ister yazlık ev olsun, dai-
re olsun, yatırım amaclı olsun yatırımlar 
yapmaktatır, aynı zamandaKuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetində yerel Kıbrısa özgü 
ürünlerimizin burda pazarlanması, mi-
sal üçün helum  peyniri üretiyoruz ve bu 
Avrupa Birliği tarafından tescil olunmuş 
bölgesel ürün olarak Kıbrısa aitdir. Sade-
ce biz Kıbrıs ürete biliyor pateten olarak. 
Delikatestir, dünya çapında pahadır ve 
talibi olan bir üründür, aynı zamanda Kıb-
rıs patates dediyimiz iri ve lezzetli ürünü-
müz vardır, naringi olsun, enginar olsun, 
değişik alanlarda Azerbaycan pazarlarına 
ulaştırmamız açısından iş birliği çalışma-
larımız birinci öncelikli görevlerimiz ve 
ya talep etdiyimiz karşılıklı ilişkilerimiz-
dendir. 

Türk işadamlarının buradaki faali-
yetlerinden memnunmusunuz-ticaret 
açısından, tanıtım açısından?

M.B.: Tabii... Özellikle burda Türkiye 
Azerbaycan İş Adamları Birliği Derneyi, 
ordakı çalışan üyeler olarak her zaman 
Şimali Kipr Türk Cumhuriyyeti temsilçisi 

olarak yakın temasta bulunmaktayız. Sık-
sık onlarda KKTC`ye seyahetler etmekte-
dirler, aynı zamanda KKTC`den Baküye 
gelen heyetler iş adamlarımız eğitim ala-
nında, eğitim fuarlarına katılan eğitimci-
lerimizle diğer fuarlara- ister sanayi fuarı 
olsun, turizm fuarı olsun, devlet tarafın-
dan teşkil olunan olsun fuarlar ve ya özel 
şirketler tarafından teşkil olunan fuarlara  
katılan iş adamlarımızla her zaman yakın 

temas içindeyik ve her zaman toplantılar 
düzenleyip birlikte neler yapa bilineceği  
kararı alınmaktadır. Bunun değişik alan-
larda hizmet veren iş adamları birlikleri, 
dernekleri Azerbaycanda fealiyyet gös-
termektedir ve bu derneklerle temsilçilik 
olaraq biz çok yakından ilişkiler içerisin-
deyik ve dediğim gibi KKTC`den buraya 
gelen heyetler olarak ve ya değişik alan-
lardakı vatandaşlarımızla her zaman bu 

Öncelikle çalışmak 
istedikleri, sevdikleri 
sektörde iş yapa bilmek 
için o sektör üzre eğitim 
almalıdırlar, yani ille o 
sektor üzre üniversiteye 
gitmeleri lazım deyil.  
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dernekleri bir araya getirib neler yapa bileceğimizi degerlendir-
mektedir. Onlarda cok sıcaklıkla, yürekle karşılayıp her zaman 
hazır olduklarını görmekteyiz. 

Aynı zamanda burdakı derneklerin üyesi olan iş adamlarına-
da her firsatda hem devlet olarak, hem özel iş çevreleri olarak 
davet edib ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız.

Azerbaycanlı işadamlarına Kıbrıs'ta hangi alanda yatı-
rım yapmalarını önerirsiniz?

M.B.: Kıbrıs özellikle sermaye aktarmak açısından Azerbay-
canlı iş adamlarına özel her hangi bir sektör yoktur, fakat tüm 
iş adamları bir ülkeye sermaye koymamışdan  önce o ülkenin 
hangi alanlarda ekonomisi ilerlemişdir, alt yapısı, infrastrukturu 
gelişmiştir ki, biz koyduğumuz parayı en kısa zamanda geri ala 
bilelim. Burda fazla liste oluşmasın, bu tüm iş adamlarının men-
tali olarak aradığı bir pozisyondur. 

KKTC ekonomisine baktığımız zaman bizim lokomativ sektör 
dediyimiz turizm önde gelmektedir, arkasından eğitim sektörü. 
20-den fazla üniversitemiz hizmet vermektedir. Kıbrısta bir çok 
5 yıldızlı otel ve 100-den fazla otel işletmemiz vardır. Bunun 
yanında 3-cü olarak saglık turizmi ve doğal çevrenin güzelliği, 
temizliği göz önünde bulundukda Agro turizm ve sağlık turizmi 
geliştirilmektedir. Ve buna ek olarak 4-cü ve bizim önemsediyi-
miz sektör tarım sektörüdür. 

Geçmiş yakın zamanda Türk Cumhuriyyetinden boru hattı 
üzerinden adaya su getirilmişdir. Tarımda kullanılabilecek içme 
suyu ve bu yakın zamanda KKTC alt yapı olarak borularla bu su-
yun taşınmasına takip ve orda sulu tarıma geçirilecek ve bu tek 
eksiyimiz sudur, bunuda dışarıdan ucuz şekilde boruyla Türkiye-
den elde etdiyimiz zaman burada yıl 12 ay istediyimiz meyveleri, 
terevezleri yetişdirme imkanımız olacak. Bu sektörlere, özellikle 
Azerbaycanında tarım organik tarımda Azerbaycanın fazla gene-
tiği ile oynanmamış fazla ürünü vardır. Bunları ülkemizdede üre-
tilmesinde ve ya ülkemize ihrac edilmesinde uretilip Avrupaya. 

Biliyorsunuz KKTC`nin coğrafiyası Avrupaya hep 2 saatlik 
mesafededir ve orda çok kısa zamanda, özellikle fazla uzun da-
yanıklılığı olmayan ürünleri kısa zamanda Avrupaya ulaştırmak 
imkanlarımız vardır. Bunlar hep artılarımızdır. 

Azerbaycan iş adamları gelip hem yatırım yapa bilirler, hem-
de bizimle iş birliği alanına gire bilirler.

Şimdiki gençlere neler önerebilirsiniz? İş kurmak iste-
yen gençler nelere dikkat etmelidir? 

M.B.: Neticede bir bürokratım, iş adamı değilim, fakat büyük 
özellikle genç yaşımda yurt dışında eğitim almam ve görevlerde 
değişik sahalarda yaptığım işlerden dolayı geniş tecrübeye nail 
oldum. Benim gençlere tavsiyem özellikle budur ki, başarının 
sırrı disiplindir. 

Öncelikle çalışmak istedikleri, sevdikleri sektörde iş yapa bil-
mek için o sektör üzre eğitim almalıdırlar, yani ille o sektor üzre 
üniversiteye gitmeleri lazım deyil. Ama o alanda eğitim almaları 
lazım, kurslara gitmek, bir şirketde çalışmalı gidip gormeleri la-
zım, yani siz tam anlamıyla icraat yapacağınız sektör alanı bil-
mezseniz. 

Yüzde yüz başarıya ulaşamazsınız, yani bir otel müdürü oda-
ların yataklarının çarsaflarının nasıl duzeltileceğini ve ya neye 
dikkat edilmesini, televizyonun nerde yerleşdirildiyini, uygun ol-
duğu yeri bilmezse o müdür yüzde yüz başarılı olamaz. Gençlere 
tavsiyem odur ki, hata yapmaktan korkmasınlar.

Yeni 2022-ci yıldan beklentileriniz?
M.B.: Öncelikle bu 2 yıl içerisinde COVID-19 salgınından do-

layı bütün dünyada, ülkemizde, özelliklede KKTC`de ekonomik 
olarak ve sosyal açıdan yaşanan bu bühranın sona ermesini cani 
gönülden istemekdeyim. 2022 yılının daha umutlara, pozitif 
baka bilmemiz için gelişmelerin artarak devam etmesini, salgı-
nın önüne keçilmesini, ilaç sektörünün gelişerek hastalara çare 
bulunmasını ve 2 yıl boyunca alışmış olduğumuz ve yapmayı 
arzuladığımız icraatlarımızı, etkinliklerimizi yapa bilmemiz için 
bir imkan yaradılması-örnegin, kültürel alanda, sosyal alanda 
çok etkinlikler 2 yıldan beri yapılmamaktadır. Mesela, bir tiyat-
roya, sinemaya gönül rahatlığı ile gidilememektedir. 

İki ülke arasındakı kültürel ziyaretlerin, etkinliklerin yapıl-
ması bu kısıtlardan dolayı yapılamamaktaydı. Bunun yanı sıra 
ekonomik ilişki olarak, bir çok şirket kapalı olduğundan zarar 
etmişdir, hatta batma aşamasına gelmiş bir çok şirket vardır. O 
şirketlerin tekrar ayaklanması için kazanç elde etmeleri lazım ki, 
yatırım yapa bilsinler. 

Dilerim ki, insanlığa huzur gele bilsin ve daha mutlu, refah 
günlere ulaşabilelim. 
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İşgüzar nahar 

Vətən müharibəsindəki 
qələbəmizə həsr olunmuş 
işgüzar nahar təşkil edilib

14 oktyabr 2021-ci ildə Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları 
Birliyinin Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirin 

dosent doktor cənab Cahit Bağçının himayəsində Vətən 
müharibəsindəki qələbəmizə həsr olunmuş işgüzar naharı təşkil 
edilib. Qazilərin və biznes dairələrin nümayəndələrinin iştirakı 
ilə keçirilmiş tədbirdə Qarabağın bərpası və yenidənqurulması 
prosesində iş adamlarının iştirakına və orada yaradılacaq iş 
imkanlarına dair fikir mübadiləsi aparılıb.

14.10.21
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Tədbirdə çıxış edən Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirin dosent doktor cənab 
Cahit Bağçı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili, ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə 
heyətinin üzvü Rafiq Qarayev və qazilər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin böyük 
sərkərdəlik məharəti, müdrik diplomatiyası və xalqımızın milli həmrəliyi sayəsində 
müzəffər ordumuzun qazandığı parlaq qələbədən bəhs etdilər. Onlar həmçinin 
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, ilk saatlarından etibarən qardaş Türkiyənin 
Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstəyin hər bir Azərbaycan vətəndaşını necə 
qürurlandırdığını bildirdilər.
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•  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 üzvlər

QIZIL ÜZV
“Anadolu Vizyonu Kurs Destek Ve Turizm Sanayi Ticaret Ano-
nim Şirketi”- nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

MGM Group

Istanbul Reklam Market IRM M - B Group MMC

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd." MMC ''PAŞA Bank'' ASC

Azercell Telecom MMC “PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Azərsun Pozitiv Konsaltinq MMC

Borusan Makina ve Güç Sistemleri A.Ş. Real Cleaning

İmprotex MMM "RR Group of Companies" MMC

İstanbul Çarşı Import Export Ltd “Schneider Electric Middle East Projects” 

Hilton Otel TAC MMC

HUNER GROUP Triton MMC

KPMG in Azerbaijan YapıKredi Bank

KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Ziraat Bank Azərbaycan ASC

STANDART ÜZV
• Albatros Health Care MMC
• Ata Holdinq ASC
• Akyıl İmre
• Ata Bank ASC
• AtaSığorta ASC
• Aslanoğulları Endüstriyel Mutfak Te-

sisat İmalat Gida Tekstil 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
• FCB ART Group
• 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)

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

jan” 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

Yeni üzvlərimiz

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, 
İNPROCON MMC ATİB ailəsinə yeni üzv 
oldu.

İNPROCON layihələrin idarə edilməsi, məs-
ləhətçilik və inşaat xidmətlərinin göstərilməsin-
də ixtisaslaşmış və dünyanın bəzi olkələrində 
fəaliyyət göstərən bir Alman şirkətidir. Azərbay-
can, Rusiya, Qazaxıstan, Çin, Qətər, Efiopiya və 
dünyanın digər dövlətlərində təsis edilmiş filial-
larla müxtəlif regionlarda müvəffəqiyyətlə ça-
lışmaqdadır. Azərbaycanda İNPROCON 2011-ci 
ildən etibarən fəaliyyət göstərməkdədir. Bu illər 
ərzində müxtəlif iri və orta layihələr İNPROCON 
tərəfindən müvəffəqiyyətlə tamamlanıb, təhvil 
verilmişdir.

İNPROCON sənaye, neft-kimya zavodları, 
elektrik stansiyaları, bərpa edilə bilən enerji 

məmbələri parkları, infrastruktur, idman qurğu-
ları, çox mərtəbəli binalar, ofis və yaşayış bi-
naları layihələrinin idarə ediməsi və texniki nə-
zarətin həyata keçirilməsində geniş təcrübəyə 
və lazımi potensiala malikdir.

İNPROCON texniki-iqtisadi əsaslandırma-
ların, tender sənədlərinin hazırlanmasından 
başlayaraq, layihələndirmənin yoxlanılması və 
koordinasiyası, müqavilələrin tərtibi və admi-
nistrasiyası, layihə və inşaatın idarə edilməsi, 
kefiyyətin təmin edilməsi və nazarəti də daxil 
olmaqla, layihənin tam təhvil verilməsi mər-
hələsinə qədər layihələrin istənilən mərhələlə-
rində yüksək keyfiyyətlə xidmət göstərmək 
iqtidarındadır. İNPROCON həm sifarişçi nümay-
yəndəsi kimi, həm də baş podratçı şirkətləri 
adından layihələrin idarə edilməsində böyük 
təcrübə toplamışdır. Bu da öz növbəsində la-
yihədə yarana biləcək problemlərin vaxtında 
aşkarlanması və qabaqlayıcı tədbirlərin görül-
məsini mümkün və layihənin müvəffəqiyyətini 
təmin edir.

İNPROCON MMC  INPROCON şirkətlər qrupu-

nun üzvü olaraq, qrupdaxili resurslarından isti-
fadə etmək iqtidarındadır. Bu da öz növbəsində 
İNPROCON MMC-yə xidmətlərin keyfiyyətini 
yüksəltmək imkanı yaradır.

İNPROCON əsas etibarilə aşığıda 
qeyd edilmiş iş növləri üzrə yüksək 
keyfiyyətli inşaat xidmətlərini müna-
sib qiymətlərlə icra etmək iqtidarın-
dadır:

• Abadlıq işləri (Hard Landscaping)
• Yol inşaat işləri (Road construction)
• Tamamlama işləri (Fit-out)
• Beton dəlik və kəsim işləri (Concrete 

drilling and cutting)
• Kiçik və orta həcmli metal-konstruksiya 

istehsalı və quraşdırılması
• Kiçik və orta həcmli fasad işləri
• Kiçik və orta həcmli elektrik işləri (zəif 

axın daxil)
• Kiçik və orta həcmli dəmir-beton işləri

 Əsas xidmətlərlə yanaşı, İNPROCON təchizat 
və satınalma xidmətləri də təklif edir.

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

Tesla Group



Ad günləri

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

  1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31     

Ad günləri siyahısı
Yanvar Fevral

Mart
B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

  1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28           

Mahmut Okcu
Bazarstore QTSC

İkram Mutellimov 
“Business Servis Center” LTD

Kadri Uygar Candemir 
Miray MMC

Selçuk Adıgözəl 
AXA MBASK

Akyıl İmre
Fiziki şəxs olaraq üzvdür

Kamran Abbasov 
“Master Builders Solutions 
Azerbaijan” MMC

0101

12
Kəmaləddin Mansimov
Tesla Group03

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

            1  2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31           

3

12

20
05

Ersel Serdarlı
FCB ART Group

06
Fariz Əmirov
Biləv İnşaat 

13
Murat Gözütok
Days Hotel Baku 

17
Aydın Məmmədov
Aramex

25
Murat Karakas
KPMG in Azerbaijan

Lütfi Ercan Günalp
Albatros Health Care MMC
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B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

  1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31     

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

  1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28           

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

            1  2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31           
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 
2021-ci il 17 dekabr tarixli Qərarı ilə 2022-ci il üçün iş vaxtı 
norması və istehsalat təqvimi təsdiq edilib

İstehsalat təqvimi

Qərara əsasən 2022-ci ildə aşağıdakı günlər iş günü hesab edilmir:

YANVAR FEVRAL MART

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

     1 2 3 4  5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30     

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

       1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31         

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

          1 2  3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 

APREL MAY İYUN

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

       1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

 1 2 3 4 5 6  7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31       

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

         1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

İYUL AVQUST SENTYABR

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

       1 2 3  4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

   1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30       

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

           1  2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31           

OKTYABR NOYABR DEKABR

1, 2 yanvar – Yeni il bayramı; 20 yanvar – Ümumxalq hüzn günü; 8 mart – Qadınlar günü; 20, 21, 22, 23, 24 mart – 
Novruz bayramı; 2, 3 may – Ramazan bayramı; 9 may – Faşizm üzərində qələbə günü; 28 may – Müstəqillik günü; 15 iyun 
– Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü; 26 iyun – Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü; 9, 10 iyul – Qurban 
bayramı; 8 noyabr – Azərbaycan Respublikasının Zəfər günü; 9 noyabr – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü

-Cİ İLİN
İSTEHSALAT TƏQVİMİ
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COVID-19 pandemiyası insan 
psixologiyasına necə təsir etdi

Yəqin ki, dünyada elə bir adam və yaxud elə bir ailə qalma-
yıb ki, COVID-19 ilə bağlı hər hansı bir dəyişiklik yaşamasın.
Yəni, bu pandemiyanın nə olduğunu biz hər bir hərəkətimiz-
də, məhdudiyyətimizdə, bəzilərimiz isə artıq səhhətimizdə 

Həkim psixiatr, biznes-məsləhətçi, təlimçi Həlimə Qəmərlinskaya

• 1999-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetini 
fərqlənmə diplomu ilə   bitirən Həlimə Qəmərlinskaya 
psixi sağlamlıq və psixoloji problemlərlin həlli üzrə 
həkim-psixiatr qismində dövlət və özəl klinikalarda 
məsləhətçi kimi 20 illik iş təcrübəsinə malikdir. 12 il 2 
saylı Klinik Psixiatrik Xəstəxanasında çalışıb, sonrakı 
illərdə isə, praktikasını müxtəlif özəl xəstəxanalarda 
davam etdirib. Hazırda "SOS German İnternaitional", 
"Leyla Medical Center" klinikalarında xəstələrin 
qəbulunu davam etdirir.

• 4 il  Azərbaycan Güləş Federasiyasının idman-
psixoloqu vəzifəsində çalışıb. AGF-i tərk edəndən 
sonra da indiyədək idmançılarla fərdi olaraq, psixoloq 
kimi dəstək verməkdə davam edir.

• H.Qəmərlinskaya hazırda Azərbaycanda stress 
idarəetməsi (stress management) üzrə aparıcı 
ekspertdir, bu sahədə müxtəlif məqalələrin müəllifidir.

• Profesional təlimçi olaraq 150-dən artıq şirkət üçün 
müxtəlif mövzularda təlimlər keçirmişdir.

hiss etmişik. Pandemiyanın bizim psixikaya təsiri psixoloji 
durumun dəyişilməsi ilə bağlı son iki ildə dünyada müxtəlif tə-
dqiqatlar aparılıb. Bu tədqiqatlar arasında ən önəmlisi Steven 
Taylorun  Kanadada 7000 iştirakçı ilə apardığı müşahidə olub. 
Bu tədqiqat nəticəsində nə aşkar olunub?

Pandemiya zamanı  7000 əhalinin 25% -i məhz Covid stress 
sendromunu yaşayıb. Covid stress sendromunu təşviq edən 
faktorlar hansılardır? Bunlar müxtəlifdilər. Virusa yoluxmuş 
insanlarla təmasda olma dərəcəsi, ailə üzvlərinin yoluxmadan 
qorxma, COVID-19  üçün test və tibbi yardımın müxtəlif döv-
rlərdə mövcud olmaması. Düzdür, indi bu məsələ və problem 
aradan götürülüb, amma 2020-ci ildə bunlar hamısı var idi. 
Təcrid olunma, ev dustaqlığı, karantin, tənhalıq- insanlar bunu 
o vaxtlar da yaşayıblar. Sonra məsələn, üz maskaları ilə bağlı 
əgər yadınızdadırsa, ictimai sağlamlıq tədbirlərində müxtəlif 
ziddiyyətlər yaranırdı. Bəzi maskalara icazə var idi, digərlə-
rinə yox. Yəni, mesajlar və təlimatlar zidiyyətli idi. Artan iş 
yükü, iqtisadi çətinlik və etibarsızlıq, yenə də 2020-ci ilin əv-
vəlindən danışıram, mövcud lazımi ehtiyacların və mənbələrin 
olmaması, məsələn normal qida, kağız məhsulları, fərdi qoru-
yucu vasitələr, şəxsi azadlıqların pozulması və s. bu qapanma-
lar zamanı biz müşahidə etdik. 

İndi də biz eşidirik ki, 2022-ci ilin sonu pandemiyanın sonu 
kimi görsənir, amma dəqiq bir məlumat yoxdur. Bildiyimiz 
kimi ümumiyyətlə, bizim psixikaya ən böyük neqativ təsir 
həmişə qeyri-müəyyənlik olur. Digər tədqiqat göstərib ki, ka-
rantinin özünün psixologiyaya çox böyük neqativ təsiri olur. 
Yəni bunlar qorxuların meydana gəlməsi, təşvişə  düşmələrin 
yaranması, yuxu pozuntuları, panik pozuntular və s. 

Biz  Covid sendromundan danışsaq, yəni bu hələ hər hansı 
psixi pozuntular deyil, bu sadəcə psixoloji durumumuzun də-
yişilməsidir. 

Təbii ki, biz burda özümüzdə emosional dəyişiklikləri nəzər-
də saxlayırıq. Bu zaman biz nələri müşahidə edə bilərik-insan 
necə qıcıqlı ola bilər, ağlağan ola bilər, əsəbi ola bilər, emosiolar 
kontroldan necə çıxa bilər, nə kimi intellektual dəyişikliklər baş 
verir. Biz buna beynin koqnitiv funksiyalarının enməsi deyirik. 

Koqnitiv-bu nə deməkdir? Diqqətin azalması, yaddaşsızlıq, 
yararsızlıq, tərəddütlər bunlar hamısı intellektual təzahürlərə 
aiddir. Davranışla bağlı və biz bunları müşahidə edirdik-əgər 
yadınızdadırsa karantinin əvvəlində kütləvi miqdarda stresin 
davranışlarını mağazalarda görürdük. Həmin vaxt məsələn, 
gigiyenik vasitələr və yaxud çörək, un məhsulları böyük miq-
darda alınırdı. Bu sırf davranışla bağlı stresin təzahürü idi və 
böyük fizioloji qrup nə zaman ki, biz müşahidə edirik məsələn, 
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kökəlməyə meyillik, şirniyyata meyilli-
lik və yaxud saç tökümü, spirtli içkilərə 
meyillilik müxtəlif bədəndə dəyişiklik, 
kimisində kökəlmə, kimisində arıqlama 
və s. bu böyük fizioloji qrupdu. Əgər in-
sanlarda stresə müqavimət resursu ki-
fayət qədərdirsə, onda həmin bu stress 
Covid sendromu hardasa 6 ay ərzində 
bitir və heç bir fəsad vermir. Əgər insan-
da onsuz da stresə müqavimət enmiş-
disə hər hansı digər bir problemlərdən 
məsələn, professional streslərin təsiri 
altında onda biz adaptasiya mexaniz-
minin tükənməsini müşahidə edirik və 
nəticədə bu müxtəlif psixi pozuntula-
ra gətirib çıxarar. Yox əgər adaptasiya 
mexanizmi normal funksionaldırsa onda 
pozulmuş funksiyaların biz normallaş-
dırılmasını görürük. 

Təbii əgər biz psixi pozuntulardan 
danışırıqsa burda təşviş, həyəcan, po-
zuntular, depresiya psixi adaptasiyanin 
pozuntuları və somatoform pozuntular 
müşahidə olunur. Təşviş-həyəcan po-
zuntular daxilində biz spesifik fobiyalar, 
həyəcan pozuntuları görürük. Məsələn, 
özümüz də sosial mediada nəyi müşa-
hidə edirdik, bunlar hansı fobiyalardır? 
Məsələn, vaksinasiya fobiyaları. Təbii ki, 
bunlar hətta absurd dərəcəyə gəlib çıx-
mışdır. Digər psixi pozuntular arasında  
vəlvələ pozuntuları, yəni panik pozun-
tuları və qarışıq həyəcan depresiv po-
zuntular müşahidə olunur. Mənim rast 
gəldiyim insanlarda bu depressiv epizod 
yaşanması idi. Hansı ki, iki həftədən artıq  
uzun çəkən əhvalın aşağı düşməsi, işgü-
zarlığın və fəaliyyətin azalması, həzz his-
sinin itməsi, maraqların daralması, fikri 
cəmləşdirə bilməməsi, yuxu pozuntuları, 
iştahanın zəifləməsi, arıqlama, libidonun 

zəifləməsi müşahidə olunurdu. Nəhayət 
bu uyğunlaşdırıcı reaksiyaların pozun-
tusudur. Yəni burada ən azı 1 aydan aşağı 
olmalıdır müddəti. Burada ehtiyatlılıq, 
narahatçılıq, həmin vəziyyətin öhdəsin-
dən gəlməmək hissinin olması, gündəlik 
həyat fəaliyyətinin, qabiliyyətinin azal-
ması, aqressiyya ola bilər, ümidsizlik, 
depressiv reaksiyalar ola bilər. Bax bu 
kimi dəyişiklikləri biz pandemiya zamanı 
insanlarda müşahidə etdik. 

Ümumiyyətlə, əgər bir həkim kimi bil-
dirsəm, biz artıq bilirik ki, koronavirus 
birbaşa neyrotropdur. Yəni beyin hücey-
rələrinə təsiri var. Bununla da bağlı ilkin 
əlamətlərdən biri qoxu bilmək və dad 
bilmək qabiliyyətinin azalması kimi mü-
şahidə olunur. Yəni həmin virus həmin 
hüceyrələrə təsir edir və bu qabiliyyət 
azalır. Bundan sonra fəsadlar kimi Co-
vid-19 keçirən xəstələrdə  müxtəlif məhz 
psixi  pozuntular baş verə bilər. Yenə də 
qeyd edim ki, bunlar nə ola bilər. Təşviş 
pozuntuları, yuxu pozuntuları, aqressi-
yalar, panik ataklar, depressiv epizodlar, 
yaddaşsızlıq və d. kimi  müşahidə olu-
nur. Təbii ki, əgər biz müalicədən danış-
saq aşağıdakıları məsləhət görərdim:

Psixoloji dəstək. Əgər məsələn,  pan-
demiya zamanı özünüzdə sadəcə psixo-

loji durumun dəyişilməsi müşahidə 
etmisinizsə və yaxud əgər koronavirus 
xəstəliyini keçirtmisinizsə,  təbii onda 
burda psixotrip müdaxiləyə də ehtiyac 
ola bilər. Amma bunlarla bərabər biz tə-
bii ki, stresə müqaviməti pandemiya  za-
manı mütləq daimi eyni səviyyədə yəni 
yüksək səviyyədə saxlamalıyıq, yenə də 
əsas mexanizmlər-düzgün qidalanma, 
vitaminlərdən xüsusilə vitamin B qrup, 
D qrup, idman, məsələn gündə 20-25 
dəqiqə aktivlik, düşüncə tərzimizi pozi-
tiv saxlamaq, yəni məhdudiyyətləri yox, 
daha çox mövcud imkanlara yönələk, 
özümüz daha çox özümüzü şənləndirək, 
mütəq açıq havada gəzinti, maraqlı fəa-
liyyətlərlə məşğul olmaq, yəni maraq 
dairəsini çoxaltmaq və təbii yuxu rejimi-
ni mütləq şəkildə izləməliyik. Ən gözəl 
yuxu rejimi gecə saat 11-12-yə qədər 
artıq yuxuya getmək. Sonda bildirmək 
istəyirəm ki, pandemiya hər birimiz 
üçün bir imtahan oldu, sınaqdan keçdik, 
amma məncə biz gözəl çıxdıq bu sınaq-
dan. Növbəti hədəflər üçün-2022-ci ilin 
hədəfləri üçün təbii ki, izim beyin sağ-
lamlığı  və əhval-ruhiyyəmizin yüksək 
saxlanılması lazımdır. Ona görə də daimi 
orqanizmin siqnallarına biz mütləq şə-
kildə diqqətli olmalıyıq. 

Əgər  pandemiya zamanı özünüzdə 
sadəcə psixoloji durumun dəyişilməsi 
müşahidə etmisinizsə və yaxud 
əgər koronavirus xəstəliyini 
keçirtmisinizsə,  onda burda psixotrip 
müdaxiləyə də ehtiyac ola bilər. 








