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Hörmətli oxucularımız!

Sizi Azərbaycan Türkiyə İş 
Adamları Birliyinin (ATİB) “Eco-
Vision” jurnalının 2022-ci ilin ilk 
sayında  böyük məmnuniyyətlə 
salamlayıram.

Sizin maraq və istəkləriniz bi-
zim üçün hər zaman dəyərlidir. 
Jurnalımızın hər sayında bunu 
nəzərə almağa çalışmışıq. Sizin 
fikir və təkliflərinizi eşitmək 
işimizi daha yüksək səviyyədə 
görmək üçün önəmlidir. Bu mə-
nada bizə ünvanlayacağınız rəy 

və təkliflər jurnalın gələcək say-
larında işimizi daha da asanlaş-
dırar. Təklif və iradlarınızı pr@
atib.az elektron ünvanında bö-
yük məmnuniyyətlə gözləyirik.

 Arzu edirik ki, jurnalımızın 
bu sayı ilə tanışlıq sizə faydalı 
olmaqla yanaşı, həm də böyük 
zövq versin.

 Növbəti sayımızda görüşənə-
dək.

Hörmətlə,
Cemal Yangın, 

ATİB İdarə heyətinin sədri

Baş katibdən ön söz

Baş redaktordan ön söz

Sədr ön söz

Ön söz
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Jurnal Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyində qeydiyyatdan 
keçmişdir: 
3026 “EcoVision” jurnalına 
istinad zəruridir.
 
Jurnaldakı mətn və ya illüstrativ 
materialların təkrar dərci yalnız 
redaksiyanın yazılı razılığından 
sonra mümkündür.
 
Jurnal dövlət və özəl strukturlar, 
yerli və xarici şirkətlər, 
beynəlxalq təşkilatlar və 
diplomatik nümayəndəliklərə 
pulsuz yayılır. Reklam 
materiallarının məzmununa 
görə redaksiya məsuliyyət 
daşımır.
 
Müəlliflərin nümayiş etdirdiyi 
mövqe ilə redaksiyanın mövqeyi 
üst-üstə düşməyə bilər.
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Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 21, 5-ci 
mərtəbə, AZ1001
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Əziz oxucular!
Xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!

2022-ci ildə Sizinlə görüş-
mək şərəfinə nail olmaqdan çox 
məmnunuq.  Hər zaman oldu-
ğu kimi, bu dəfə də jurnalımızı 
hazırlayarkən Sizi maraqlandı-

ran mövzulara toxunmağa ça-
lışmış və diqqətinizi cəlb edən 
məsələləri əhatə etməyə cəhd 
göstərmişik.

Jurnalımızın bu sayı müqəd-
dəs Ramazan ayına təsadüf 
edib. Fürsətdən istifadə edərək, 
Allahdan oruc və namazınızın 
qəbul olunmasını arzulayırıq. 
Ramazan ayı sizə və ailələri-
nizə sağlamlıq, xoşbəxtlik, ru-
zi-bərəkət bəxş etsin!

Ənənəvi olaraq, Türkiyə–
Azərbaycan münasibətlərini 
özündə əks etdirən ikitərəfli 
əlaqələr barədə informasiyalar, 
vacib ölkə, regional və dünya 
xəbərləri hörmətli oxucularımı-
za təqdim edilir. ATİB xəbərləri, 
üzvlərimizdən yeni məlumatlar, 
habelə yeni üzvlərimiz haqqın-
da informasiya da jurnalda əks 
olunub.

Ötən görüşümüzdən keçən 
3 ay ərzində ATİB-in həyatında 
mühüm hadisə olan fəaliyyəti-
mizin 18 ili tamam olur. Kollek-
tivimizin və şəxsən öz adımdan 
bu ildönümü münasibətilə ha-
mımızı təbrik edir və yeni nai-
liyyətlər arzu edirik!

Ümid edirik ki, jurnalımız 
diqqətinizi cəlb edəcək. Jurnal 
haqqında təklif və rəylərini-
zi bizimlə bölüşsəniz, Sizə çox 
minnətdar olarıq. Təklif və 
iradlarınızı pr@atib.az elektron 
ünvanında böyük məmnuniy-
yətlə gözləyirik.

Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,

Baş redaktor

Əziz oxucular,

Qarlı-şaxtalı mövsümdən 
sonra sizinlə növbəti görüşə gəl-

məkdən məmnunuq və ümidva-
rıq ki, növbəti ünsiyyətimizin 
istisi təbiətin soyuğunu unutdu-
racaq.

Son görüşümüzdən bu vax-
tadək ötən dövr Azərbaycan və 
Türkiyə əlaqələrinin inkişafı 
baxımından bir sıra əlamətdar 
hadisələrlə yadda qalıb. Azər-
baycan Türkiyə İş Adamları 
Birliyi olaraq biz daim ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafına öz töhfəmi-
zi vermişik.

Bundan başqa, ənənəvi rub-
rikalar jurnalda öz yerini saxla-
mışdır. Ümidvarıq ki, oxucuları-
mız bizim jurnalın bu nömrəsini 

xoş niyyətlə qarşılayıb, işimizə 
müsbət qiymət verəcəklər

Hər zaman təkmilləşmək ar-
zusunda olduğumuzdan, sizlərin 
jurnalımızla bağlı təklif, tövsiyə 
və arzularınızı dinləməyə hazırıq. 
Buna görə təklif və istəklərinizi 
redaksiyanın ünvanına və ya mə-
nim elektron ünvanıma pr@atib.
az göndərmənizi rica edirəm.

“EcoVision” jurnalının növbə-
ti sayında görüşənə qədər

Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,

Baş katib
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yeməyində ATİB-ə üzv olan 
şirkətlərin xanımları iştirak 
ediblər.  32
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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



5say 43 | EcoVision

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

JETRO İstanbul nümayəndəliyinin iqtisadi məsələlər üzrə 
direktoru Daigo MİNOSHİMA ATİB ofisində qonaq oldu

Anadolu Universitetinin rektoru Prof. Dr. Fuat Erdal 
ATİB ofisində qonaq oldu

Türk Dünyası İqtisad 
Fakültəsinin dekanı ATİB 
ofisində

Ziraat Bank Azərbaycan” 7-ci filialını açdı
10 fevral 2022-ci ildə “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC-nin 7-cı 

filialı Bakı şəhərində, Səməd Vurğun küçəsi 53 ünvanında (Wor-
ld Business Center) fəaliyyətə başlayıb.

Açılışda Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Dç. Dr. Cahit Bağcı, TSK Ataşesi, ŞKTR Bakı Təm-
silçisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Nəsimi Rayonu İcra Hakimiy-
yətinin Başçısı, Türkiyə səfirliyinin Müşavirləri və b. iştirak etdilər.

Həmçinin İdarə heyətinin üzvü Rafiq Qarayev və Baş Katib 
Pərvanə Hacıyeva açılışda iştirak edərək ATİB İdarə heyətinin 
sədr müavini, “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC-nin İdarə Heyətinin 
sədri Dr. Selçuk Demiri təbrik edib, uğurlar arzu etdilər.

Filialın açılmasında əsas məqsəd ölkəmizin iqtisadi inkişa-
fına hərtərəfli dəstək olmaqla yanaşı, günbəgün artan müştəri 
bazasına daha da keyfiyyətli və operativ xidmət göstərmək üçün 
iş mərkəzlərinin və şirkətlərin sıx yerləşdiyi ərazilərdə Bankın 
əhatə dairəsini genişləndirməkdir.

22 dekabr 2021-ci ildə Yaponiya Xarici Ticarət İnkişafı Təş-
kilatının (JETRO) İstanbul nümayəndəliyinin iqtisadi məsələlər 
üzrə direktoru Daigo MİNOSHİMA ATİB ofisində qonaq oldu. Qo-
nağı ATİB İdarə heyətinin üzvü Gürsu Başkan qəbul etdi.

Görüş zamanı iki ölkə arasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-
rində geniş əməkdaşlıq imkanlarının mövcudluğu müzakirə edi-
lib.

25 yanvar 2022-ci ildə ATİB Sədri Cemal Yangın Türk Dün-
yası İqtisad Fakültəsinin dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüceni, Bölüm 
başkanı Doç. Dr. Oqtay Quliyevi, Öğr. Üyesi TDAV təmsilçisi Nə-
riman Xanəhmədovu qəbul etdi. Görüşdə əməkdaşlıq əlaqələri 
müzakirə olunub.

27 yanvar 2022-ci ildə Azərbaycanda səfərdə olan Ana-
dolu Universitetinin rektoru Prof. Dr. Fuat Erdal, prorektor 
Prof. Dr. İbrahim Kaya ATİB ofisində qonaq oldu. Görüşdə 
İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, Anadolu Universiteti 
Azərbaycan Proqramları Koordinatoru, ATİB İdarə heyətinin 
üzvü Azər Hətəmov iştirak etdilər. Qonaqları salamlayan Ce-
mal Yangın ATİB-in fəaliyyəti haqqında geniş məlumat ver-
di. ATİB və Anadolu Universiteti arasında olan əməkdaşlıq 
əlaqələrinin daim yüksək səviyyədə olmasından bəhs edib. 
Öz növbəsində Anadolu Universitetinin rektoru Prof. Dr. 
Fuat Erdal görüş üçün təşəkkür edərək bildirdi ki, Anadolu 
Universiteti hazırda tək Türkiyənin deyil, dünyanın ən böyük 
universitetlərindən biridir. Rektor qeyd etdi ki, Azərbaycana 
səfər edərək mümkün əməkdaşlıq əlaqələrini daha da inki-
şaf etdirmək qərarına gəlib.
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QanunvericilikÜzvlərdən xəbərlər

Ziraat Bank Azərbaycan Beynəlxalq nəşr 
tərəfindən ilin ən yaxşı xarici ticarət 
xidmətini təqdim edən bankı seçildi! 

"Coca-Cola Azərbaycan" şirkətinə 
2-ci zavodunu tikməsi üçün İsmayıllı 
rayonunda torpaq səhəsi bu ay ayrılacaq

Bank xarici ticarət istiqamətində göstərdiyi xidmətə görə 
Beynəlxalq nəşr tərəfindən mükafatlandırılıb. Belə ki, xarici ti-
carət əməliyyatlarında təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyəti, in-
novativliyi və müştəri yönümlülüyünü nəzərə alaraq, əsaslı se-
çim prosesinin nəticəsində bu il “Global Finance” jurnalı Ziraat 
Bank Azərbaycanı “İlin ən yaxşı xarici ticarət xidmətini təqdim 
edən bank” nominasiyasına layiq görüb. Bu haqda məlumat jur-
nalın rəsmi saytında açıqlanıb. Link: https://bit.ly/3JAiNwe      

Dünyanın 18 ölkəsində fəaliyyət göstərən Ziraat Maliyyə Qru-
punun üzvü olduğumuzdan, ticarət bazarında digər rəqiblər ilə 
müqayisədə sizlərə daha əlverişli və sürətli xidmət göstərmək 

Marja xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə 
"Coca-Cola Azərbaycan" şirkətinin baş di-
rektoru Rəna Məmmədova bildirib.

Şirkətin baş direktoru qeyd edib ki, 
Azərbaycanda biznes üçün çox yaxşı şəra-
it yaradıldığından rəhbərlik etdiyi şirkət 
müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir: 

"Şirkətimizin ikinci zavodunun qu-
rulmasına ehtiyac var, çünki təlabatı 
ödəməyə məhullarımız çatmır. İsmayıl-
lı rayonunda dövlətimizin, o cümlədən 
İqtisadiyyat Nazirliyinin və KOBİA-nın 
dəstəyilə bizə mart ayında torpaq sahə-
si ayrılacaq. Biz də Azərbaycana söz 
verdiyimiz 30 milyon dollardan çox sər-
mayəni yatıracağıq və daha çox məhsul-
lar istehsal edəcəyik". 

Rəna Məmmədova əlavə edib ki, in-
diyədək şirkət tərəfindən Azərbaycana 
vergilər daxil 500 milyon manatdan çox 
sərmayə yatırılıb. "Coca-Cola Azərbay-
can"ının fəaliyyəti ölkədə 5000 iş yerinin 
açılmasına gətirib çıxarıb.

Vurğulanıb ki, hazırda "Coca-Cola 
Azərbaycan" 20 mindən çox satış nöqtə-
silə əməkdaşlıq edir.

imkanına malikik. Qeyd edək ki, xarici ticarət xidmətləri üzrə 
müştərilərimizə konsultasiya xidməti və individual yanaşma tət-
biq edilir. Həmçinin bank olaraq məhsul və xidmət çeşidliliyinin 
genişləndirilməsi ilə yanaşı,  Ziraat Maliyyə Qrupunun fəaliyyət 
göstərdiyi 18 ölkə arasında əməkdaşlığın stimullaşdırılması 
məqsədilə ümumi bir portalın hazırlandığını da nəzərinizə çat-
dırmaq istərdik.

Təqdim etdiyimiz məhsul və xidmətlər haqqında daha ətraflı 
məlumatı, Bankın Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin  sosial 
media hesablarından və ya *9229 qısa nömrəsinə zəng edərək 
əldə edə bilərsiniz. 
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Üzvlərdən xəbərlər

"Muğanbank" ASC manatla olan "Avans" 
və "Meqa" əmanət növləri üzrə sərfəli 
“Bahar kampaniyası” elan edib

PAŞA Bank “Visa” ödəniş sistemi 
tərəfindən mükafatlandırılıb

Kampaniya müddətində müştərilər 
banka minimum məbləğ 1000 AZN ol-
maqla, 12 ay müddətinə, illik 9 faiz dərə-
cəsi ilə "Avans",  illik 11 faiz dərəcəsi ilə 
"Meqa" əmanəti yerləşdirə bilərlər.

Müştərilərə yerləşdirdikləri "Avans" 
əmanətləri üzrə faizlər müddətin əvvəlin-
də, "Meqa" əmanəti üzrə faizlər aylıq ödə-
niləcəkdir. Kampaniya 30 Aprel 2022-ci il 
tarixədək qüvvədədir.

Azərbaycan maliyyə-bank sektoru-
nun tanınmış qurumlarından biri olan 
"Muğanbank" ASC 1992-ci ildə fəaliyyətə 
başlamışdır. Hal-hazırda Bankın ölkə əra-
zisində 22 filialı və 10 şöbəsi, həmçinin 

Ölkənin aparıcı korporativ bankı PAŞA 
Bank “Visa” beynəlxalq ödəniş sistemi 
tərəfindən nüfuzlu mükafat ilə təltif olu-
nub.

Belə ki, Azərbaycanda POS-terminal 
dövriyyəsinin həcminə görə aparıcı ma-
liyyə institutu olaraq PAŞA Bank "Best 
F2F Acquirer" adına layıq görülüb. Müva-
fiq mükafatlandırma mərasimi yanvarın 
22-23-də Azərbaycan Banklar Assosiasi-
yasının “Ödəniş sistemləri və rəqəmsal 
bankçılıq üzrə Ekspert Qrupu” üzvlərinin 
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə baş tutub.

Qeyd edək ki, bazarda ən müasir tex-
noloji maliyyə həlləri tətbiq edən PAŞA 
Bank ötən illərdə də çoxsaylı ölkə daxili 
və xarici mükafatlara, o cümlədən nağ-
dsız əməliyyatların, rəqəmsal ödənişlə-
rin, innovativ ödəniş həllərinin, elektron 
bankçılığın və başqa istiqamətlərin inki-
şafına verdiyi töhfələrə görə layiq görül-
müşdür.

Moskva şəhərindəki nümayəndəliyi hər 
növ bank məhsulları üzrə keyfiyyətli xid-
mət göstərir. "Muğanbank" ASC ABŞ Bey-
nəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), ICBC 
Bank - Industrial and Commercial Bank 
of China təşəbbüsü ilə yaradılan "Belt and 
Road Bankers Roundtable Mechanism" 
(BRBR - "Bir Kəmər-Bir Yol" Banklarının 
Dəyirmi Masası), Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı (EBRD), Beynəlxalq Ma-
liyyə Korporasiyası (IFC), ABŞ-ın World-
Business Capital (WBC) investisiya fondu, 
Xarici Özəl İnvestisiyalar Korporasiyası 
(OPIC), Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam 
Korporasiyası (ICD), İnkişaf üçün Yaşıl 
Fond (GGF), Cənub-Şərqi Avropa üzrə 
Avropa Fondu (EFSE), Almaniya Əmanət 
Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fon-
du (SBFIC) kimi beynəlxalq iqtisadi qu-
rumlarla əməkdaşlıq edir.

Muğanbankın xidmət və məhsulları 
haqqında ətraflı məlumat almaq üçün 933 
Məlumat Mərkəzinə zəng edə və ya www.
muganbank.az saytına keçid ala bilərsiniz.
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İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkında 
iki müəssisənin təməlini qoyub

İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin 
sədri vəzifəsini icra edən Elşad Nuri-
yev dövlətimizin başçısına və birinci 

xanıma görüləcək işlər barədə məlumat 
verdi.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə həyata 
keçirilən iqtisadi siyasətin ən önəmli is-
tiqamətlərindən biri sənaye sektorunun, 
xüsusilə də qeyri-neft sənayesinin sürətli 
inkişafıdır. Bu baxımdan yeni dövrün iqti-
sadi inkişaf tələbləri ilə uzlaşan mütərəqqi 
mexanizmlərin tətbiqi - sənaye zonaları-
nın (sənaye parkları və məhəllələri) ya-
radılması xüsusi önəm kəsb edir. Sənaye 
zonaları sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsində, biznesin innovativliyinin və 
səmərəliliyinin artırılmasında, yüksək tex-
nologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli 
məhsul istehsalında, neft-qaz amilindən 
asılılığın azaldılmasında, qeyri-neft sekto-
runun inkişafında və əhalinin məşğulluq 
səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm 
amilə çevrilir.

Qeyri-neft sektorunun inkişafına mü-
hüm töhfə verən sənaye parklarında sahi-
bkarlığın inkişafı üçün əlverişli şərait ya-
radılıb və rezidentlər üçün stimullaşdırıcı 
tədbirlər tətbiq olunur. Hazırda Azərbay-

canda 5 sənaye parkı - Sumqayıt Kimya, 
Balaxanı, Mingəçevir, Qaradağ və Pirallahı 
sənaye parkları fəaliyyət göstərir. Dövləti-
mizin başçısının 2021-ci il 28 may tarixli 
Fərmanına əsasən Ağdam, 4 oktyabr tarixli 
Fərmanı ilə Araz Vadisi İqtisadi Zonası sə-
naye parklarının yaradılması nəticəsində 
ölkəmizdə sənaye parklarının sayı 7-yə 
çatıb.

Regionların, xüsusilə də kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafında sənaye məhəl-
lələri də əhəmiyyətli rol oynayır. Hazırda 
ölkəmizdə 5 sənaye məhəlləsi – Hacıqabul, 
Masallı, Neftçala, Sabirabad və Şərur səna-
ye məhəllələri fəaliyyət göstərir.

Sənaye zonaları üzrə indiyədək 90 sa-
hibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu 
verilib və bunlardan artıq 58-i istehsal 
fəaliyyətinə başlayıb. Sənaye zonalarında 
məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində 
müsbət dinamika müşahidə olunur. 2021-
ci ildə 2,4 milyard manatlıq məhsul isteh-
salı ilə sənaye zonalarının ölkə sənayesinin 
qeyri-neft sektorunda xüsusi çəkisi 15,5 
faiz, qeyri-neft sənaye məhsullarının ix-
racında isə xüsusi çəkisi 30,8 faiz (959,3 
milyon manatlıq ixrac) təşkil edib. Səna-
ye zonalarında istehsal olunan məhsullar 
dünyanın 35-dən çox ölkəsinə ixrac edilir.

Vətən müharibəsində Azərbaycanın qa-
zandığı böyük Zəfərlə ərazi bütövlüyümü-
zün bərpa olunması, işğaldan azad edilmiş 
torpaqlarımızın ölkə iqtisadiyyatına rein-
teqrasiyası, regionda mövcud yeni reallıq-
lar və əməkdaşlıq imkanları, beynəlxalq və 
regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin 
artan potensialı Azərbaycanın sürətli inki-
şafı üçün əlavə stimul yaradır. İqtisadi re-
sursları, təbii ehtiyatları, enerji mənbələri, 
yeraltı metal filizi yataqları, termal suları, 
tikinti materialları üçün xammal bazası, 
nəqliyyat-tranzit, turizm imkanları və s. 
azad edilmiş ərazilərimizə investor mara-
ğını da artırır. Ağdamın Qarabağ regionun-
dakı strateji coğrafi mövqeyi, Qarabağla 
digər bölgələrin qovuşuğunda yerləşməsi, 
insan resursları potensialı və infrastruk-
tura çıxış imkanları şəhərin gələcəkdə 
Qarabağın sənaye mərkəzinə çevrilməsi 
imkanlarını genişləndirir. Ağdam Sənaye 
Parkının yaradılması da məhz bu məqsədə 
xidmət edir.

Məlumat verildi ki, Ağdam Sənaye Par-
kı 190 hektar ərazini əhatə edir. Sənaye 
Parkının prioritet istiqamətləri kimi tikinti 
materiallarının istehsalı, kənd təsərrü-
fatı məhsullarının qablaşdırılması, mey-
və-tərəvəz konservləri, ət və süd məhsul-

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva fevralın 13-də Ağdam Sənaye Parkında iki müəssisənin təməlinin 
qoyulması mərasimində iştirak ediblər.
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ları, yem, gübrə istehsalı və emalı, eyni 
zamanda, xidmət sahələrinin, soyuducu 
kameraların və s. təşkili müəyyənləşdirilib.

Sənaye Parkında quruculuq işləri mər-
hələli şəkildə həyata keçirilir. İlk olaraq 
Parkın ərazisinin minalardan və hərbi sur-
satlardan təmizlənməsi işlərinə başlanılıb 
və artıq 190 hektar ərazinin 74 hektardan 
çoxu mina və hərbi sursatlardan təmiz-
lənib, qalan ərazilərdə isə hazırda təmiz-
ləmə işləri aparılır. Rezidentlər fəaliyyətə 
başlayanadək Sənaye Parkında bütün la-
zımi şərait yaradılacaq. İşçilərin rahatlığı-
nın təmin edilməsi məqsədilə artıq Sənaye 
Parkında mobil tipli şəhərcik salınıb. Bu-
rada rezidentlər üçün konteyner tipli ofis, 
yataqxana, tibb məntəqəsi, mağaza, aptek 
və yeməkxana yaradılıb, əraziyə asfalt yol 
çəkilib, abadlıq işləri görülüb. Parkın ərazi-
sində bankomat quraşdırılıb.

Sənaye Parkının ərazisində tikinti 
aparılacaq sahənin su ilə təmin edilməsi 
məqsədilə 350 metr dərinliyində subarte-
zian quyusu qazılıb. Əraziyə 10 kilovoltluq 
elektrik xətti çəkilib və 630 kilovoltluq 
transformator məntəqəsi quraşdırılıb. 
Belə ki, işğaldan azad olunduqdan sonra 
Ağdam şəhərində ilk elektrik enerjisi və su 
təchizatı sistemi Ağdam Sənaye Parkının 
ərazisində quraşdırılıb. Sənaye Parkının 
işıqlandırılmasında günəş enerjisindən qi-
dalanan panellərdən istifadə edilir.

Qeyd olundu ki, Ağdam Sənaye Parkının 
74 hektar ərazisində topoqrafik planlama 
və mühəndis-geoloji tədqiqat işləri yekun-
laşdırılıb. Topoqrafik planlama zamanı 
Parkın ərazisində dağılmış tikililərin geo-
metrik ölçüləri müəyyən edilib və ərazidən 
daşınması nəzərdə tutulan tullantıların 
həcmi dəqiqləşdirilib. Geoloji-tədqiqat iş-
ləri zamanı isə Parkın ərazisində süxurla-
rın tərkibi və litoloji təsviri, fiziki və mexa-
niki xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilib.

Ağdam Sənaye Parkına sahibkarlar 
tərəfindən böyük maraq göstərilir. Artıq 
5 sahibkarlıq subyekti bu Parkın rezidenti 
kimi qeydiyyata alınıb. Hazırda İqtisadi Zo-
naların İnkişafı Agentliyində sahibkarlar 
tərəfindən təqdim edilən daha 10-dan çox 
layihəyə baxılır. Havalandırma, yanğınsön-

dürmə avadanlıqları və metal məmulatla-
rı istehsalı, beton istehsalı, ağır texnikaya 
texniki xidmətin göstərilməsi və bununla 
əlaqədar olaraq bəzi metal ehtiyat hissələ-
rinin bərpası və istehsalı, ortopedik matras 
və yumşaq mebellərin (divan və kreslola-
rın), kanalizasiya və içməli su borularının 
istehsalı və s. təqdim olunan layihələr üzrə 
əsas fəaliyyət istiqamətləridir.

Ağdam Sənaye Parkının rezidenti 
“Smartpoint” MMC burada reallaşdıracağı 
layihə çərçivəsində alternativ və bərpao-
lunan enerji mənbələri ilə (əsasən günəş 
enerjisi) qidalanan işıq dirəklərinin və 
digər qurğuların istehsalını təşkil edəcək. 
Layihənin investisiya dəyəri 9,1 milyon 
manatdır. Layihə çərçivəsində yaradılacaq 
müəssisədə Türkiyə və İtaliya texnologi-
yalarından istifadə ediləcək. Müəssisədə 
ildə 21 min işıq dirəyi və 40 meqavat gü-
cündə digər qurğuların istehsal olunması 
nəzərdə tutulur. “Smartpoint” MMC Sənaye 
Parkının rezidentləri üçün nəzərdə tutulan 

bütün güzəştlərdən (tam infrastruktur tə-
minatı və vergi azadolmaları) faydalana-
caq. Sənaye Parkının 1,3 hektar ərazisində 
inşa ediləcək müəssisədə 80 daimi iş yeri 
yaradılacaq. Yaxın vaxtlarda müəssisənin 
layihələndirmə işlərinə başlanacaq. Müəs-
sisənin tikintisinə başlandıqdan sonrakı 6 
ay müddətində istismara verilməsi nəzər-
də tutulur. İstehsal edilən məhsulların 
daxili bazarda satılması ilə yanaşı, Gürcüs-
tan, Qazaxıstan və Özbəkistana da ixrac 
olunması planlaşdırılır.

Digər rezident -“Dadaş-N” MMC Sənaye 
Parkında həyata keçirəcəyi layihə çərçi-
vəsində müxtəlif çeşidli sintetik xalçalar 
istehsal edəcək. İnvestisiya dəyəri 9,5 mil-
yon manat olan layihə çərçivəsində yaradı-
lacaq müəssisədə il ərzində 700 min kvad-
ratmetr xalça istehsal ediləcək. Məhsul 
istehsalında polipropilen, polietilen və po-
liakril kimi yerli xammaldan istifadə olu-
nacaq. İstehsal prosesində Belçika və Çin 
texnologiyaları tətbiq ediləcək. “Dadaş-N” 
MMC də Sənaye Parkının rezidentləri üçün 
nəzərdə tutulan bütün güzəştlərdən yarar-
lanacaq. Sənaye Parkının 2 hektar ərazi-
sində inşa ediləcək müəssisədə 60 daimi 
iş yeri yaradılacaq. Müəssisənin tikintisinə 
başlandıqdan 24 ay müddətinə istismara 
verilməsi nəzərdə tutulur. İstehsal edilən 
məhsulların daxili bazarda satılmaqla ya-
naşı, MDB ölkələrinə ixrac olunması plan-
laşdırılır.

Dövlətimizin başçısı hər iki müəssisə-
nin təməlini qoydu.

Beləliklə, yeni yaradılan sənaye zonala-
rı, həmçinin Ağdam Sənaye Parkında yara-
dılan müəssisələr yerli istehsalın inkişafı-
na təkan verməklə, bölgənin resurslarının 
iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsinə, Qara-
bağın dirçəlişinə, bütünlükdə ölkəmizdə 
qeyri-neft sənayesinin inkişafına mühüm 
töhfə verəcək
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Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində 
yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

Məlumatda deyilir ki, iclas 2022-
ci ilin yaz sessiyası çərçivəsində 
baş tutub. Komitə sədri Tahir 

Mirkişili 2021-ci ilin payız sessiyası ərzin-
də İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsində görülən işlər barədə hesaba-
tı təqdim edib.

O, diqqətə çatdırıb ki, hesabat dövründə 
komitənin 16 iclası keçirilib, 133 məsələ 
müzakirə olunub. Onlardan “Turizm 
haqqında” qanunun qəbul edilməsi, Vergi 
Məcəlləsində, “Dövlət rüsumu haqqında”, 
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında”, “Val-
yuta tənzimi haqqında”, “Kredit ittifaqları 
haqqında”, “Banklar haqqında”, “Büdcə sis-
temi haqqında” və “Lotoreyalar haqqında” 
qanunlarda dəyişiklik edilməsi və digər 
qanun layihələrini göstərmək olar.

Sessiya ərzində, eyni zamanda, “2022-
ci il dövlət büdcəsi haqqında”, “İşsizlik-
dən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi 
haqqında”, “2022-ci il üçün yaşayış mini-
mumu haqqında”, “2022-ci il üçün ehtiyac 
meyarının həddi haqqında” qanunlarda 
dəyişiklik edilməsi barədə ayihələri ge-
niş müzakirə olunub. Komitə iclaslarında 
hökumət nümayəndələri, QHT və ictimai 
təşkilatların təmsilçiləri iştirak edib, öz 
rəy və təkliflərini veriblər.

Bundan başqa, İqtisadi siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq komitəsi hesabat dövründə 
müxtəlif dövlət qurumları, ictimai təşkilat-
lar və sahibkarlarla görüşlər keçirib, real 
sektorun müxtəlif məsələləri müzakirə 
edilib. Eyni zamanda, komitənin ünvanına 
daxil olmuş ərizə və müraciətlərə baxılma-
sı sahəsində müntəzəm iş aparılıb, vətən-
daşlar qəbul olunub, qaldırılan məsələlərlə 
bağlı müvafiq tədbirlər görülüb.

Payız sessiyası dövründə sahibkarlar-
dan komitəyə bir sıra təkliflər daxil olub, 
bununla bağlı üç işçi qrupu yaradılıb və 
onlar öz işini davam etdirəcək.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, səna-
ye və sahibkarlıq komitəsinin 2022-ci 
ilin yaz sessiyası üçün nəzərdə tutulmuş 
iş planı da müzakirə olunub. İş planına 
əsasən, qarşıdakı sessiyada “Lombardlar 
haqqında”, “Qiymətləndirmə fəaliyyəti 
haqqında”, “Azərbaycan Respublikası-
nın 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası 
haqqında” qanun layihəsi və Hesablama 
Palatasının illik fəaliyyəti barədə hesabat, 
o cümlədən komitəyə daxil olacaq digər 
layihələrinin müzakirəsi nəzərdə tutulub.

Komitə aidiyyəti qurumlarla, sahibkar-
larla, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ic-
timaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlərin, 

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilmiş 
iclasında "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" 
qanunda dəyişikliklə bağlı qanun layihəsi təqdim edilib.

dinləmələrin keçirilməsini planlaşdırıb. 
İclasda iştirak edən komitə üzvləri çıxış 
edərək 2021-ci ilin payız sessiyasında gö-
rülən işlər və 2022-ci ilin yaz sessiyasının 
iş planı ilə bağlı fikirlərini açıqlayıblar, bir 
sıra təkliflərini səsləndiriblər.

Sonra komitə sədri iclasın gündəliyin-
də olan "Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların dayandırılması haqqında" 
qanunda dəyişiklik qanun layihəsini də 
təqdim edib. Qanuna əsasən sahibkarlıq 
sahəsində yoxlamaların dayandırılması 
müddəti bu ilin yanvarın 1-də bitib. Dəyi-
şiklikdə Azərbaycanda sahibkarlıq sahə-
sində aparılan yoxlamaların müddətinin 
2023-ci ilin yanvarın 1-nə qədər uzadıl-
ması nəzərdə tutulur. Bu müddətdə yal-

nız vergi yoxlamaları, insanların həyat və 
sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və 
iqtisadi maraqlarına təhlükə yaradan hal-
lar üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilən yox-
lamalar aparıla bilər. Həmin yoxlamalar 
da müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərə-
findən müəyyən edilən məhdudiyyətlər 
nəzərə alınmaqla aparılır. Qanunun müd-
dəaları korrupsiya cinayətlərinin araşdı-
rılması ilə əlaqədar Baş Prokurorluğun 
apardığı yoxlamalara şamil edilmir. Sa-
hibkar bu qanunun tələbləri pozulmaqla 
həyata keçirilən yoxlamalardan müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına, prokurorluq 
orqanlarına, həmçinin inzibati və məh-
kəmə qaydasında şikayət verə bilər.
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Çinin Vuhan şəhərində Azərbaycan ticarət bölməsi 
fəaliyyətə başlayıb

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Serbiya arasında viza 
tələbinin aradan qaldırılması haqqında Sazişi təsdiqləyib 

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatı

Çinin Hubey əyalətinin Vuhan şəhə-
rində “G-Hub” ticarət mərkəzində 

Azərbaycan ticarət bölməsi fəaliyyətə 
başlayıb. Ticarət bölməsində “Made in 
Azerbaijan” brendi altında ölkəmizdə is-
tehsal olunan qida və içki sənayesinə aid 
olan məhsulların satışı həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Çindəki 
Ticarət Nümayəndəliyi ilə “G-Hub” ti-
carət mərkəzinin daxil olduğu “Greenland 
Group” şirkəti arasında əldə olunmuş razı-
laşmaya əsasən, Çinin müxtəlif şəhərlərin-
də açılan “G-Hub” ticarət mərkəzlərində 
Azərbaycan ticarət bölmələri də fəaliyyətə 
başlayır. Vuhan şəhərində fəaliyyətə baş-
layan ticarət bölməsi sayca 4-cüdür, daha 
öncə Şanxay, Harbin və Cinan şəhərlərində 
də Azərbaycan ticarət bölmələri açılıb.

Azərbaycan ilə Serbiya arasında ümum-
vətəndaş pasportlarına malik şəxslər 

üçün viza tələbi aradan qaldırılıb. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İl-

ham Əliyev fevralın 18-də “Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti ilə Serbiya Res-
publikası Hökuməti arasında ümumvətən-
daş pasportlara malik şəxslər üçün viza 
tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması 
haqqında” 2021-ci il oktyabrın 11-də Belq-
rad şəhərində imzalanmış Sazişin təsdiq 
edilməsi haqqında Qanunu imzalayıb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2022-ci il 15 fevral tarixli 40 
nömrəli Qərarı ilə hava yolu ilə Azər-

baycana giriş-çıxışına icazə verilən ölkələrin 
sayı artırılmışdır. Bu ölkələrin siyahısı Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
151 nömrəli Qərarında (http://e-qanun.az/
framework/47549) göstərilmişdir. Qərara 
əsasən, həmin ölkələrin vətəndaşları və o 
ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaş-
ları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər Qə-
rarda göstərilmiş tələblər (COVID-19 paspor-
tu, PCR testi və s.) nəzərə alınmaqla, hava yolu 
ilə Azərbaycana giriş-çıxış edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikasında tətbiq olu-
nan xüsusi karantin rejiminin hazırki tələbləri 
nəzərə alınaraq, 17 fevral 2022-ci il tarixdən 
etibarən ölkəyə giriş etmiş əcnəbilərin ölkədə 
müvəqqəti olma müddətinin uzadılması yal-
nız onların müraciətləri (Azərbaycan Respub-
likasının Miqrasiya Məcəlləsinin 40-cı maddə-
sində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduğu halda) 
nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcəkdir.

Bu müddət bitənədək əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə mü-
vəqqəti olma müddəti uzadılmamışdırsa, 

onlara müvəqqəti yaşamaq üçün icazə ve-
rilməmişdirsə, habelə onlardan müvəqqəti 
olma müddətinin uzadılması və ya mü-
vəqqəti yaşama icazəsinin verilməsi üçün 
ərizə qəbul edilməmişdirsə, onlar Azər-

baycan Respublikasının ərazisini hava yolu 
və ya  öz səfirliklərinə müraciət etməklə 
quru sərhəd yolu ilə tərk etməlidirlər.

Ətraflı məlumat üçün (012) 919 Çağrı 
Mərkəzinə zəng edə bilərsiniz.
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Xəbərlər

Türkiyədə Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq 
olunması haqqında qanun qüvvəyə minib

“Report” xəbər verir ki, Şuşa Bəyan-
naməsinin təsdiqi ilə bağlı qanun rəsmən 
qüvvəyə minib.

"2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhə-
rində imzalanmış Türkiyə Respublikası 
ilə Azərbaycan Respublikası arasında 
müttəfiqlik əlaqələri haqqında Şuşa Bə-
yannaməsi təsdiq edilib. Bu qanun dərc 
edildiyi gündən qüvvəyə minir. Bu qanu-
nun müddəalarını Prezident təsbit edir", 
- “Rəsmi Qəzet”də qeyd olunur.

Xatırladaq ki, fevralın 11-də Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşa 
Bəyannaməsinin rəsmi şəkildə dərc 
edilərək qüvvəyə minməsi ilə bağlı qərarı 
imzalayıb.

Fevralın 12-də isə Prezident İlham Əli-
yev “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında müttəfiqlik müna-
sibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin 
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Res-
publikasının Qanununu imzalayıb.

Bəyannamə Şuşa şəhərində 15 iyun 
2021-ci il tarixində imzalanıb. Sənədi 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan imza-
layıb.

Şuşa Bəyannaməsinə əsasən tərəflər 
Türkiyənin Azərbaycanın işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində Türkiyə-Rusiya Birgə 
Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin 
regiondakı sülhün, sabitliyin və rifahın 
təmin edilməsində mühüm rol oynadığını 
vurğulayır, Azərbaycan Respublikası və 
Türkiyə Respublikası müstəqillik, suve-
renlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviy-
yədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlı-
ğı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq 
prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik 
münasibətlərinin qurulmasının siyasi və 
hüquqi mexanizmlərini müəyyən edir, 
xarici siyasət sahəsində əlaqələndirmə-
nin və müntəzəm ikitərəfli siyasi məs-
ləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin 
vacibliyini qeyd edirlər və bu istiqamət-
də Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli 
Strateji Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində 
fəaliyyətlərin əhəmiyyətini vurğulayırlar.

Eyni zamanda bəyannamədə tərəf-
lərin öz milli maraq və mənafelərini 
müdafiə və təmin etməyə yönəlmiş 
müstəqil xarici siyasət həyata keçirdik-
ləri qeyd edilib. Tərəflər regional və 
beynəlxalq miqyasda sabitlik və rifah 
vasitəsilə sülh, dostluq və mehriban 
qonşuluğa əsaslanan beynəlxalq mü-
nasibətlərin inkişaf etdirilməsi, eləcə 
də münaqişələrin və regional və qlobal 
təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərinin 
həlli istiqamətində birgə səylər göstərir, 
aktual xarakter kəsb edən, qarşılıqlı ma-
raq doğuran beynəlxalq məsələlər üzrə 
həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nümayiş 
etdirərək yaxın və ya üst-üstə düşən 
mövqedən çıxış etməklə ikitərəfli əmək-
daşlığı dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şura-
sı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil ol-
maqla beynəlxalq və regional təşkilatlar 
çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək 
göstərəcəklər.

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq olunması ilə bağlı qanun 
Türkiyənin “Rəsmi Qəzet”ində dərc edilib.
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Xəbərlər

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) rəhbəri Selçuk Bayraktar 
Azərbaycana gəlib

Selçuk Bayraktar Bakıda

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, “Teknofest” 
Müşahidə Şurasının da sədri olan Bayrak-
tar “Teknofest Azərbaycan” Aerokosmik 
və Texnologiya Festivalına dair mətbuat 
konfransına qatılıb. Mətbuat konfransın-
da rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri 
Rəşad Nəbiyev də iştirak edir. 

26-29 may tarixlərində “Bakı Kristal 
Zalı” və Dənizkənarı Bulvar ərazisində 
keçiriləcək festival çərçivəsində yarışlar 
“Robotexnika”, “Yaşıl texnologiyalar (Gre-
enTech)”, “Aqrar texnologiyalar (Agri-
Tech)”, “Pilotsuz uçuş aparatları (PUA)”, 
“Həvəskar peyk modelləşdirilməsi”, “So-
sial yönümlü texnologiyalar”, “Smart Qa-
rabağ” Hakatonu, “Sailplaner”, “Baku Skil-
ls”, “Rocket League” oyunu üzrə Avropa 
kuboku daxil olmaqla 10 müsabiqə üzrə 
keçiriləcək.

Müsabiqələrə qoşulmaq üçün “tekno-
fest.az” saytı üzərindən qeydiyyatdan keç-
mək lazımdır. Hər kateqoriya üzrə 1-ci, 
2-ci və 3-cü yer sahibləri üçün diplom və 
pul mükafatları nəzərdə tutulub. 

Xatırladaq ki, İstanbulda keçirilmiş 
“Teknofest 2021”də Azərbaycan Pavilyo-
nunda 11 startapımız nümayiş etdirilib. 
Startaplar kosmik sənaye, hərb, təhsil, 
tibb, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, video 
oyunlar kimi müxtəlif sahə və istiqamət-
ləri, ümumilikdə yeni texnologiyaları 
əhatə edib.

“Səyyar kofe evləri” layihəsinə start verildi
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentli-

yinin (KOBİA) və Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin birgə dəstəyi ilə 
“Səyyar kofe evləri” layihəsinə start veri-
lib. 

Özünüməşğulluq proqramına dəstək 
məqsədi daşıyan layihə çərçivəsində Bakı 
şəhəri və Abşeron rayonu üzrə ümumilik-
də 20 nəfər işsiz, barista sahəsində çalış-
maq istəyən, 35 yaşadək olan şəxslərə səy-
yar kofe satışını təşkil etmək üçün lazımi 
aktivlər təqdim ediləcək. 

Layihə iştirakçılarının seçimi zamanı 
barista sahəsi üzrə iş təcrübəsi olan şəxs-
lərə, bu sahə üzrə təlim, seminar və bu 
kimi digər tədbirlərdə iştirak edənlərə, 
sahibkarlıq və idarəetmə təcrübəsi olan-
lara və “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanuna əsasən sosial mü-
dafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəl-
məkdə çətinlik çəkən şəxslərə üstünlük 
veriləcək.

Uyğun namizədlər ilk olaraq biznes və 
peşə təlimlərinə cəlb ediləcəklər. Təlimi 
uğurla başa vuran şəxslərə özünüməşğul-
luq proqramı çərçivəsində avadanlıqlar 

təqdim ediləcək. Daha sonra isə iştirakçı-
lara sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün 
mentor dəstəyi göstəriləcək.   

Qeyd edək ki, aktivlərlə təmin edilmiş 

şəxslər Bakı və Abşeron ərazisində fəaliy-
yət göstərməlidirllər. 

Layihəyə müraciət linki:  https://forms.
gle/6KZ8wAwjBuNHddR6A



ATİB ailəsi olaraq hər birinizin 
Novruz Bayramını təbrik edirik!

BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Novruz  bir bayram kimi baharın gəlməsi münasibətilə 
geniş miqyasdaqeyd olunur və sevincli bir hala — qışın 

qurtarmasına və baharın gəlişinə həsr olunur.
Novruz bayramını qeyd etmək təzə ili, baharın ilk gününü 

qarşılamaq deməkdir.
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Milli Məclisdə “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun layihəsi müzakirəyə 
çıxarılıb

Qida Təhlükəsizliyi Reyestri yaradılır

Qanun layihəsinə əsasən, xüsusi təyi-
natlı qida məhsullarının və bioloji aktiv 
qida maddələrinin təhlükəsizliyinə dair 
tələblər müəyyənləşir.

Xüsusi təyinatlı qida məhsullarına 
aşağıdakılar aiddir:
• uşaq orqanizminin fizioloji tələbatla-

rına cavab verən və üç yaşına qədər 
uşaqların qidalanması üçün nəzərdə 
tutulmuş qida məhsulları;

• gündəlik qida rasionunun tam dəyiş-
dirilməsini təmin edən, bədən kütlə-
sinin azaldılması baxımından enerji-
nin məhdudlaşdırılması üçün istifadə 
edilən diyetik qida məhsulları;

• insan orqanizmində zərərli amillərin 
xroniki təsiri ilə şərtlənən pozuntula-
rın qarşısının alınması məqsədilə xü-
susi qida rasionlarında istifadə olunan 
müalicəvi-profilaktik qida məhsulları.

Xüsusi təyinatlı qida məhsulları aşağı-
dakı tələblərə uyğun istehsal edilməlidir:
• müvafiq istehlakçı qruplarının fizio-

loji tələbatlarını təmin etmək;
• tərkibinə yalnız qida təhlükəsizliyi 

sahəsində texniki normativ hüquqi 
aktlarla müəyyən edilən vitaminləri, 
mineralları və amin turşularını onların 
yol verilən hədləri çərçivəsində qatmaq.

Xəbərlər

Xüsusi təyinatlı qida məhsullarının 
təhlükəsizliyinə dair tələblər qida təh-
lükəsizliyi sahəsində texniki normativ 
hüquqi aktlarla müəyyən edilir. Qida su-
byektləri bioloji aktiv qida maddələrinin 
emalı zamanı yalnız qida təhlükəsizliyi 
sahəsində texniki normativ hüquqi akt-
larla müəyyən edilmiş vitaminlərdən və 
minerallardan istifadə edə bilərlər. Bioloji 
aktiv qida maddələrinin emalına və döv-
riyyəsinə həmin maddələrin müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
orqan (qurum) tərəfindən qeydiyyatı apa-
rıldıqdan sonra icazə verilir. Bioloji aktiv 
qida maddələrinin emalı və dövriyyəsinə 
dair tələblər qida təhlükəsizliyi sahəsində 
texniki normativ hüquqi aktlarla müəy-
yən edilir.

Eyni zamanda layihəyə görə, qeydiy-
yata alınmış qida subyektləri və ya qida 
obyektləri, habelə qida məhsulları ilə tə-
masda olan material və məmulatların is-
tehsalı və emalını həyata keçirən obyekt-
lər Qida Təhlükəsizliyi Reyestrinə daxil 
ediləcək və onlara Reyestrdən elektron və 
ya yazılı çıxarış veriləcək.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqan (qurum) təsdiq 
olunmuş xarici ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən qida obyektlərinə dair Re-

yestrdən çıxarışları elektron qaydada 
gömrük orqanına təqdim edəcək.

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qida 
obyektlərinin təsdiq olunması üçün mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qiymət-
ləndirmənin aparılması ilə bağlı xərclər 
həmin obyektlərə cavabdeh olan qida su-
byektlərinin və ya səlahiyyətli nümayən-
dəsinin vəsaiti hesabına ödənilir.

Təsdiqi nəzərdə tutulan qida obyekt-
lərində müvafiq icra hakimiyyəti orqa-
nının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 
tərəfindən aparılan qiymətləndirmələrin 
nəticələrinə əsasən uyğunsuzluqlar aşkar 
edildikdə, həmin obyektlər aşkar edilmiş 
uyğunsuzluqların xüsusiyyəti və yaratdığı 
riskin səviyyəsi nəzərə alınmaqla, qida 
obyektlərinin təsdiq qaydasında müəy-
yən edilmiş müddətdə aradan qaldırılma-
sı şərtilə təsdiq edilir.

Aşkar edilmiş uyğunsuzluqlar müəy-
yən edilmiş müddətdə aradan qaldırıl-
madıqda həmin obyektlərin təsdiqi ləğv 
olunur. Bu obyektlərdə uyğunsuzluqların 
aradan qaldırılması üçün verilmiş müd-
dətdə əlavə nəzarət tədbirləri həyata ke-
çirilə bilər.

Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra 
səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul 
edilib.
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Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən güzəştli aqrar sığorta 
mexanizmi çərçivəsində meyvə bağlarının sığortası da nəzərdə tutulub

Korlanan meyvənin ucuzlaşmasına görə sığorta 
ödənişi ediləcək – Azərbaycanda ilk dəfə

Aqrar Sığorta Fondundan verilən 
məlumata görə, ölkədə becərilən əksər 
meyvələr aqrar sığorta olunan bitkilərin 
siyahısına daxil edilib. Hazırda portağal, 
limon, naringi, üzüm, alça,  albalı, alma, 
armud, çiyələk, ərik, gavalı, gilas, heyva, 
xurma, nar, şaftalı bağlarını Aqrar Sığorta 
Fondunda 50%-lik dövlət dəstəyi ilə sı-
ğorta etmək mümkündür.

Aqrar sığorta meyvə bağlarını dolu, 
şaxtavurma (donvurma), sel və subasma, 
yanğın, qasırğa, fırtına, leysan, ildırım, 
normadan artıq yağan qar yağıntıları, 
üçüncü şəxslərin hərəkətləri və sair risk-
lərdən sığortalayır. Sözügedən hallar baş 
verdikdə sığortalanmış bağlara dəyən 
zərərə görə Fond tərəfindən kompensa-
siya edilir.

Bununla yanaşı, aqrar sığorta vasitə-
silə meyvə bağlarını dolu vurma riski nə-
ticəsində məhsullarda yaranan keyfiyyət 
itkisindən, yəni qiymətinin ucuzlaşmasın-
dan da sığortalamaq mümkündür.

Dolu vurma riski nəticəsində məh-
sullarda yaranan keyfiyyət itkisi – dolu 
vurması nəticəsində meyvələrin görü-
nüş və keyfiyyətcə korlanması demək-
dir. Sadə desək, dolu vurması nəticə-
sində meyvə, ağacın budağında qalsa 

Xəbərlər

da, onun qabığı zədələnir, çapılır, mey-
vənin üzərində ləkələr və qaralmalar 
yaranır.

Bu hal baş verdikdə, meyvə bağından 
əvvəlcədən planlaşdırılan miqdarda məh-
sul götürülsə də, onun keyfiyyəti aşağı ol-
duğuna görə, fermer məhsulun satışında 
problemlə üzləşir və məhsulun satış qiy-
məti kəskin azalır.

Meyvə bağlarını və fermerləri belə 
risklərdən qorumaq məqsədilə - dolu 
vurma riski nəticəsində məhsullarda ya-
ranan keyfiyyət itkisi riskindən sığorta 
tətbiq edilib. Bu sığortadan istifadə edən 
fermerlər - məhsullarının qiymətinin 
azalması nəticəsində onlara dəyən zərərə 
görə sığorta ödənişi alacaqlar.

Qeyd edək ki, dolu vurma riski nəti-
cəsində məhsullarda yaranan keyfiyyət 
itkisindən sığorta - ayrıca sığorta məhsu-
ludur və onu əlavə ödəniş etməklə almaq 
mümkündür. Bu məhsul üzrə azadolma 
məbləği 10% təşkil etdiyinə görə, fermer-
lər məhsulun ucuzlaşması nəticəsində 
onlara dəyən zərərin 90%-i həcmində 
ödəniş ala bilərlər.

Misal: Şəkidə 80 sentner məhsul göz-
lənilən və hər sentnerin qiyməti 25 manat 
nəzərdə tutulan 1 hektar xurma bağının 

dolu vurma riski nəticəsində məhsullarda 
yaranan keyfiyyət itkisindən sığortası üçün 
sığorta haqqı 25,2 manat təşkil edir. Fer-
mer bu məbləğin yalnız yarısını - 12,6 ma-
natını ödəyir, qalan hissəni fermerə dəstək 
üçün dövlət ödəyir.

Sığorta hadisəsi baş verdikdə, yəni 
dolu vurma və xurmanın keyfiyyəti-
nin itirilməsi nəticəsində məhsulun 
qiyməti kəskin ucuzlaşaraq 1 sentner 
üçün əvvəlcədən nəzərdə tutulan 25 
manatdan 5 manata enir. Nəticədə fer-
mer hər sentnerdə 20 manat olmaqla, 
ümumilikdə 1600 manat zərərlə üz-
ləşir. Bu halda bağ sözügedən riskdən 
sığortalandığına görə, həmin zərərin 
90%-i, yəni 1440 manat həcmində sı-
ğorta ödənişi fermerə ödənilir.

Qeyd edək ki, meyvələrin satışına 
keyfiyyəti ilə yanaşı, görünüşü də böyük 
təsir etdiyinə görə, dolu vurma riski nə-
ticəsində məhsullarda yaranan keyfiyyət 
itkisindən sığorta meyvə bağları üçün çox 
mühümdür. Bu həm daxili bazar, həm də 
ixrac məqsədilə yetişdirilən meyvə bağ-
ları üçün vacibdir. Bağ sahibləri güzəştli 
şərtlərlə öz bağlarını və gəlirlərini təkcə 
miqdar itkisindən deyil, keyfiyyət itkisin-
dən də qoruya bilərlər.
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Yerli sahibkarlar beynəlxalq geyim, moda 
və tekstil sərgisində iştirak edib

“Kəndlərdə sahibkarlığın və özünüməşğulluğun 
inkişafı” layihəsinə 200-dən çox müraciət daxil 
olub

Fevralın 9-11-də Türkiyənin İstanbul 
şəhərində keçirilmiş “İstanbul Fashion 
Connection” Beynəlxalq geyim, moda və 
tekstil sərgisində Azərbaycanın mikro və 
kiçik sahibkarlıq subyektləri də öz məhsul 
və xidmətlərini təqdim ediblər. 

 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agent-

liyinin (KOBİA) dəstəyi ilə istehsalçılar 
tərəfindən "Made in Azerbaijan" stendində 
müxtəlif geyimlər, uniformalar, çanta və 
aksesuarlar, parçalar, Azərbaycan kəlağa-
yısı və digər məhsullar nümayiş olunub. 
Ümumilikdə Azərbaycanı sərgidə 21 mik-
ro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti təmsil 
edib.

 
Sərgi çərçivəsində Azərbaycan sahib-

karları istehsal etdikləri məhsulları nü-
mayiş etdirməklə yanaşı, Türkiyə və digər 
ölkələrin iş adamları ilə əməkdaşlıq im-
kanlarına dair müzakirələr aparıblar. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyi (KOBİA), Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Döv-
lət Məşğulluq Agentliyi və Dövlət Turizm 
Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən 
“Kəndlərdə sahibkarlığın və özünüməş-
ğulluğun inkişafı” layihəsi üzrə müraciət-
lərin qəbulu başa çatıb. 

 Layihənin icra olunduğu Quba, Qusar, 
Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qax, Lənkəran, 
Astara və Lerik rayonlarında yaşayan, 
turizm sahəsində biznes fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq və ya özünüməşğulluğu-
nu təmin etmək istəyən vətəndaşlardan 
ümumilikdə 226 müraciət daxil olub. 
Daha çox müraciət Zaqatala rayonu üzrə 

Xəbərlər

qeydə alınıb.   
 Hazırda layihəyə müraciət edən vətən-

daşların seçimi aparılır, turizm obyekti 
kimi təsis olunacaq evlərin vəziyyəti öy-
rənilir. Seçim prosesi başa çatdıqdan son-
ra vətəndaşlar turizm və xidmət sahələri 
üzrə müvafiq biliklərə yiyələnmələri üçün 

peşəkar təlimlərə cəlb olunacaq, turizm 
obyekti kimi istifadə olunacaq ərazidə 
müvafiq işlər aparılacaq və lazımi avadan-
lıqlarla təchiz ediləcəkdir.

 Layihə çərçivəsində qeyd olunan ra-
yonlarda ümumilikdə 50 kənd qonaq evi-
nin yaradılması nəzərdə tutulur. 
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Kimlərin əməkhaqları nə qədər artdı və bunun 
üçün dövlət nə qədər əlavə vəsait ayırdı? 

Minimum aylıq əmək haqqının 250 
manatdan 300 manata çatdırıl-
ması ilə əlaqədar 800 min işçinin, 

o cümlədən maaşları Vahid Tarif Cədvəli 
(VTC) üzrə müəyyən olunanların əmək 
haqqında orta hesabla 20 faiz artım baş 
verib.

VTC üzrə işçilərdə orta aylıq əmək 
haqqı 387 manatdan 465 manata çatıb. 
Hazırda həmin cədvəlin ilk pilləsi üzrə 
əməkhaqqı 300 manat, ən yüksək - 19-cu 
pilləsi üzrə əməkhaqqı 979 manatdır.

Minimum əməkhaqqı artımı üçün döv-
lət büdcəsindən ayrılan əlavə illik vəsait 
460 mln. manat təşkil edir.

2022-ci ilin əvvəlindən 165 min müəlli-
min əmək haqqında da orta hesabla 20 faiz 
artım olub və onların əməkhaqqı orta he-
sabla 550 manatdan 660 manata çatdırılıb. 
Bu artım üçün isə ayrılan əlavə illik vəsait 
273 mln. manatdır.

İslahatlar hərbi qurumlar və hüquq 
mühafizə orqanlarında xidmət keçən bir 
sıra şəxsləri də əhatə edib. İlin əvvəlindən 
onların aylıq vəzifə maaşlarına 20% əlavə 
olunur, qeyd edilən orqanların mülki iş-
çilərinin vəzifə maaşları da 20% artırılıb. 
Həmin artımlara isə il ərzində əlavə olaraq 
157 mln. manat sərf olunacaq.

Ümumilikdə 2022-ci il üzrə əmək 
haqqı, pensiya və digər sosial ödənişlərin 
artımını nəzərdə tutan islahatlar paketi 3,4 
milyon şəxsi əhatə edir. Bu artımlar üçün 
ayrılan illik əlavə vəsait 2,1 mlrd. manat 
təşkil edir.

Xəbərlər

Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığı əsasında 
reallaşdırılan yeni 
sosial islahat paketi 
çərçivəsində 2022-ci 
ilin əvvəlindən ölkədə 
əməkhaqlarında növbəti 
artımlar edilib.
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Xəbərlər

Pensiya, müavinət və təqaüdlərdə hansı yeni 
artımlar var? 

Ölkə əhalisinin 12 faizini əhatə 
edən pensiya təminatında ilin 
əvvəlindən iki istiqamətdə artım 

baş verib:

• Minimum pensiya 20 faiz artımla 200 
manatdan 240 manata çatdırılıb və bu 
artım 40 min şəxsin pensiyasının artı-
mına imkan verib;

• Pensiyalar orta aylıq əməkhaqqı ar-
tımına uyğun indeksləşdirilərək ar-
tırılmaqla və pensiyaçılara bu il üzrə 
maddi yardım (200 manat) ayrılmaq-
la, pensiyalarda orta hesabla 9 faiz ar-
tım edilib. 1,1 mln. pensiyaçını əhatə 
edən bu artım üçün dövlət büdcəsin-
dən illik əlavə 352 mln. manat sərf 
olunacaq.

2022-ci ilin 1 yanvarından sosial müa-
vinətlər və bəzi təqaüdlərdə də artımlar 
olub.

Əlilliyə, yaşa, ailə başçısını itirməyə 
görə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar  
və b. üçün aylıq sosial müavinətlər orta he-
sabla 25 faiz, birdəfəlik müavinətlər orta 
hesabla 46 faiz artırılıb.

Bəzi təqaüdlərdə isə orta hesabla 32 
faiz, tələbə təqaüdlərində orta hesabla 20 
faiz artım baş verib. 

Ümumilikdə 722 min şəxsin (o cümlə-
dən 132 min tələbənin) rifahına dəstək 
olan bu artımlar üçün də illik əlavə 194 
mln. manat ayrılıb.

Sosial ödənişlərdə davamlı artım ün-
vanlı sosial yardımı da əhatə edir.  

Ünvanlı yardımın hesablanması üçün 
tətbiq olunan ehtiyac meyarı cari ilin 
əvvəlindən 170 manatdan 200 manata 
çatdırılıb. Bu artım 250 minədək insanı 
əhatə edən ailələrə yönələn ünvanlı yar-
dımların da artması ilə nəticələnir. Hə-
min artım üçün  illik əlavə 20 mln. manat 
xərclənəcək.

Yeni sosial islahat mərhələsi dövlət 
başçısının tapşırıqları əsasında müharibə 
iştirakçılarına yeni dəstək tədbirlərini də 
nəzərdə tutur. 

Bu tədbirlərə 1991-1997-ci illərdə 
xəsarət almış Qarabağ müharibəsi əlillə-
rinin birdəfəlik ödəmə ilə təmin edilməsi 

və  2020-ci il sentyabrın 27-dən noyab-
rın 10-dək olan dövrdə ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatla-
rında iştirak etmiş hərbi qulluqçulara 
“Müharibə veteranı” adı verilərək Prezi-
dentin aylıq təqaüdünün təyin olunması 
daxildir.

Ümumilikdə 2022-ci il üzrə əmək 
haqqı, pensiya və digər sosial ödənişlərin 
artımını nəzərdə tutan islahatlar paketi 3,4 
milyon şəxsi əhatə edir. Bu artımlar üçün 
ayrılan illik əlavə vəsait 2,1 mlrd. manat 
təşkil edir.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sənədlər əsasında bu ilin əvvəlindən 
növbəti islahat paketi çərçivəsində pensiya, müavinət və təqaüdlərin  
artırılması təmin edilib
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Qaydalar

Parklanma ilə bağlı yeni qaydalar - Cərimələr 
2 dəfə artılır

Azərbaycanda ölüm anının müəyyən edilməsi 
ilə bağlı yeni qərar

Azərbaycanda maşın alıb-satmaq QAYDALARI 
DƏYİŞİR: BUNDAN SONRA..

Azərbaycanda parklanma qaydalarının 
pozulmasına görə cəirmələr iki dəfə artı-
rılır.

Bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyi-
şiklikdə əksini tapıb.

Dəyişikliklə əlilliyi olan şəxslərin nəq-
liyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş 
parklanma yerlərində digər nəqliyyat va-
sitələrinin parklanmasına görə cəimə 10 
manatdan 20 manata qaldırılır.

Digər dəyişikliklə isə parklanma yer-
lərində icazə verilmiş maksimum kütləsi 
3,5 tondan çox olan yük avtomobillərinin 
parklanmasına, habelə parklanma yerləri-
nin rezervasiya edilməsi və ya digər üsul-
larla nəqliyyat vasitələrinin sərbəst park-
lanmasına maneələr yaradılmasına görə 
cərimə 10 manatdan 20 manata çatdırılır.

Həmçinin dövlət və bələdiyyə avtomo-
bil yollarında qanunsuz olaraq ödənişli 
parklanma yerinin təşkil edilməsinə görə 
cərimələr müəyyənləşib. Belə ki, dövlət və 

Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının qə-
rarına əsasən, 2018-ci il 31 yanvar ta-
rixli 05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edil-
miş “İnsanın ölüm anının müəyyən 
edilməsi, reanimasiya tədbirlərinin da-
yandırılması meyarları və qaydası”nda 
dəyişiklik edilib.

Medicina.az-ın məlumatına görə, insan 
ölümü kliniki və beyin ölümündən sonra 
bioloji ölümlə başa çatacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl insan ölü-
mü kliniki və ya beyin ölümündən sonra 
bioloji ölümlə başa çatırdı.

Eyni zamanda, meyitdən transplantasi-
ya məqsədi ilə insan orqanlarının və toxu-
malarının götürülməsi zamanı bioloji ölüm 
və ya beyin ölümünün baş verməsi barədə 
qərar “İnsan orqan və toxumalarının do-
norluğu və transplantasiyası haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
25.1-ci maddəsinə uyğun olaraq həkim 

konsiliumu tərəfindən qəbul ediləcək.
“İnsan orqan və toxumalarının donor-

luğu və transplantasiyası haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun 25.4-cü 
maddəsinə əsasən donorun ölüm anının 
təsdiqində həkim-transplantoloqun və 
transplantasiya üzrə koordinatorun iştira-
kı qadağandır.

Qərar 2022-ci ilin yanvarın 1-dən qüv-
vəyə minir.

Azərbaycanda avtomobil satışı ilə 
bağlı yeni qayda müəyyən edilir.

Azia.az xəbər verir ki, bu məsələ Milli 
Məclisin bu gün keçirilən iclasında mü-
zakirə edilən "Nağdsız hesablaşmalar 
haqqında" qanuna dəyişiklikdə öz əksini 
tapıb. Dəyişikliyə əsasən, avtomobil satı-
şı üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada 
həyata keçiriləcək. Dəyişikliklər səsver-
məyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul 
edilib.

Qeyd edək ki, “Nağdsız hesablaşmalar 
haqqında” Qanunda pərakəndə ticarətdə 
nağd hesablaşmalar üçün nəzərdə tutulan 
limit də 4 min manat məbləğində müəyyən 
edilib.

bələdiyyə avtomobil yollarında qanunsuz 
olaraq ödənişli parklanma yerinin təşkil 
edilməsinə görə fiziki şəxslər 200 manat 

məbləğində, vəzifəli şəxslər 500 manat 
məbləğində, hüquqi şəxslər 2 min manat 
məbləğində cərimə ediləcək.
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Qaydalar

Kimlər hansı vergiləri 
ödəməkdən azaddır?
Azərbaycan qanunvericiliyində vergidən azadolmalar sosial səciyyə 
daşımaqla yanaşı, sahibkarlığı təşviq etmək məqsədi daşıyır. Azadolmalar 
barədə məlumatı “vergiler.az” üçün hüquqşünas Şəhriyar Həbilov hazırlayıb

Azərbaycan qanunvericiliyində vergi 
azadolmaları yalnız Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyənləşdirilir. Məcəlləyə əsasən:

1. Gəlir vergisindən azaddır:
• bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın istehsalından əldə olunan gəlirlər;
• sənətkarlığın misgərlik, qalayçılıq 

və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat 
müxəlləfatının, bağçılıq-bostançılıq 
alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, 
oyuncaqların, suvenirlərin, qamış-
dan və qarğıdan məişət əşyalarının 
düzəldilməsi, keramika məmulat-
larının bədii işlənməsi, bədii tikmə, 
ağac materiallardan məişət alətləri-
nin hazırlanması sahəsində fəaliyyət 
göstərən fiziki şəxslərin gəlirləri;

• yarışlarda və müsabiqələrdə əşya şək-
lində alınan mükafatların tam dəyəri. 
Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələr-
də pul şəklində alınan mükafatların 
dəyəri 4.000 manatadək, respublika, 
şəhər və rayon yarışlarında və müsa-
biqələrində isə 200 manatadək;

• 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 il 
müddətində yerli bank və xarici bankın 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin 
əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri;

• investisiya təşviqi sənədini almış fər-
di sahibkar həmin sənədi aldığı tarix-
dən əldə etdiyi gəlirin 50 faizi - 7 il 
müddətinə;

• müəyyən olunmuş qaydada gəlir-
lərin və xərclərin uçotunu aparan 
mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi 
sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyə-
tindən gəlirinin 75 faizi;

• qohumluq dərəcəsindən asılı olmaya-
raq himayəsində azı üç nəfər, o cümlə-
dən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək 
şagirdlər və tələbələr olan ər və ya 
arvaddan birinin vergi tutulmalı olan 
aylıq gəliri 50 manat məbləğində azal-
dılır.

2. Mənfəət vergisindən azaddır:
• qeyri-kommersiya təşkilatlarının al-

dıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük 

haqları və ianələr;
• məktəbəqədər təhsil müəssisələri-

nin və uşaq evlərinin bu fəaliyyətdən 
əldə etdikləri gəlirləri 2014-cü il yan-
varın 1-dən 10 il müddətinə;

• investisiya təşviqi sənədini almış 
hüquqi şəxsin həmin sənədi aldığı ta-
rixdən əldə etdiyi mənfəətin 50 faizi 
- 7 il müddətinə;

• əlilliyi olan şəxslərin qeyri-hökumət 
təşkilatlarına məxsus olan işçiləri-
nin ümumi sayının azı 50 faizi əlilliyi 
olan şəxslərdən ibarət olan istehsal 
müəssisələrinin mənfəət vergisinin 
dərəcəsi 50 faiz azaldılır;

3. Əlavə dəyər vergisindən azaddır:
• siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı-

nın müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərə-
findən təsdiq edilən kütləvi informasiya 
vasitələri məhsullarının və kitabların 
(elektron kitablar istisna olmaqla), ha-
belə dərslik komplektlərinin idxalı və sa-
tışı, həmin malların (məhsulların) isteh-
salı (nəşri) ilə bağlı rulon və ya vərəqə 
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şəklində kağızın idxalı və satışı;
• mətbu kütləvi informasiya vasitələri 

məhsullarının və kitabların (o cüm-
lədən elektron kitabların), habelə 
dərslik komplektlərinin istehsalı ilə 
bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliq-
rafiya fəaliyyəti (reklam xidmətləri 
istisna olmaqla);

• dəfn və qəbiristanlığın mərasim xid-
mətləri;

• kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salçıları (o cümlədən, sənaye üsulu 
ilə) tərəfindən özlərinin istehsal et-
dikləri kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın satışı üzrə dövriyyələr - 2014-cü 
il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə;

• ödənişli təhsil xidmətlərinin göstəril-
məsi (digər fəaliyyətləri ilə bağlı xid-
mətlərin göstərilməsi istisna olmaqla);

• buğdanın idxalı və satışı, buğda unu-
nun və çörəyin istehsalı və satışı 
- 2017-ci il yanvarın 1-dən 7 il müd-
dətinə;

• istehsal tarixi 3 ildən və mühərriki-
nin həcmi 2500 kubsantimetrdən 
çox olmayan hibrid avtomobillərin 
idxalı və satışı – 2022-ci il yanvarın 
1-dən 3 il müddətinə;

• heyvan və quş ətinin satışı – 2020-ci 
il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə;

• sürücü daxil olmaqla 10 nəfərdən 
çox adam daşımaq üçün nəzərdə tu-
tulmuş sıxılmış qazla işləyən avto-
busların idxalı – 2020-ci il yanvarın 
1-dən 5 il müddətinə.

4. Aksiz vergisindən azaddır:
• fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 1,5 

litr alkoqollu içkinin, 200 ədəd siqa-
retin, 20 qram qızılın, ondan hazırlan-

mış zərgərlik və digər məişət məmu-
latlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, 
çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 0,5 
karat almazın idxalı, həmçinin Azər-
baycan Respublikasına avtomobil-
lərlə gələn şəxslər üçün həmin avto-
mobilin texniki pasportu ilə nəzərdə 
tutulmuş bakındakı yanacaq;

• Azərbaycan Respublikası ərazisin-
dən tranzitlə daşınan mallar.

5. Əmlak vergisindən azaddır:
• şəhərlərdə sərnişin daşımaları üçün 

istifadə olunan trolleybuslar və tram-
vaylar;

• misgərlik, qalayçılıq, dulusçuluq 
və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat 
müxəlləfatının, bağçılıq-bostançılıq 
alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, 
oyuncaqların, suvenirlərin, qamış-
dan və qarğıdan məişət əşyalarının 
düzəldilməsi, keramika məmulatları-
nın bədii işlənməsi, bədii tikmə, ağac 
materiallardan məişət alətlərinin 
hazırlanması sahəsində hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan fiziki şəxslərin sənətkar-
lıq emalatxanalarının binaları və ya 
binaların bu emalatxanalar yerləşən 
hissələri;

• fiziki şəxslərə məxsus sahibkarlıq 
fəaliyyətində istifadə olunmayan mi-
nik avtomobilləri, təhsil, mədəniyyət 
və idman müəssisələrinin yalnız bu 
sahələrin təyinatı üzrə istifadə etdiyi 
əsas vəsaitlərin; ekologiya, yanğın-
dan mühafizə və ya mülki müdafiə 
üçün istifadə edilən əsas vəsaitlərin 
dəyəri;

• kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, 
sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki 
şəxslər həmin fəaliyyət prosesində 
istifadə olunan əmlaka görə 2014-cü 
il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə;

• investisiya təşviqi sənədini almış 
hüquqi şəxs və fərdi sahibkar həmin 
sənədi aldığı tarixdən müvafiq inves-
tisiya layihəsi çərçivəsində investi-
siya vəsaiti hesabına əldə edilmiş 
(alınmış, gətirilmiş, istehsal edilmiş, 
tikilmiş və ya quraşdırılmış) əmlakı-
na görə 7 il müddətinə.

6. Torpaq vergisindən azaddır:
• yaşayış məntəqələrinin ümumi isti-

fadədə olan torpaqları;
• istehsal fəaliyyətinə cəlb edilməmiş 

dövlət, meşə və su fondu torpaqları;
• investisiya təşviqi sənədini almış 

hüquqi şəxs və fərdi sahibkar həmin 
sənədi aldığı tarixdən mülkiyyətində 
və ya istifadəsində olan müvafiq tor-
paqlara görə 7 il müddətinə.

7. Sadələşdirilmiş vergidən azaddır:
• kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-

salçıları (o cümlədən, sənaye üsulu 
ilə) tərəfindən özlərinin istehsal et-
dikləri kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın satışından əldə edilmiş hasilatın 
həcmi 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 
il müddətinə;

• fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində 
olan yaşayış sahələrinin 30 kvadrat-
metrədək olan hissəsi;

• körpələr evləri, körpələr evi-uşaq 
bağçaları, uşaq bağçaları, xüsusi uşaq 
bağçaları və uşaq evləri 2014-cü il 
yanvarın 1-dən 10 il müddətinə.

Qaydalar
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Bəyannamə

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 
Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı 
fəaliyyəti haqqında Bəyannamə
Xəbər verildiyi kimi, fevralın 22-də Moskvada Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir 
Putin tərəfindən “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 
müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə” imzalanıb.

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 
Federasiyası arasında müttəfiqlik qar-
şılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə

• Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vla-
dimir Putin və Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev,

• Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin 
vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini 
hərtərəfli nəzərdən keçirərək,

• Rusiya və Azərbaycan və iki ölkənin 
xalqları arasında dostluq və mehriban 
qonşuluq tarixi ənənələrinə, dərin mə-
dəni və humanitar əlaqələrə arxalana-
raq,

• Rusiya Federasiyası və Azərbay-
can Respublikası arasında dostluq, 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik 
haqqında 3 iyul 1997-ci il tarixli Müqa-
viləyə, Rusiya Federasiyası və Azər-
baycan Respublikası arasında dostluq 
və strateji tərəfdaşlıq haqqında 3 iyul 
2008-ci il tarixli Bəyannaməyə və Rusi-
ya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin 

və Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İ.H.Əliyevin 1 sentyabr 2018-ci 
il tarixli Birgə Bəyanatına əsaslanaraq,

• ikitərəfli münasibətləri Rusiya Fede-
rasiyasının və Azərbaycan Respubli-
kasının xalqlarının maraqlarına tam 
şəkildə cavab verəcək, regional və 
beynəlxalq təhlükəsizliyin və sabitliyin 
təmin edilməsinə və möhkəmləndiril-
məsinə töhfə verəcək keyfiyyətcə yeni, 
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmağa ça-
lışaraq,

• iki ölkənin siyasi, iqtisadi, müda-
fiə, mədəni, humanitar, təhsil, sosial 
sahələrdə, eləcə də səhiyyə, gənclər 
arasında əməkdaşlıq və idman sahə-
sində yaxınlaşmasının vacibliyini dərk 
edərək,

• iki ölkənin qarşılıqlı hörmət və etimad 
prinsiplərinə əsaslanan hərtərəfli və 
bərabərhüquqlu əməkdaşlığının geniş-
ləndirilməsinə dönməz sadiqliklərini 
ifadə edərək,

• Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan 

Respublikasının üzv olduqları bey-
nəlxalq və regional təşkilatlarda qar-
şılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə 
qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi 
niyyətindən çıxış edərək,

• Tərəflərin Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
(MDB) məkanında inteqrasiya proses-
lərinin inkişaf etdirilməsində maraqlı 
olduqlarını və müvafiq səylərdə Rusi-
ya Federasiyasının əsas rolunu nəzərə 
alaraq,

• Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 
Nizamnaməsinin, Helsinki Yekun Ak-
tının və Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) kon-
sensusla qəbul edilən digər sənəd-
lərinin məqsəd və prinsiplərinə, 
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış 
prinsip və normalarına riayət edərək,

• beynəlxalq hüquq əsasında çoxqütblü 
dünyanın formalaşdırılmasının və bey-
nəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qoru-
nub-saxlanmasında BMT-nin mərkəzi 
rolunun vacibliyini qeyd edərək,
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Bəyannamə

aşağıdakıları bəyan edirlər:

1. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası öz münasibətlərini müt-
təfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti, iki ölkənin 
müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, 
ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhəd-
lərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı 
hörmət, eləcə də bir-birinin daxili iş-
lərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi 
və qarşılıqlı fayda, mübahisələrin dinc 
yolla həlli və güc tətbiq etməmək və 
ya güclə hədələməmək prinsiplərinə 
sadiqlik əsasında qururlar.

2. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası öz milli maraqlarının 
müdafiəsinə yönəlmiş müstəqil xarici 
siyasət yürüdürlər.

3. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası həm qlobal, həm də 
regional miqyasda sülhün möhkəm-
ləndirilməsi, sabitliyin və təhlükə-
sizliyin artırılması məqsədilə qar-
şılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Tərəflər 
münaqişələrin qarşısının alınması 
və nizamlanmasında və regional və 
qlobal təhlükəsizlik və sabitlik prob-
lemlərinin həllində BMT-nin və BMT-
nin Təhlükəsizlik Şurasının mərkəzi 
rolunun daha da gücləndirilməsinə, 
ATƏT-in konsensusla qəbul edilmiş 
sənədlərində təsbit edilmiş məqsəd 
və prinsiplərin reallaşdırılmasına xü-
susi önəm verirlər.

4. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası aktual beynəlxalq prob-
lemlər üzrə eyni və ya yaxın mövqelər 
tutmaqla o cümlədən ikitərəfli səviy-
yədə də daxil olmaqla konstruktiv 
əməkdaşlığı dərinləşdirirlər, eləcə də 
qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər 
üzrə BMT, ATƏT, MDB, digər bey-
nəlxalq təşkilat və forumlar çərçivə-
sində qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər.

5. Tərəflər Qafqaz və Xəzər regionların-
da sabitlik və təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi məqsədilə xarici siyasət fəa-
liyyəti sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərirlər.

6. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası Tərəflərdən birinin fik-
rincə sülhə təhlükə yarada bilən, sül-
hü pozan və ya Tərəflərdən birinin 
təhlükəsizlik maraqlarına təsir edən 
vəziyyət yarandığı, eləcə də bu cür 
vəziyyətin yaranması təhdidi olduğu 
təqdirdə onun nizamlanması məqsə-
dilə təxirəsalınmaz məsləhətləşmələ-
rin aparılmasına hazırlıqlarını ifadə 
edirlər.

7. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası Tərəflərdən birinin fik-
rincə iki dövlətin strateji tərəfdaşlı-
ğına və müttəfiqlik münasibətlərinə 
xələl gətirən hər hansı hərəkətlərdən 
çəkinirlər. Bu məqsədlə onlar iki ölkə-
nin xarici işlər nazirlikləri xətti ilə 
daimi fəaliyyət göstərən məsləhətləş-
mələr mexanizmini yaradırlar.

8. Azərbaycan tərəfi 2020-ci ilin noyabr 

ayında regionda atəşin və bütün hərbi 
əməliyyatların tam dayandırılmasın-
da Rusiya Federasiyasının vasitəçilik 
rolunu yüksək qiymətləndirir.

9. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası regionda sabitlik və təh-
lükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, 
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələ-
rinin bərpası və Azərbaycan Respub-
likası ilə Ermənistan Respublikası 
arasında münasibətlərin normallaş-
dırılması üçün əsas kimi çıxış etmiş 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Ermənistan Respublikasının 
Baş naziri və Rusiya Federasiyasının 
Prezidentinin 9/10 noyabr 2020-ci il 
tarixli, 11 yanvar 2021-ci il tarixli və 
26 noyabr 2021-ci il tarixli bəyanatla-
rının müddəalarının həyata keçirilmə-
si üzrə səylərə bundan sonra da hər 
cür dəstək verəcəklər.

10. Tərəflər yuxarıda qeyd olunan bəya-
natların müddəalarından irəli gələn 
məsələlərin həllində qarşılıqlı fəaliy-
yət göstərəcək və region dövlətləri 
arasında uzunmüddətli sülhün yara-
dılması üzrə regional və beynəlxalq 
səviyyələrdə sıx əməkdaşlıq edəcək-
lər.

11. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası öz ərazilərində təşkilat-
ların və şəxslərin digər Tərəfin dövlət 
suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi 
bütövlüyünə qarşı yönəlmiş fəaliyyə-
tinin qarşısını qətiyyətli surətdə alır-
lar.

12. Tərəflər milli maraqlara cavab verən 
və üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyən 
ikitərəfli hərbi-siyasi əməkdaşlığı in-
kişaf etdirirlər.

13. Tərəflər Rusiya Federasiyasının və 
Azərbaycan Respublikasının silahlı 
qüvvələri arasında əməliyyat və dö-
yüş hazırlığı üzrə birgə tədbirlərin 
keçirilməsi də daxil olmaqla qarşılıqlı 
əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, eləcə də 
ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın digər is-
tiqamətlərini inkişaf etdirəcəklər.

14. Tərəflər hərbi-texniki əməkdaşlığın 
yüksək səviyyəsini nəzərə almaqla 
müasir silah və hərbi texnika ilə tə-
chiz olunma məsələləri, eləcə də bu 
sahədə qarşılıqlı maraq doğuran digər 
istiqamətlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərirlər.

15. Tərəflər silahlar və hərbi texnika 
üçün texniki xidmət, təmir, müasir-
ləşdirmə üzrə xidmət mərkəzlərinin 
yaradılması, eləcə də hərbi təyinatlı 
məhsulların müxtəlif növlərinin bir-
gə istehsalının təşkili üzrə səylərini 
fəallaşdırırlar.

16. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, sül-
hün və sabitliyin qorunub-saxlanma-
sı məqsədilə Rusiya Federasiyası və 
Azərbaycan Respublikası bir-birinə 
BMT Nizamnaməsi, ayrı-ayrı bey-
nəlxalq müqavilələr əsasında və Tərəf-
lərdən hər birinin beynəlxalq-hüquqi 
öhdəliklərini nəzərə almaqla hərbi 

yardım göstərilməsi imkanını nəzər-
dən keçirə bilərlər.

17. Tərəflər üçüncü dövlətlər vasitəsilə 
həyata keçirilənlər də daxil olmaqla 
bir-birinə qarşı yönəlmiş hər hansı 
hərəkətlərdən çəkinirlər.

18. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, 
ekstremizm və separatçılıq təhdidlə-
rinə, transmilli mütəşəkkil cinayət-
karlığa, silahların, narkotik vasitələrin 
və onların prekursorlarının qanunsuz 
dövriyyəsinə, insan alveri və informa-
siya-kommunikasiya texnologiyaları 
sahəsində cinayətlərə, eləcə də digər 
yeni təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı 
mübarizədə və onların neytrallaşdı-
rılmasında səylərini birləşdirirlər. Bu 
kontekstdə Tərəflər məlumat müba-
dilə edir və qeyd edilən hüquqazidd 
fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi 
mənbələrinin müəyyən edilməsi və 
qarşısının alınmasında sıx qarşılıqlı 
fəaliyyət göstərirlər.

19. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası 12 avqust 2018-ci il ta-
rixli Xəzər dənizinin hüquqi statusu 
haqqında Konvensiyanı razılaşdırıl-
mış etimad tədbirlərinin, mehriban 
qonşuluq və qarşılıqlı anlaşma mühi-
tinin irəli aparılması da daxil olmaq-
la Xəzər regionunda təhlükəsizliyin 
və sabitliyin qorunub-saxlanması və 
möhkəmləndirilməsi, bütün Xəzər-
yanı dövlətlərin maraqlarına hörmət 
edilməsi üçün etibarlı hüquqi əsas 
kimi nəzərdən keçirirlər.

20. Tərəflər Xəzər regionunda əməkdaşlı-
ğın inkişafı, Xəzər dənizində sahilyanı 
dövlətlərin suverenliyinin, suveren və 
müstəsna hüquqlarının realizəsi, elə-
cə də onların yurisdiksiyalarının hə-
yata keçirilməsi üçün Xəzər dənizinin 
hüquqi statusu haqqında Konvensiya-
da nəzərdə tutulmuş bütün fəaliyyət 
prinsiplərinin vacibliyini təsdiq edir-
lər.

21. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası beynəlxalq öhdəliklə-
rinə və milli qanunvericiliklərinə uy-
ğun olaraq bir Tərəfin fiziki və hüquqi 
şəxslərinin qanuni haqq və maraqla-
rının digər Tərəfin ərazisində təmin 
edilməsi üzrə səmərəli tədbirlər hə-
yata keçirirlər.

22. Tərəflər iki ölkənin ticarət-iqtisadi 
əlaqələrinin davamlı artımının təmin 
edilməsi üçün vacib əhəmiyyəti olan 
Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası arasında iqtisadi əmək-
daşlıq üzrə Hökumətlərarası Komis-
siyanın işinə hərtərəfli yardım etməyə 
davam edəcəklər.

23. Tərəflər davamlı inkişafa və hər 
iki dövlətin iqtisadi potensialından 
səmərəli istifadəyə böyük əhəmiyyət 
verərək iqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsində qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərəcək, iki ölkə arasında iqtisadi 
qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdiril-
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məsi məqsədilə 1 sentyabr 2018-ci 
il də imzalanmış Rusiya-Azərbaycan 
əməkdaşlığının başlıca istiqamətlə-
rinin inkişafı üzrə Fəaliyyət Planı-
nın realizə edilməsinə, ikitərəfli və 
çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələr-
dən irəli gələn öhdəliklərinə uyğun 
olaraq əmtəə və xidmətlərin sərbəst 
hərəkəti üçün əlverişli şəraitin yara-
dılmasına, eləcə də regional iqtisadi 
əməkdaşlığın irəlilədilməsinə yardım 
göstərəcəklər.

24. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası qarşılıqlı faydalı ti-
carət-iqtisadi, sərmayə və elmi-tex-
niki əməkdaşlığı dərinləşdirmək, 
istehsal və elmi əməkdaşlığı, hər növ 
mülkiyyət formalı təsərrüfat subyekt-
ləri arasında birbaşa əlaqələri keyfiy-
yətcə yeni səviyyəyə qaldırmaq niyyə-
tindədirlər.

25. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası digər Tərəfin maraqla-
rına birbaşa və ya dolayı zərər vuran 
hər hansı iqtisadi fəaliyyətlərin həya-
ta keçirilməsindən çəkinəcəklər.

26. Tərəflər milli qanunvericilikləri 
çərçivəsində metallurgiya, neft-qaz 
və ağır maşınqayırma, aviasiya, av-
tomobil, kimya, əczaçılıq və yüngül 
sənaye, kənd təsərrüfatı, yol-tikinti 
və qida maşınqayırması müəssisələ-
ri arasında iqtisadi əlaqələrin daha 
da inkişaf etdirilməsinə imkan yara-
dacaqlar.

27. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası milli qanunvericilik-
ləri və kredit-pul siyasətləri çərçi-
vəsində kredit-bank təşkilatlarının 
fəaliyyətinə, maliyyə institutlarının 
əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə, 
maliyyə-sənaye qrupları, istehsal və 
digər təşkilati-təsərrüfat strukturları 
da daxil olmaqla birgə müəssisələrin 
yaradılmasına yardım göstərməyə ha-
zırlıqlarını ifadə edirlər.

28. Tərəflər qarşılıqlı hesablaşmalarda 
milli valyutalardan istifadəyə, bank 
kartlarına birgə xidmət daxil olmaqla 
ödəniş sistemlərinin qarşılıqlı uyğun-
luğuna, eləcə də iki ölkənin bankları 
arasında birbaşa müxbir münasibət-
lərin inkişaf etdirilməsinə imkan ya-
radacaqlar.

29. Tərəflər intellektual nəqliyyat sis-
temləri texnologiyalarından istifadə 
etməklə tranzit-nəqliyyat qarşılıqlı 
fəaliyyətinin potensialının ardıcıl in-
kişafını, “Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizinin davamlı və tam-
miqyaslı fəaliyyəti üçün texniki və 
iqtisadi şəraitin təmin edilməsini hə-
dəfə almışlar.

30. Tərəflər onların ərazilərindən keçən 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
təhlükəsizliyinin və fasiləsiz fəaliy-
yətinin təmin edilməsi məsələlərinin 
həllində bir-birinin səylərini dəstək-
ləyəcək və bir-birinə milli qanunveri-
cilik və ikitərəfli razılaşmalar çərçivə-

sində tranzit daşımaları üçün əlverişli 
şərait yaradacaqlar.

31. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası bərabərhüquqlu və qar-
şılıqlı faydalı əsasda beynəlxalq enerji 
əməkdaşlığının stimullaşdırılması və 
qlobal enerji təhlükəsizliyinin möh-
kəmləndirilməsi məqsədilə sıx qarşı-
lıqlı fəaliyyət həyata keçirərək yana-
caq-energetika sahəsində, o cümlədən 
səmərəli infrastruktur layihələrinin 
cəlb edilməsi də daxil olmaqla neft-
qaz yataqlarının kəşfiyyatı və emalı, 
enerji resurslarının nəqli sahəsində, 
eləcə də alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələri və enerji səmərəlili-
yi sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdir-
mək niyyətindədirlər.

32. Tərəflər atom enerjisindən dinc 
məqsədlərlə istifadə sahəsində qar-
şılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi imkanlarını nəzərdən ke-
çirəcəklər.

33. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları sahəsində birgə 
layihələrin inkişafını, yüksək keyfiy-
yətli səs trafikinin mübadiləsi üçün 
səmərəli şəraitin yaradılması da daxil 
olmaqla Rusiya və Azərbaycanın tele-
kommunikasiya operatorları arasında 
birbaşa əlaqə kanallarının təşkilini 
təşviq edəcəklər.

34. Tərəflər beynəlxalq informasiya təh-
lükəsizliyi, kütləvi kommunikasiya va-
sitələri, publik və ictimai diplomatiya 
ilə əlaqədar məsələlərin geniş dairəsi 
üzrə iki ölkənin müvafiq strukturları 
və təşkilatları arasında sahəvi məs-
ləhətləşmələrin keçirilməsi vasitəsilə 
də daxil olmaqla əməkdaşlığın qurul-
masına yardım edəcəklər.

35. Tərəflər aqrar-sənaye kompleksi 
sahəsində, o cümlədən kənd təsər-
rüfatı məhsulları ilə təchiz etmə, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salının, emalının və saxlanmasının 
aparıcı texnologiyalarından istifadə 
məsələləri, eləcə də fitosanitar nor-
malara əməl etmə üzrə əlaqələrin 
inkişafına və təcrübə mübadiləsinə 
yardım edəcəklər.

36. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan 
Respublikası müxtəlif beynəlxalq iqti-
sadi, maliyyə və digər təşkilat və ins-
titutlar çərçivəsində bir-birinə onlar-
da iştirakda və ya bir Tərəfin marağı 
olduğu təqdirdə onun digər Tərəfin 
üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlara 
üzv olmasında dəstək verməklə qarşı-
lıqlı fəaliyyət göstərirlər.

37. Tərəflər səhiyyə sahəsində, infeksion 
xəstəliklərə qarşı mübarizə də daxil 
olmaqla əhalinin sanitar-epidemiolo-
ji rifahının təmin edilməsi sahəsində 
birgə layihələrin həyata keçirilməsin-
də əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəklər, 
həmçinin bioloji təhlükəsizlik sahə-
sində əməkdaşlığın qurulması imkan-
larını öyrənəcəklər.

38. Rusiya Federasiyası və Azərbay-
can Respublikası parlamentlərarası 
əməkdaşlığı möhkəmləndirmək niy-
yətindədirlər.

39. Tərəflər səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət, 
ticarət, təsərrüfat, mədəni və huma-
nitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsi 
üçün əlverişli şərait yaratmaq məqsə-
dilə Rusiya Federasiyasının regionları 
və Azərbaycan Respublikası arasında 
əməkdaşlığın inkişafına yardım edə-
cəklər.

40. Tərəflər, milli qanunvericiliklərinə 
uyğun olaraq iki ölkənin xalqlarının 
mənəvi və mədəni yaxınlığının sax-
lanmasına hərtərəfli yardım etmək, 
Tərəflərin ərazilərində yaşayan milli 
azlıqların tarixi, mədəni və dini ir-
sinin, eləcə də etnik, dil və mədəni 
özünəməxsusluqlarının qorunması, 
saxlanması və inkişafını təmin etmək, 
onların nümayəndələrinin ictima-
i-siyasi, mədəni və sosial-iqtisadi hə-
yatda fəal iştirakına şərait yaratmaq 
niyyətindədirlər. Bununla əlaqədar 
olaraq, Tərəflər milli qanunvericilik 
çərçivəsində Rusiya Federasiyasının 
və Azərbaycan Respublikasının iqti-
sadi, mədəni və humanitar əlaqələrin 
genişlənməsinə töhfə verəcək diaspor 
təşkilatlarının fəaliyyətlərinin təşviqi 
üçün addımlar atacaqlar.

41. Rusiya Federasiyası və Azərbay-
can Respublikası mədəniyyət və in-
cəsənət, təhsil, elm, turizm və idman 
sahələrində qarşılıqlı əlaqələri də-
rinləşdirməyə, ictimai və gənclər təş-
kilatları, tədris təşkilatları və təhsil 
müəssisələri, innovasiya mərkəzləri, 
kütləvi informasiya vasitələri arasın-
da həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli 
formatlarda əlaqələrin qurulmasına 
yardım etməyə davam edəcəklər.

42.  Tərəflərdən hər biri öz ərazisində di-
gər Tərəfin humanitar, elmi-texniki, 
mədəni və informasiya əlaqələrinin 
inkişafına yönəlmiş, o cümlədən də 
ikitərəfli sazişlər əsasında və milli 
qanunvericilik çərçivəsində informa-
siya-mədəniyyət mərkəzləri vasitəsilə 
fəaliyyətini dəstəkləyəcəkdir.

43. Tərəflər konsert-qastrol fəaliyyəti, ki-
tabxana və muzey işi, kinematoqrafiya 
və mədəniyyət üzrə təhsil sahəsində 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini, 
eləcə də irimiqyaslı mədəni maarif-
ləndirmə tədbirlərinin keçirilməsini 
təşviq edəcəklər.

Bu Bəyannamə Moskva şəhərində 22 
fevral 2022-ci ildə hər biri rus və Azər-
baycan dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə 
imzalanmışdır, hər iki mətn bərabər au-
tentikdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev

Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putin

Bəyannamə



Ən xoş və saf hisslərlə aşılanan, 
xeyirxahlıq, mərhəmət və şəfqətin 

təntənəsini təcəssüm etdirən 
mübarək Ramazan bayramı 

münasibətilə bütün Azərbaycan 
xalqını və dünya müsəlmanlarını 

səmimi-qəlbdən təbrik edir, 
Allahdan oruc və namazlarınızın, 

dualarınızın qəbul olunmasını 
diləyirik.
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Azərbaycan Türkiyə əlaqələri

Azərbaycan və Türkiyənin sığorta büroları 
əməkdaşlıq edəcək

Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta sektorunun 
rəqəmsallaşması ilə bağlı layihənin icrasına 
başlayacaq

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının baş direktoru Ziya Əli-
yev Milli Sığorta Büroları arasında bey-
nəlxalq xarakter daşıdığı üçün “Yaşıl Kart” 
sistemində əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət 
kəsb etdiyini deyib. Qeyd edilib ki, Türkiyə 
və Azərbaycanın “Yaşıl Kart” sığorta bü-
roları olan Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosu 
və İcbari Sığorta Bürosu arasında imzala-
nacaq əməkdaşlıq protokolu “Yaşıl Kart” 
sistemi sahəsində tərəfdaşlıq və qarşılıqlı 
əməkdaşlığın təmin edilməsi məqsədi da-
şıyır.

İcbari Sığorta Bürosunun icraçı direk-
toru Rəşad Əhmədov diqqətə çatdırıb ki, 
Türkiyə və Azərbaycan gömrük-sərhəd 
keçid məntəqələrində hər iki ölkənin “Ya-
şıl kart”larının etibarlılığının rəqəmsal tex-
nologiyalardan istifadə edilməklə yoxla-
nılması mümkün olacaq. Tərəflər müvafiq 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaq-
la məlumat mübadiləsi aparacaq və “Yaşıl 
Kart” məlumatları ilə bağlı gömrük-sər-
həd keçid məntəqələrinə zəruri köməyin 
göstərilməsi işini təmin edəcəklər. Tərəflər 
arasında elektron sistemlərin inteqrasiyası 
“Yaşıl Kart” sisteminə qoşulmuş digər üzv 
ölkələr üçün nümunə təşkil etməklə yana-
şı, rəqəmsal nəzarətin təmin edilməsinə 

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu 
yaxınlarda sığorta sektorunun rəqəm-
sallaşması ilə bağlı layihənin icrasına 
başlayacaq.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə 
AMB-nin baş direktoru Ziya Əliyev İcbari 
Sığorta Bürosu ilə Türkiyə Motorlu Taşıt 
Bürosu arasında “Yaşıl Kart” sistemləri-
nin inteqrasiyası üzrə əməkdaşlıq pro-
tokolunun imzalanması mərasimində 
deyib.

“Bu sahədə Türkiyə modelinin Azər-
baycana gətirilməsi və burada tətbiqi 
nəzərdə tutulur. Sığorta Bilgi Mərkəzi Tür-
kiyənin bu sahədə ən böyük “now-how”-
sudur. Biz onu Azərbaycanda tətbiq et-
mək niyyətindəyik”, - deyə baş direktor 
qeyd edib.

İcbari Sığorta Bürosu Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosu ilə “Yaşıl Kart” 
sistemlərinin inteqrasiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək.

imkan yaradacaq. İki qurum arasında apa-
rılan inteqrasiya işləri saxta “Yaşıl Kart”ın 
etibarlılığını elektron qaydada müəyyən 
edəcək. Bu da öz növbəsində, saxta “Yaşıl 
Kart” sığorta şəhadətnaməsi ilə ölkəyə 
girişin qarşısını almış olacaq. İcbari Sı-
ğorta Bürosunun təşəbbüsü ilə Türkiyə və 
Azərbaycanın “Yaşıl Kart” sığorta büroları 
arasında həyata keçirilən inteqrasiya Bey-
nəlxalq Bürolar Şurasının fəaliyyətində ilk 
təcrübədir.

Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təş-
kilatı Avropa İqtisadi Komissiyasının Yol 

Nəqliyyatı üzrə İşçi Qrupunun nəzdində 
fəaliyyət göstərən “Yaşıl Kart” sistemi 
1949-cu ildə beynəlxalq nəqliyyatı asan-
laşdırmaq üçün yaradılıb. Azərbaycan və 
Türkiyənin “Yaşıl Kart” sığorta bürola-
rı olan İcbari Sığorta Bürosu və Türkiyə 
Motorlu Taşıt Bürosu 46 ölkənin sığorta 
bürosunun təmsil olunduğu və beynəlxalq 
yol-nəqliyyat hadisəsində zərərçəkmiş 
şəxslərin hüquqlarının müdafiəsini təmin 
edən “Yaşıl Kart” sistemi üzrə əlaqələndi-
rici ixtisaslaşdırılmış təşkilat kimi Bürolar 
Şurasının üzvləridir.
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Azərbaycan Türkiyə əlaqələri

Ankarada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb

TDT çərçivəsində yeni platformalar yaradılacaq

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev martın 10-da Anka-
rada Türkiyə Respublikasının Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çankaya Köş-
kündə dövlətimizin başçısını qarşıladı.

Prezidentlər birgə foto çəkdirdilər.
Görüşdə Şuşa Bəyannaməsinin im-

zalanması və bu sənədin hər iki ölkənin 
parlamentində təsdiqlənməsi ilə Azərbay-
can-Türkiyə qardaşlıq və dostluq müna-
sibətlərinin müttəfiqlik əsasında daha da 
inkişaf etdiyi vurğulandı. Postmünaqişə 
dövründə Azərbaycan ilə Ermənistan ara-
sında əlaqələrin normallaşdırılmasının 
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı. Həmçinin Zəngəzur dəhlizinin 
açılmasının, onun region üçün yaratdığı 

perspektivlərin, bu xüsusda Qars-Naxçıvan 
dəmir yolu xəttinin çəkilməsinin əhəmiy-
yəti qeyd olundu.

Söhbət zamanı 2020-ci il noyabrın 10-da 
imzalanmış üçtərəfli Bəyanatda təsbit olun-
muş bütün müddəaların Ermənistan tərəfin-
dən icrasının vacibliyi qeyd edildi, Türkiyə və 
Ermənistan nümayəndə heyətlərinin təmas-
ları mövzusunda müzakirə aparıldı.

Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasın-
da enerji sahəsində əməkdaşlığa toxunuldu, 
bu xüsusda Cənub Qaz Dəhlizinin uğurla 
fəaliyyət göstərdiyi qeyd olundu, bu dəhliz 
vasitəsilə qardaş ölkəyə və Türkiyə ərazisin-
dən keçərək Avropaya qaz təchizatının artı-
rılması imkanları müzakirə edildi, həmçinin 
İğdır-Naxçıvan qaz xəttinin çəkilməsi və bu-
nunla bağlı Azərbaycanın dövlət büdcəsində 
investisiyanın nəzərdə tutulduğu vurğulandı.

Söhbət əsnasında iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi 
barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

Hərbi, hərbi texniki, o cümlədən hərbi tə-
lim və tədris sahələrində əməkdaşlığın uğurla 
davam etdirildiyi bildirildi, qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər müzakirə olundu.

Görüşdə Ukraynadakı hadisələrlə bağlı 
fikir mübadiləsi aparıldı, Türkiyə və Azər-
baycanın, eyni zamanda, Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın müharibənin tezliklə 
dayandırılması istiqamətindəki şəxsi səy-
ləri yüksək qiymətləndirildi.

Sonda Azərbaycan-Türkiyə müttəfiq-
lik əlaqələrinin inkişafından bir daha 
məmnunluq ifadə olundu və Prezident 
İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanı Azərbaycana səfərə 
dəvət etdi.

“Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) çər-
çivəsində yeni platformalarının yara-
dılması gözlənilir”.

APA-nın xəbərinə görə, bunu bu gün 
Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
ilə görüşdən sonra keçirilən brifinqdə xarici 
işlər naziri Ceyhun Bayramov bildirib.

C. Bayramov deyib ki, keçən il ölkələr 
arasında ticarət dövriyyəsi 12 faiz artıb.

“Azərbaycan Türkiyəyə 19.3 milyard, 
Türkiyə Azərbaycana ümumilikdə 13,2 
milyard dollar sərmayə yatırıb. Avrasiya-
nın enerji xəritəsində böyük dəyişikliklər 
Azərbaycan və Türkiyənin iştirakı ilə baş 
verib. Bu istiqamətdə hələ də potensiallar 
mövcuddur. Turizm və digər istiqamətlər-
də də böyük potensiallar var", – nazir qeyd 
edib
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Azərbaycanın fəal iştirakı ilə keçirilən Antalya 
Diplomatiya Forumu uğurla başa çatıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan 
Prezidentinin köməkçisi - Prezident Ad-
ministrasiyasının Xarici siyasət məsələlə-
ri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və 
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramovun Forum çərçivəsində keçirilən 
tədbirlərdəki çıxışları, müsahibə və açıqla-
maları Türkiyə KİV-i tərəfindən geniş yayı-
lıb və böyük maraqla şərh olunub.

Rəsmi açılışda iştirak edən Yeni Azər-
baycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini 
– Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqo-
vun rəhbərlik etdiyi YAP nümayəndə heyə-
ti Forum çərçivəsində “Parlament diplo-
matiyası” mövzusunda keçirilən dəyirmi 
masaya qatılıb. Tədbir çərçivəsində Yeni 
Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini 
Tahir Budaqov ilə Türk Dövlətləri Təşki-
latının Ağsaqqallar Şurasının sədri, Tür-
kiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası 
Sədrinin birinci müavini Binəli Yıldırım 
arasında keçirilən görüşdə iki partiya ara-
sında səmərəli əməkdaşlığa dair faydalı fi-
kir mübadiləsi aparılıb, birgə gələcək plan-
lar müzakirə olunub.

Bundan başqa, Azərbaycan Milli Məc-
lisinin Beynəlxalq münasibətlər və par-
lamentlərarası əlaqələr komitəsinin səd-
ri, ölkəmizin Avropa Şurası Parlament 
Assambleyası yanında nümayəndə heyəti-
nin rəhbəri Səməd Seyidov, Milli Məclisin 
ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbə-
ri, ATƏT PA-nın vitse-prezidenti və Cənu-
b-Şərqi Avropa üzrə xüsusi nümayəndəsi 
Azay Quliyev, Milli Məclisin deputatı, Azər-
baycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun üzvü Ramil Həsən, Milli Məcli-
sin deputatı Tural Gəncəliyev, o cümlədən 
beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı təm-
sil edən rəhbər şəxslər və başqaları Foru-

Türkiyə Prezidentinin himayədarlığı ilə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən “Diplomatiyanın yenidən 
qurulması” mövzusunda təşkil olunan Antalya Diplomatiya Forumu Azərbaycanın da geniş tərkibdə 
fəal iştirakı ilə uğurla başa çatıb. Azərbaycan təmsilçiləri Forum çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə və 
görüşlərdə ölkəmizə aid həqiqətləri iştirakçılarla bölüşüblər.

mun işində fəal iştirak ediblər.
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud 

Çavuşoğlu Forumla bağlı martın 13-də 
keçirdiyi mətbuat konfransında tədbirin 
məqsəd və mahiyyətini yüksək dəyərlən-
dirib.

Xatırladaq ki, Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Forumun rəsmi açılış mərasimin-
də nitq söyləyib. Tədbirin həmin hissəsin-
də BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin 
iştirakçılara videomüraciəti yayımlanıb.

Üç gün davam edən Forumda 17 döv-
lət və hökumət başçısı, 80 nazir olmaqla 
75 ölkədən nümayəndələr iştirak ediblər. 
Bundan başqa, NATO və ATƏT də daxil ol-
maqla 39 beynəlxalq və regional təşkilatın 
təmsilçiləri müzakirələrə qatılıblar.

Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın rəs-
mi təmsilçiləri də daxil olmaqla iştirakçılar 

arasında çoxsaylı ikitərəfli görüş keçirilib.
Türkiyə, Rusiya və Ukrayna xarici işlər 

nazirlərinin martın 10-da keçirdikləri An-
talya görüşü Forumda yaddaqalan ən ciddi 
hadisələrdən biri kimi tarixə düşüb.

Bundan başqa, Türkiyənin xarici işlər 
naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Ermənistanın 
xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın da 
martın 12-də Forumun ən qaynar vaxtın-
da bir araya gəlməsi mühüm siyasi hadisə 
kimi dəyər qazanıb.

Türkiyə Prezidenti Administrasiya-
sının Kommunikasiya İdarəsi, Anadolu 
Agentliyi, Türkiyənin Ticarət Nazir-
liyinin əməkdaşları və Xarici İqtisadi 
Əlaqələr Qurumunun, Türkiyə İxracatçı-
lar Məclisi və digər tanınmış qurumlar 
informasiya və nəşriyyat işlərinə dair öz 
məhsulları ilə ziyarətçilərin xidmətində 
olublar.

Çox sayda beynəlxalq media qurumla-
rının Forumdan geniş, azad və sərbəst şə-
kildə materiallar hazırlaması üçün bütün 
imkanlar yaradılıb.

Qeyd edək ki, ikinci dəfə keçirilməsinə 
baxmayaraq Antalya Diplomatiya Forumu 
beynəlxalq səviyyəli müzakirələr plat-
formasına çevrilib. Forum Azərbaycan 
həqiqətlərinin çatdırılması, yeni münasi-
bətlər yaratmaq, qlobal və regional əhə-
miyyətli prinsipial məsələlər ətrafında 
müzakirələr aparmaq üçün ən əlverişli 
platformadır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Bir 
millət, iki dövlət!” fikri bütün mənalarda 
Antalya Diplomatiya Forumunda özümüzü 
ev sahibi kimi hiss etməyə imkan verir.
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Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 
sədri Ülvi Mehdiyev Türkiyə Respublikası 
"Teknopark İstanbul"un baş icraçı direk-
toru Bilal Topçu ilə görüşüb.

Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, Ülvi Mehdiyev Dövlət Agentliyinin 
fəaliyyət istiqamətləri, dövlət xidmət-
lərinin göstərilməsində innovasiyaların 
tətbiqi, elektron hökumətin inkişafı və 
sosial innovasiyalar sahəsində görülən 
işlər barədə məlumat verib. Dövlət 
Agentliyi ilə “Teknopark İstanbul" ara-
sında innovasiya sahəsində birgə fəa-
liyyətin qurulmasının iki qardaş ölkə 
arasında yeni əməkdaşlıq imkanlarının 
açdığını qeyd edib.

Bundan əlavə Dövlət Agentliyinin 
2015-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının Dövlət Xidmətləri Mükafatına, 
2019-cu ildə isə BMT-nin rəqəmsal 
idarəetmənin tətbiqi ilə dövlət xid-
mətlərinin inkişafı sahəsində xüsusi 
mükafatına layiq görülməsi diqqətə 
çatdırılıb.

Sonra qonaq “INNOLAND” İnkubasi-
ya və Akselerasiya Mərkəzinin fəaliyyəti 
ilə tanış olub və 30-dan artıq startap nü-
mayəndəsi ilə görüşüb.

Görüş çərçivəsində Bilal Topçu Azər-
baycan startapları üçün "Teknopark İs-
tanbul"da mövcud olan imkanlar, dəstək 
və xidmətlərlə bağlı təqdimatla çıxış edib 
və yerli startapçıların innovativ sahibkar-
lığın inkişafı ilə bağlı fikirlərini dinləyib 
və suallarını cavablandırıb.

Azərbaycan və Türkiyə ortaq filmlər çəkəcək
Azərbaycan Türkiyənin kinematoqrafi-

ya sahəsində olan təcrübəsindən yararlan-
maq istəyir.

APA-nın xəbərinə görə, bunu Azərbay-
canın mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
‘Dailiy Sabah’ dərgisinə müsahibəsində 
deyib.

O, qeyd edib ki, iki ölkə ortaq filmlər 
çəkməyi planlaşdırır.

Eyni zamanda Azərbaycan 2023-cü ildə 
türk dünyasından seçilmiş filmlərin təq-
dim olunacağı festivala ev sahibliyi etmək 
niyyətindədir.

"ASAN xidmət" “Teknopark İstanbul" ilə 
əməkdaşlığı genişləndirir



32 say 43 | EcoVision

Qadınlar klubu

ATİB-in İşgüzar Qadınlar 
Klubunun səhər yeməyi 
keçirildi

4 mart 2022-ci ildə ATİB-in İşgüzar Qadınlar Klubunun səhər 
yeməyi keçirilib. Səhər yeməyində ATİB-ə üzv olan şirkətlərin 

xanımları iştirak ediblər. Səhər yeməyini giriş sözü ilə ATİB-in Baş 
katibi Pərvanə Hacıyeva açaraq İşgüzar Qadınlar Klubunun nəzərdə 
tutulan fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verib.
Bu dəfəki səhər yeməyi 8 mart bayramına həsr olunmuş 
"Qadınların hüquq və imkanlarınin genişləndirməsi" movzusunda 
diskussiya şəklində keçirildi. Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.

04.03.22
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Üzvlük

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

• ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
• Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
• ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar, 

axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
• Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində 

məlumatın təqdimatı;
• "EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olun-

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

nın yayılması;
• Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları 

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

lərdən istifadəsi.

• ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
• Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
• ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar, 

axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
• Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində 

məlumatın təqdimatı;
• "EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunma-

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

nın yayılması;
• Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları 

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

lərdən istifadəsi.

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

Standart ÜZV - 1200 AZN

Gümüş ÜZV – 1500 AZN

Qızıl ÜZV – 2000 AZN

Əlavələr:

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

Əlavələr:

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

QIZIL ÜZV
“Anadolu Vizyonu Kurs Destek Ve Turizm Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi”- nin Azərbaycan Respublikasındakı Nü-
mayəndəliyi

“NI Group” LLC

Istanbul Reklam Market IRM MGM Group

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd." MMC M-B Group MMC

Azercell Telecom MMC ''PAŞA Bank'' ASC

Azərsun “PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Borusan Makina ve Güç Sistemleri A.Ş. Pozitiv Konsaltinq MMC

Bayramlı Group MMC Real Cleaning

İmprotex MMM "RR Group of Companies" MMC

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

HUNER GROUP TAC MMC

KPMG in Azerbaijan Triton MMC

KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YapıKredi Bank

"Nareks" MMC Ziraat Bank Azərbaycan ASC

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

MUTFAK TESİSAT İMALAT GİDA 
TEKSTİL İTHALAT

• AXA MBASK
• AVİS - RENT A CAR
• Aramex
• “ARPA Consulting” MMC
• Alex Express MMC
• Altunay Group
• 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
• Hilton Otel
• Hyatt Regency Baku
• Park İnn oteli
• Iteca Caspian LLC
• İnprocon MMC
• L.B.Audit Xidməti MMC (Consul-

ting )
• Libra MMC
• Mesut Ofis Mebeli MMC (ZİVEL-

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

baijan” MMC
• "Nabucco Memarlıq və İnşaat" 

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

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

Tesla Group
Bakı Sığorta



Aprel May June

Ad günləri

Ad günləri siyahısı

Nəzər Eminov
"ZENIT TOUR" MMC

Emil İmamov
CJ ICM FZCO

Ali Apaydın
Triton MMC

Amil Cəlalov
"Büro Veritas Azeri" MMC

Rəna Məmmədova
"Azərbaycan Koka Kola 
Bottlers Ltd." MMC

Cenk Yücel
YapıKredi Bank QSC

Niyaz İsmayılov
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Rövşən Məmmədov
Alex Express MMC

Xəyal Rəhimov
Real Cleaning

Fərid Məmmədov
Iteca Caspian LLC

İhsan Aslan
Vital Mətbəx
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Raf iq Qarayev
"RR Group of Companies" 
MMC

Selçuk Demir
Ziraat Bank Azərbaycan 
ASC

Lamiyə Bayramova
L.B.Audit Xidməti MMC 
(Consulting)
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İstehsalat təqvimi

Yeni üzvlərimiz
Altunay Grup istehsalçı şirkət kimi 2015 - ci 

ildən fəaliyyətə başlayıb. İlk olaraq təbii daş 
üzlüklərin istehsalı və satışı ilə məşğul olan 
şirkət zaman keçdikcə fəaliyyətini  dahada 
genişləndirmiş və qısa müddət ərzində təmir,ti-
kinti,abadlıq,yol işində beton xəndək və drenaj 
işlərindədə təcrübə qazanmışdır.

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, “NI 
Group” MMC ATİB ailəsinə yeni üzv 
oldu.

  
“NI Group” MMC mebel, tikinti, sənaye sektoru 

üçün tələb olunan bütün növ boya məhsulları, 
cilalayıcılar, yapışqanlar, bıçaq və mişarlar, me-

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, 
“Bakı Sığorta” ASC ATİB ailəsinə yeni 
üzv oldu.

  
“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) 

Altunay Gurup MMC nin təbii daş üzlüklərinin 
və korbonat daş məhsullarının  istehsalı ölkə 
bazarında  keyfiyyətinə görə xüsusi yeri tutur.

Ümumilikdə şirkətin 5 ofis işçisi, 50 dən çox 
usta və fəhlə kollektivi var.

bel aksesuarları, alətlər  və s.-in satışını həyata 
keçirir. Şirkət həmçinin mebel istehsalında gün-
dəlik tələbat malları olan lent və dairəvi mişar-
larının, frez, cnc, rəndə bıçaqlarınının itilənməsi 
ilə yanaşı Azərbaycanda bir ilkə imza ataraq ilk 
dəfə son model texnologiya ilə frez bıçaqları-
nın təmiri və sifarişə uyğun olaraq hazırlanma-
sını da  həyata keçirir.

 
“NI Group” MMC İbaValresa, İbakimya, DYO, 

Helios, Smirdex, Freud, Maydos, Organik Kimya 
kimi dünya markalarının rəsmi nümayəndəsidir.

Azərbaycanın sığorta xidmətləri bazarında 
müddətsiz lisenziyaya malik olan sığorta şirkə-
tidir. Təsisçiləri “Bank Respublika” ASC, “Yeni Mo-
tor” MMC “Diamond Motors” MMC, “Ekolizinq” 
MMC, “Toyota Abşeron Center” MMC və 2 fiziki 
şəxsdir. Şirkətin nizamnamə kapitalının həcmi 
8 925 444 AZN təşkil edir. “Bakı Sığorta” ASC 
korporativ və fərdi müştərilərinə ehtimalı risklər-
dən keyfiyyətli və etibarlı təminat vermək mis-
siyasını daşıyaraq, müddətsiz lisenziyaya malik 
27 növ könüllü və 3 növ icbari sığorta xidmətləri 
təqdim edir.

 
2013-cü ildə “Bakı Sığorta” ASC “Mini Max” 

holdinqin təsis etdiyi “İlin Şirkəti” nominasiya-

 Şirkətin daha bir uğuru “Gaya Abrasive” 
əmtəə nişanı altında yumşaq rulon cilalayı-
cılarının Azərbaycanda professional istehsal 
xəttinin qurulması və bu cilalayıcıların Rusiya 
, Türkiyə , Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə ixrac 
edilməsidir.

 
Qeyd edək ki, şirkət 01.08.2017-ci ildə təsis 

edilmişdir və hal-hazırda 80-dən çox işçi heyəti 
ilə fəaliyyət göstərir.

sında “İlin ən Yaxşı” sığorta şirkəti adına layiq 
görülmüşdür.

 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən “Bakı Sı-
ğorta” ASC ilk olaraq "Turalsığorta" Səhmdar 
Sığorta Şirkəti Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
yenidən təşkili nəticəsində 2007-ci ildə yaran-
mışdır və onun hüquqi varisidir.

 
 Müştərilərinə yüksək keyfiyyətli xidmət, hər 

bir müştəriyə fərdi yanaşma, sığorta xidmət-
lərinin göstərilməsində operativlik, obyektivlik 
və üzərilərinə götürdükləri öhdəliklərin tam və 
ədalətli şəkildə yerinə yetirilməsi “Bakı Sığorta”  
şirkətinin əsas dəyərlərindəndir.
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Xidmətlər Zərfi
Xidmətlər zərfi icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri hesabına sığortaolunanlara 
müvafiq növdə, həcmdə və şərtlərlə göstərilən tibbi xidmətlərin toplusudur.
• Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

(o cümlədən ambulans xidməti);
• İlkin səhiyyə (ailə həkimi) xidməti;
• Ambulator şəraitdə müayinə və 

müalicə;
• Stasionar müalicə;
• Funksional-diaqnostik müayinələr 

(USM, KT, MRT və s.);
• Fizioterapevtik xidmətlər;
• Laborator müayinələr;
• Hamiləlik və doğuş xidməti;
• Təcili vaksinasiyalar (quduzluq, te-

tanus, ilan zəhəri əleyhinə və s.);
• Uşaqların peyvənd təqvimi əsasın-

da planlı vaksinasiya;
• Cərrahi əməliyyatlar (o cümlədən 

dəyəri yüksək olan həyati vacib açıq 
və qapalı ürək-damar əməliyyatları, 
koxlear implantasiya və s.);

• Müxtəlif xəstəliklər üzrə ciddi dis-
panser müşahidə. 

Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xid-
mətlər və tariflər Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 
yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir. İcbari tibbi sığortanın Xid-
mətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlə-
rin sayı 2550-dir.

Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xid-
mətlərin siyahısı və tarifləri ilə buradan 
tanış ola bilərsiniz: https://its.gov.az/
files/9/XZ.pdf

Xidmətlər Zərfi icbari tibbi sığortanın 
maliyyə mənbələri hesabına sığortaolu-
nanlara müvafiq növdə, həcmdə və şərtlər-
lə göstərilən tibbi xidmətlərin toplusudur.

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində 
vətəndaşlar aşağıdakı xidmətləri əldə 
edə bilərlər:

İlkin tibbi-sanitariya yardımı

Laboratoriya xidməti Cərrahi tibbi xidməti

Ambulator tibbi xidmət Fizioterapiya xidmətiTəcili və təxirəsalınmaz
tibbu yardım

İnvaziv radioloji xidmətlər
(angioqrafiya)

Stasionar terapevtik tibbi 
xidmətlər

35 508

731 950

266

39 255
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İlkin tibbi-sanitariya yardımı
Maraqlı

Təsdiq edilmiş müayinə cədvəlinə əsasən uşaqların icbari dispanserizasiyasının aparılması və müayinə zamanı 
ehtiyac yaranarsa, müvafiq həkim-mütəxəssisə əlavə müayinə-müalicə üçün göndərişlərin verilməsi
18 yaşdan yuxarı əhalinin müraciəti əsasında profilaktik tibbi müayinələrin aparılması
Milli Peyvənd Təqviminə əsasən immunizasiya tədbirlərinin aparılması
Yoluxucu xəstəliklər mənbəyində xəstə ilə təmasda olan şəxslər arasında profilaktik müayinələrin aparılması və/və 
ya ehtiyac yaranarsa, müvafiq ixtisas həkiminə göndərişlərin verilməsi
Müvafiq normativ hüquqi aktlara əsasən yenidoğulmuşlara ixtisaslı müdaxilə tələb etməyən hallarda müalicə və 
müşahidənin aparılması
Ana südü ilə qidalanmaya dair məsləhətlərin verilməsi
Xronik xəstəliklərin idarə edilməsi məqsədilə xəstələrin dövri müayinələrinin təşkili və müvafiq məsləhətlərin 
verilməsi
Xronik xəstəliklərin kəskinləşməsinin erkən aşkarlanması məqsədilə ixtisaslı müdaxilə tələb etməyən hallarda 
müalicə və müşahidənin
Ailə həkiminin səlahiyyətləri çərçivəsində xronik xəstəliklərin idarə edilməsi məqsədilə həkim-mütəxəssis 
tərəfindən təyin edilmiş müalicə kursunun həyata keçirilməsi
Xronik xəstəliklərin idarə edilməsi məqsədilə xəstələrə və onların ailə üzvlərinə praktik vərdişlərin öyrədilməsi
Ailə həkiminin səlahiyyətləri çərçivəsində ixtisaslaşdırılmış yardım tələb etməyən qeyri-infeksion xəstəliklərin 
müalicəsi
Ailə həkiminin səlahiyyətləri çərçivəsində ixtisaslaşdırılmış yardım tələb etməyən infeksion xəstəliklərin 
müalicəsi müddətində müşahidə və nəzarət
Psiхi pоzğunluqlаr və dаvrаnış pоzğunluqlаrı ilə əlaqədar xəstəliklərin remisiya dövründə müşahidə
Ailə həkiminə təhkim olunmuş əhali arasında bəzi xronik qeyri-infeksion xəstəliklərin gedişinə nəzarət və 
ağırlaşmaların qarşısının alınması üçün məqsədli dövlət proqramları çərçivəsində təminat verilmiş dərman 
vasitələri ilə təchizat
Uşaq əhalisinin ağız boşluğu sağlamlığına dair mütəmadi müayinəsi və ağız boşluğu sağlamlığına aid sanitar-
gigiyenik vərdişlərin öyrədilməsi, mütəmadi məsləhətlərin verilməsi
Sağlam həyat tərzi, yenidoğulmuşlara qulluq və ana südü ilə qidalanma, uşaq və yeniyetmələrin sağlam 
qidalanmasına dair məsləhətlərin verilməsi və əhali arasında sanitar maarifi işi
Tütün, narkotik vasitələr və onların prekursorları, alkoqollu içkilərin zərəri haqqında əhali arasında sanitar maarifi işi
İlkin səhiyyə müəssisəsinə müraciət etmiş şəxslərə ilkin psixoloji yardım
Arterial təzyiqin ölçülməsi, nəbzin sayılması
Qanın ümumi analizi üçün qan nümunəsinin alınması
Sidiyin ümumi analizi üçün sidik nümunəsinin alınması
Nəcisin ümumi analizi üçün nəcis nümunəsinin alınması
Qanda şəkərin təyini üçün qan nümunəsinin alınması
Boğazdan yaxmanın götürülməsi və mikrobioloji sınaq üçün müvafiq laboratoriyaya göndərilməsi
Tuberkulin sınağı
Hamiləlik testi
Elektrokardioqrafiya müayinəsi
Ön rinoskopiya
Farinqoskopiya
Otoskopiya
Hamilə qadınlara müəyyən olunmuş tibbi standartalara əsasən, təsdiqlənmiş kliniki protokollara uyğun mama-
ginekoloji yardımın göstərilməsi
Hamiləlik dövründə baş verə biləcək fəsadların qarşısının alınması, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi 
məqsədilə hamilə qadinlara dispanser nəzarətin aparılması
Qadınlara hamiləlik dövründə, doğuşdan sonrakı dövrdə zahı qadınların müşahidəsi və tələb olunan hallarda 
müalicə üçün göndərişlərin verilməsi
Ailə planlaşdırılması xidmətinin təşkil edilməsi
Reproduktiv sağlamlığın mühafizəsi, ana ölümü və perinatal xəstəliklərin profilaktikası haqqında əhalinin sanitar 
mədəniyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10
1.1.11

1.1.12

1.1.13
1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34
1.1.35
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Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Ambulator tibbi xidmət

Təcili yardım briqadasının çağırılması (şəhəriçi)
Tibbi təxliyə, feldşer müşayiəti ilə (şəhəriçi)
Təcili yardım briqadasının eyni xəstəliyə görə tələb olunan təkrar - aktiv çağırışı, xəstəyə baxışı
Şəhərdən kənara təcili yardım briqadasının çağırılması (60 km məsafəyədək)
Şəhərdən kənara təcili yardım briqadasının çağırılması (160 km məsafəyədək)
Şəhərdən kənara təcili yardım briqadasının çağırılması (500 km məsafəyədək və artıq)

İxtisaslı həkim müayinəsi
Həkim müayinə komissiyasının (HMK) rəyi
Daxili konsultasiya
"Kontrol müayinə (21 gün)"- 21 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən 
ambulator tibbi xidmətə görə təkrar məsləhət və müayinə üçün müraciəti
"Kontrol müayinə (müdaxilə / müailcə sonrası 45 gün)"- stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətdən 
sonra 45 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar müraciəti
Digər tibb təchizatçısından ixtisaslı həkim çağırışı
Uroloqun müayinəsi USM ilə
Ginekoloqun müayinəsi USM ilə
Qan donorunun müayinəsi
Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika
Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı)
Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı)
Submentovertikal rentgenoqrafiya
Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı)
Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

** Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmət (ambulans) üzrə göstərilən xidmətin ümumi həcmi və sığorta ödənişinin ümumi məbləği "Tibbi sığorta haqqqında" Azərbaycan 
Respublikasının 15-19-cu maddəsinə uyğun olaraq bağlanılan müqavilənin şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilir.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28

17 ₼
ödənişsiz
ödənişsiz
ödənişsiz

ödənişsiz

17 ₼
25 ₼
25 ₼
12 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
14 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
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Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı)
Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)
Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı)
Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)
Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.1.37
2.1.38
2.1.39
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.1.43
2.1.44
2.1.45
2.1.46
2.1.47
2.1.48
2.1.49
2.1.50
2.1.51
2.1.52
2.1.53
2.1.54
2.1.55
2.1.56
2.1.57
2.1.58
2.1.59
2.1.60
2.1.61
2.1.62
2.1.63
2.1.64
2.1.65
2.1.66
2.1.67
2.1.68
2.1.69
2.1.70

30 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
14 ₼
20 ₼
20 ₼
14 ₼
14 ₼
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Tarix

Çanaqqala savaşı
Türkün zəfər dastanı: 

Mart ayının 18-də yalnız Türkiyə deyil, dünya hərb tarixinə ən böyük döyüşlərdən 
biri kimi Çanaqqala savaşı daxil oldu. 1914-cü il noyabr ayının 3-də başlayan və 
1915-ci il 18 mart tarixinə qədər davam edən Çanaqqala savaşı, həmçinin 25 aprel 

1915-ci ildən 1916-cı ilin 8-9 yanvarına qədər Gelibolu yarımadasında gedən döyüşlər 
türk hərb tarixinini ən şərəfli səhifələrindən biri, qəhrəmanlıq və zəfər dastanıdır. Canaqqala 
savaşının əsası 1914-ci ilin yayında bas verən 1-ci dünya müharibəsində qoyuldu.

Türkiyə həmin dövrdə istəmədən 
Almaniya-Avstriya-Macaristan tərə-
fində Antantaya (Ingiltərə-Fran-

sa-Rusiya) qarşı döyüşlərə cəlb edilmişdi. 
Müharibənin başlamasından təxminən 3 
ay sonra, 1914-cü il noyabrın 3-də səhər 
tezdən Ingiltərə və Fransaya aid olan 
hərbi dəniz gəmiləri Bozca adasından 
boğazın sahil sularına daxil oldular. On-
lar dərhal da Osmanlı ordusunun boğaz 
sahilində yerləşən müdafiə istehkamla-
rına atəş açmağa başladılar. Ingilis hərb 
gəmiləri Seddülbahir və Ərtoğruldakı, 
fransız hərbi gəmiləri isə Qumqala və 
Orhaniyyədəki müdafiə səddlərini top ya-
ğışına tutmuşdular. Düşmənin atdığı top 
mərmilərindən biri on bir ton barıt saxla-
nan anbara düşdü və nəticədə ətraf yerlə 
yeksan oldu.

Dekabrın 2-də ingilis sualtı gəmisi 
boğaza daxil olaraq özündən 700 metr 
məsafədə dayanan "Məsudiyyə" hərbi 
gəmisini atəşə turaraq batırdı. Nəticədə 
10 nəfərlik gəmi heyəti və gəmidə olan 
24 nəfər əsgər şəhid oldu. Buna baxma-
yaraq düşmən boğazı ələ keçirə bilmədi. 
Həmin dövrdə admiral Carden Çanaqqa-
lanı ələ keçirmək üçün üçmərhələli bir 
plan hazırlamışdı. Bu planın birinci his-
səsi uğurla nəticələnmədi. Belə ki, ilkin 
mərhələdə noyabrın 3-də (1914) 7 hərb 
gəmisi ilə boğaza daxil olan ingilislərin 
məqsədi sahildəki istehkamları tamamilə 
dağıtmaq və sonraki mərhələdə boğazı 
ələ keçirmək idi. Lakin o buna nail ola 
bilmədi. Fevralın 19-da Carden boğazı ələ 
keçirmək üçün ikinci mərhələnin döyüş-
lərinə başladı.

Fevralın 25-nə kimi davam edən dö-
yüşlərdə düşmən uzaqmənzilli toplar-
dan atəs açaraq sahildə müdafiə mövqe-
yi tutan Osmanlı əsgərlərinə böyük itki 
verdi. Boğaz sahilindəki birinci müdafiə 
mövqeləri demək olar ki, tamamilə məhv 
edildi. Fevralın 26-da düşmən donanması 
boğaza daxil oldu və 8 saat ərzində sahili 
aramsız olaraq top atəşinə tutdu. Amma 
düşmən gəmiləri güclü müqavimətə rast 
gələrək dənizdə irəlilyə bilmirdilər. Bunu 
görən Ingiltərə hərbi dəniz qüvvələri ko-
mandanlığı Cardeni vəzifəsindən azad 
edərək onun yerinə Robecki təyin etdi. 
Martin 17-də öz vəzifəsinin icrasına baş-
layan Robeck dərhal gecikmədən adanın 
ələ keçirilməsini nəzərdə tutan son hü-
cum əməliyyatına başlanması barədə əmr 
verdi.
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Zəfər savaşı
Türk ordusu da düşmənə qarşı həlledici 

döyüşə hazırlaşırdı. 17 martdan 18 marta 
keçən gecə minbaşı Nəzmi bəy "Nüsrət" 
minadöşəyici gəmisi ilə boğaz sularında 11 
xətdən ibarət 26 mina düzdü. Beləliklə, dö-
yüş ərəfəsi boğaz sahili düzülən minaların 
sayı 400-ə çatdı. 18 mart səhər saat 10-da 
düşmən18 savaş gəmisi ilə döyüşə atıldı. 
Əvvəlcə "Queen Elizabeth"və "Inflexible" 
zirehli gəmisi və "Lord Nelson" və "AGE-
MENON" savaş gəmiləri döyüşə başladılar. 
Fransiz hərbi gəmiləri də döyüşün ön sırala-
rında yer almışdılar. Ilk atəş düşmənin "TRI-
UMPH" zirehli gəmisindən açıldı. Beləlklə, 
dünyanın ən böyük dəniz savaşlarından biri 
başladı. Düşmən gəmiləri əvvəlcə Rumeli 
Məcidiyyəni şiddətli atəşə tutdular. Sonra 
onlar Hamidiyyə istehkamlarına yönəl-
dilər. Bunu görən Dardanos batareyaları 
düşmənə atəş açaraq diqqəti özlərinə cəlb 
etdilər. Düşmən bu dəfə Dardanos üzərinə 
atəş açmağa başladı. Bu dəfə Məsudiyyə is-
tehkamı müdafiəçiləri Dardanosun yardımı-
na gəldilər. Şiddətli müqavimətlə qarşılaşan 
düşmən gəmiləri göz aça bilmirdilər.

Bu ağır savaşın ilk bir saatı olduqca 
dəhşətli keçdi. Hər iki tərəfdən çoxlu say-
da ölən və yaralananlar oldu. Türk topçu-
ların açdığı atəş düşmənin "AGAMENON" 
gəmisinin gövdəsini parçalamis, "INF-
LEXIBLE" gəmisinin komanda punktunu 
dağıtmışdı. Buna baxmayaraq düşmən 
gəmiləri Çanaqqalaya 7 kilometrə qə-
dər yaxınlaşa bilmişdilər. Döyüşün arzu 
edilən səviyyədə getmədiyini görən Robe-
ck fransız gəmilərini döyüş meydanından 
uzaqlaşdıraraq ingilislərin daha bir neçə 
gəmisini boğaza yeritdi. Buna baxma-
yaraq düşmən istəyinə nail ola bilmədi.
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Türk topçuların açdığı atəş nəticəsində 
zədələnən Fransanın "GAULOIS" zirehli 
gəmisi döyüş meydanını tərk etdi. Onun 
ardınca zədələnən "BOUVET" gəmisi də 
döyüş meydanını tərk etmək istəyərəkən 
mina ilə toqquşaraq partladı. Nəticədə 
gəmidə olan 639 hərbçi sulara qərq oldu.

"BOUVET"-in yardımına gəlmək və onu 
xilas etmək istəyən "SUFFREN" və "GAU-
LOIS" gəmisi də minaya düşərək batdı. Belə-
liklə düşmən 6 saat ərzində 3 böyük zirehli 
gəmisini itirdi. Bundan əlavə bir o qədər də 
gəmi zədələndi. Bunu görən Robeck donan-
maya geri çəkilmək barədə əmr verdi. Bu 
döyüşlərdə düşmən tamamilə sarsıldı və 
Osmanlı əsgərinin qəhrəmanlığı nəticəsin-
də bir daha dənizdən Istanbulu ələ keçir-
mək niyyətinə düşmədi. Bu Osmanlı əsgəri-
nin Çanaqqala savaşında düşmən üzərində 
qazanan ən böyük tarixi zəfəri idi. . Necə 
deyərlər Çanaqqala savaşı türk və dünya 
tarixinə ən qanlı savaşlardan biri kimi düş-
dü. Bu savaşda Osmanlı 250 min nəfər şə-
hid verdi. Düşmən də döyüşlərdə təxminən 
bu qədər itki verdi. Üstündən illər ötəndən 
sonra isə Çanaqqala savaşı bir dastana dön-
dü. Bu dastanda yanındaki topçular səhid 
olaraq tək qalan Seyid cavuş vardı. Düşmən 
gəmisi boğaza yaxinlaşır.

Seyid çavuş (Qoca Seyid) təkdir. Atma-
ğa da 267 kiloqramlıq bir top mərmisi var. 
Normal şəkildə bu mərmini tək bir adamın 
götürərək topun lüləsinə qoyması ağlaba-
tan görünmür. Özü də bilmir haradan ona 
bu güc gəlir və 276 kiloqramlıq mərmini 
bir anda götürərək topa qoyur və atəş açır. 
Bu atəşlə o gəminin gövdəsini dağıdır və 
onu batırır. Beləliklə, Seyid çavuşun bu 
qəhrəmanlığı düşmənin geri çəkilərək 
qaçmasına və boğazları tutmaq fikrindən 
vaz çəkməsinə gətirib çıxarır. Seyid Çavu-
şun bu qəhrəmanlığı dünya hərb tarixində 
misli-bərabəri olmayan bir igidlikdir.

Dənizdən hücumla Çanaqqalanı ələ keçirə bilməyəcəyini anlayan düşmən bu 
dəfə qurudan hərbi əməliyyata baslamağı qərara aldı. Aprelin 25-də adi çəkilən is-
tiqamətdə quruya çıxarılan ingilis-fransız əsgərləri ilə Osmanlı ordusu arasında o 
dövrün ən qanlı döyüşləri başladı. Amma başdan ayağa qədər silahlanan çoxsaylı 
düşmən qarşısında Osmanlı əsgərlərinin sayı olduqca az idi. Mustafa Kamal Paşa 
bunu görüb Kocaiçmendə və Conkbayirdaki azsaylı əsgərlərinə son nəfəsə kimi dö-
yüşməyi və geri çəkilməməyi əmr etdi. Düşmən dalğalar halında dəstə ilə Conkba-
yira doğru irəliləyirdilər.

Lakin düşmən Osmanlı əsgərlərinin qizğın müqavimətini qıraraq Istanbulu və 
boğazları tutmaq niyyətini həyata keçirə bilmədi. Qumqala, Besike, Bolayir, Sed-
dülbahir, Anbumu, Qabatəpə, Conkbayir və Anafartalarda gedən döyüşlərdə hər 
iki tərəf çoxlu sayda itkilər verdi. Düsmən qızğın döyüslərdən sonra istədiyinə nail 
ola bilməyəcəyini başa düşərək 1915-ci ilin dekabr ayının 19-20-də Anafartalar və 
Arıburnu, 1916-ci il yanvar ayının 8-9-da isə Seddülbahir cəbhələrindən qoşunla-
rını geri çəkdi. Beləliklə,1915-ci ilin baharında başlanan döyüşlər düşmənin geri 
çəkilməsi ilə nəticələndi

Tarix

Düşmənin niyyətləri boşa çıxır



17 aprel 2022-ci Azərbaycan Türkiyə İş 
Adamları Birliyinin yaranmasının 

18-ci ili tamam olur.

Bu münasibətilə ATİB üzvlərini və ATİB əməkdaşlarını təb-
rik edir, işlərində uğurlar arzulayırıq.

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB) işgüzar 
dairələrin maraqlarını təmsil edən ictimai birlik olmaqla 
qurulduğu tarixdən etibarən ötən müddət ərzində bir çox 

nailiyyətlərə imza atıb. Ekspertlərin fikrincə, ATİB Azərbay-
canın və eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xa-
rici ölkələrin iş adamlarını birləşdirən ən nüfuzlu birliklə-

rindən biridir. ATİB-ə və onun rəhbər orqanlarına daxil olan 
iş adamları sahibkarlıq ictimaiyyətinin səylərini ölkənin və 
xalqın maraqları ətrafında birləşdirmək istiqamətində bir 

çox işlər görürlər








