
İyul 2022 | say 44





1977-ci ildə bünövrəsi baş podratçı kimi qoyulan və həmin dövrdən etibarən biznes portfelini 
mühüm və strateji beynəlxalq layihələrlə genişləndirən Koloğlu Holding-in ayrılmaz hissəsi 
olan Kolin İnşaat 2006-cı ildən Azərbaycanda fəaliyyətini uğurla həyata keçirməkdədir.

www.kolin.com.tr



2 say 44 | EcoVision

Ön söz

EcoVision (44/2022)
 
Təsisçi:
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları 
Birliyi (ATİB)
 
Baş redaktor:
Gülnar Şirinova
 
Dizayner:
Maksim Kostenko
 
Korrektor:
Kəmalə Cəfərova
 
• Dünya Göz
• Istanbul Çarşı
• KOLİN İnşaat
• Nareks MMC
• Ziraat Bank

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

Tel      : (994 12) 449 88 82/83
Faks    : (994 12) 449 88 84
Email  :  pr@atib.az

Hörmətli oxucular!

“EcoVision” jurnalının növbəti 
sayında Sizi salamlamaqdan şərəf 
duyuram.

Bu il aprel ayında Azərbaycan–
Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB) 
fəaliyyətinin 18 ili tamam oldu. Bu 
baxımdan, ötən 18 il müddətində 
Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi əlaqələ-
rində keçilən inkişaf yolundan və 
ATİB olaraq buna verdiyimiz kiçik 
töhfədən bəhs etmək istəyirəm.

2004-cü ilin əvvəlini 2022-ci ilin 
əvvəli ilə müqayisə etdikdə, sözsüz 
ki, həm iki qardaş ölkənin əlaqələri, 
həm də regional əhəmiyyəti baxı-
mından ilk növbədə qeyd ediləcək 

hadisələr çox olmuşdur.
Keçdiyimiz dövrlərdə Azərbay-

can və Türkiyənin iqtisadi əlaqələ-
rində də ciddi artım müşahidə olu-
nub ki, bu da özünü, ilk növbədə, 
ticarət əlaqələrində göstərib. Hər 
iki ölkə rəhbərliklərinin dəstəyilə 
hökumətlərin həyata keçirdikləri 
tədbirlər nəticəsində Türkiyə hazır-
da Azərbaycanın xarici ticarətində 
birinci mövqeyi tutmaqdadır.

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, 
Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna 
yatırılan investisiyalar baxımından 
Türkiyə şirkətləri lider mövqelərini 
qoruyub saxlayıblar və maraqlıdır 
ki, hətta, dünyada böhranın təsir-
ləri nəticəsində investisiya axın-
larının zəifləməsinə baxmayaraq, 
Türkiyədən Azərbaycana investisiya 
axını azalmayıb. Bu onu göstərir ki, 
Azərbaycan digər region ölkələri ilə 
müqayisədə Türkiyə şirkətləri üçün 
daha cəlbedicidir və bunda ölkə hö-
kumətinin biznes mühitinin təkmil-
ləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi 
tədbirlər əhəmiyyətli rol oynayıb.

Qeyd edək ki, bu tədbirlərin keçi-
rilməsində məqsəd mütəxəssisləri, 
dövlət təşkilatlarını, siyasətçiləri, 

elm və təhsil xadimlərini, ictimaiy-
yətin və biznes dünyasının təmsil-
çilərini, bir sözlə, cəmiyyətin müxtə-
lif təbəqələrinin nümayəndələrini 
bir araya gətirməklə regionun rifa-
hına mane olan problemləri və bu 
problemləri aradan qaldırmaq üçün 
yolları müəyyən etmək olub. ATİB -
-in niyyəti Avrasiya geosiyasətində 
öndə gələn ölkələrin əməkdaşlıq sə-
viyyəsini artıraraq davamlı iqtisadi 
inkişafı təmin etmək, xüsusilə qey-
ri-neft sektorunu inkişaf etdirərək 
özümüzdən sonrakı nəsillər üçün 
daha sağlam və təhlükəsiz gələcək 
perspektivi reallaşdırmaqdır.

ATİB Azərbaycanı və Türkiyəni 
təmsil edən iş adamları olaraq mis-
siyasını ölkələrimiz arasında iqtisadi 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün 
işlərin həyata keçirilməsi ilə bitmiş 
hesab etmir və ölkələrimizin ortaq 
problemlərinin həlli və onların re-
gionda və dünyada nüfuzlarının ar-
tırılması istiqamətində də fəaliyyət 
göstərməyi özünə borc hesab edir.

Hörmətlə,
Cemal Yangın, 

ATİB İdarə heyətinin sədri

Baş katibdən ön söz

Baş redaktordan ön söz

Sədr ön söz

Hörmətli oxucular!
Sizi Azərbaycan Türkiyə İş Adam-

ları Birliyinin (ATİB) “EcoVision” jur-
nalının növbəti nömrəsində böyük 
məmnuniyyətlə salamlayıram.

İlk öncə hər birinizi müqəddəs 
Qurban bayramı münasibətilə səmi-

mi qəlbdən təbrik edir, qurbanlarını-
zın Allah tərəfindən qəbul olunma-
sını arzu edirəm. Qoy, bu mübarək 
bayram ailələrinizə səadət, süfrələri-
nizə xeyir-bərəkət gətirsin.

ATİB yarandığı gündıən ötən 18 
il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən nüfuzlu iş adamları təşki-
latları sırasında özünəməxsus yer 
tutur. ATİB gördüyü işlərlə, həmçi-
nin, regional və beynəlxalq səviy-
yədə tanınan bir təşkilata çevrilib.

İnanıram ki, 2022-ci il və son-
rakı illərdə daha da inkişaf edəcək 
fəaliyyətlərimizlə, ATİB üzvlərinin 
və əməkdaşlıq etdiyimiz qurum və 
təşkilatların köməyi və dəstəyi ilə 
daha çox müvəffəqiyyət qazanacaq 
və yeni uğurlara imza atacağıq.

 Əldə etdiyimiz mühüm nəti-

cələrdə və qazandığımız nailiyyət-
lərdə təşəbbüslərimizə istər mad-
di, istər mənəvi dəstək verən ATİB 
üzvlərinə, həmçinin əməkdaşlıq 
etdiyimiz qurum və təşkilatlara 
ATİB ailəsi olaraq dərin minnət-
darlığımızı bildiririk.

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

Sonda bir daha elektron ünva-
nımı (pr@atib.az) sizə xatırlada-
raq fikir və tövsiyələrinizi böyük 
məmnuniyyətlə gözləyirəm.

Növbəti sayımızda görüşənə-
dək.

Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,

Baş redaktor

“EcoVision” jurnalının dəyər-
li oxucuları!

EcoVision jurnalının növbəti 
sayını sizə təqdim edirik.

Məlumdur ki, ATİB-in korporativ 

jurnalı olan “EcoVision” jurnalı va-
sitəsi ilə ölkə və dünya iqtisadiyyatı 
ilə bağlı məlumatlar, biznes sahə-
sində uğur qazanmış iş adamlarının 
tövsiyələri oxucuların diqqətinə çat-
dırılır. “EcoVision” jurnalında iqtisa-
diyyatın müxtəlif sektorları ilə bağlı 
araşdırmalar, müsahibələr yer alır.

 Ötən aylar ərzində ATİB da-
vamlı olaraq təşkilati potensialını 
gücləndirərək üzvlərinə göstərdiyi 
xidmətlərin miqyasını və keyfiyyə-
tini yaxşılaşdırmış və bu istiqamət-
də fəaliyyətini daha da genişləndir-
məyi hədəfləmişdir. Sizin maraq və 
istəkləriniz bizim üçün hər zaman 
dəyərlidir. Jurnalımızın hər sayında 

bunu nəzərə almağa çalışmışıq. Sizin 
fikir və təkliflərinizi eşitmək işimizi 
daha yüksək səviyyədə görmək üçün 
önəmlidir. Bu mənada bizə ünvanla-
yacağınız rəy və təkliflər jurnalın 
gələcək saylarında işimizi daha da 
asanlaşdırar. 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 görüşənədək.

Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,

Baş katib
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İftar yeməyi

Mündəricat

20 aprel 2022-ci ildə Azərbaycan 
Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB) 
Türkiyə Respublikasının səfiri 
cənab dosent doktor Cahit 
Bağçının himayəçiliyində Şəhid 
və Qazi ailələrinin iştirakı ilə 
İftar süfrəsi təşkil etdi. İftar 
süfrəsində həmçinin millət 
vəkilləri, Türkiyə və azərbaycanlı 
iş adamları və ATİB üzvləri 
iştirak edib. 35

 

"TAİS İKF" şirkətinin Baş Direktor 
müavini Lala Həsənzadə 
“EcoVision” jurnalında suallarımızı 
cavablandırır 32

EcoVision
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İdarə heyəti üzvləri

Cemal Yangın
İdarə heyətinin sədri

İstanbul Çarşı Import Export Ltd

Dr. Selçuk Demir
İdarə heyəti sədrinin 

müavini
Ziraat Bank Azərbaycan ASC

Gürsu Baskan
İdarə heyətinin üzvü

Schneider Electric Middle 
East Projects” Azərbaycan 
Respublikasındakı Filialı

Barış Altıparmak
İdarə heyətinin üzvü

Kolin Inşaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.Ş

Azər Hətəmov
İdarə heyətinin üzvü
Anadolu Universiteti 

Azərbaycan Proqramları

Kaya Karslı
İdarə heyətinin üzvü

“İstanbul Reklam Market” 
MMC

Tahsin Gündem
İdarə heyətinin üzvü

Nareks MMC

Sürəyya 
Verdiyeva

İdarə heyətinin üzvü
TAC MMC

Rafiq Qarayev
İdarə heyətinin üzvü

“RR Group of Companies” 
MMC

Mürsəl Rüstəmov
İdarə heyəti sədrinin 

müavini 
“Positive Consulting” MMC

ATİB İdarə heyətinin tərkibi

Rəna Məmmədova
İdarə heyətinin üzvü
“Azərbaycan Koka Kola  

Bottlers Ltd” MMC
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ATİB Katibliyi

Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Mətanət Şirinova
Mühasib

Gülnar Şirinova
PR Manager 
Baş redaktor

Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru

Aytən Teymurlu
Katibə-referent

Maliyyə təftiş komissiyası

Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Murat Karakaş
Sədr

 Fatih Güven
Üzv

Nəzər Emin
Üzv

ATİB Katibliyi
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ATİB Xəbərləri

ATİB Sədri medalla 
təltif olundu

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsis edilən Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin 30 illiyi (1992-2022)” yubiley medalı ilə təltif olunub. Medalı  

ATİB sədrinə Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsinin rəisi 
Kənan Məmmədov təqdim etdi.

Bu əlamətdar tarixlə əlaqədar olaraq DGK-nin başda rəhbərliyi olmaqla bütün kollektivini 
təbrik edir, dövlətçiliyimiz və iqtisadi tərəqqimiz naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar 
arzulayırıq. Ayrıca olaraq, ATİB Sədri Cemal Yangına nümayiş etdirilən diqqətə görə Dövlət 
Gömrük Komitəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk.
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ATİB Xəbərləri

Gəncədə şəhid olan Qafqaz İslam Ordusunun ilk 
şəhidləri üçün Şəhidlər abidəsi ucaldılıb

Ölkəmizdə müvəqqəti və daimi yaşama icazəsi alan 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin diqqətinə!

26 iyun 2022-ci ildə Türkiyə Res-
publikasinin Azərbaycandakı səfiri Doç. 
Dr. Cahit Bagçının, Azərbaycan Türkiyə 
İş Adamları Birliyinin və iş adamlarının 
dəstəyi ilə Gəncədəki Şah Abbas məsci-
dinin qarşısında 1918-ci il iyunun 11-də 
Gəncədə şəhid olan Qafqaz İslam Ordu-
sunun ilk şəhidləri üçün Şəhidlər abidəsi 
ucaldılıb.

Tədbirdə Türkiyə Respublikasinin 
Azərbaycandakı səfiri Doç. Dr. Cahit Ba-
gçı, Türkiyə Respublikasının Gəncə şəhə-
rindəki Baş Konsulu Zeki Öztürk, Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi 
Bayramov, ATİB İdarə heyətinin sədri 
Cemal Yangın, İdarə heyətininin üzvləri 
Mürsəl Rüstəmov, Rafiq Qarayev, Tahsin 
Gündem, Sürəyya Verdiyeva, Kaya Karslı 
və ATİB üzvlərindən Kəmaləddin Mənsi-
mov, Lamiyə Bayramova, Vəfa Muradova, 
Ruslan Rizayev, Berkan Uludağ, Fatih Gü-
ven, Gəncə xalqı və b. iştirak edib.

Yol hərəkətinin tənzimlənməsi sahə-
sində Azərbaycan Respublikasının tərəf-
dar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uy-
ğun olaraq xarici dövlətin səlahiyyətli 
orqanı tərəfindən verilmiş və etibarlılıq 
müddəti qurtarmamış sürücülük vəsiqə-
sinə malik olan Azərbaycan Respublika-
sında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq 
üçün icazə alan şəxslər ölkə ərazisində 
nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün 
sürücülük vəsiqəsini həmin icazəni aldı-
ğı gündən bir ay müddətində qanunveri-
cilikdə müəyyən edilmiş qaydada dəyiş-
dirməlidir.

Həmin müddət ərzində sürücülük və-

siqəsini dəyişdirməyən şəxslər nəqliyyat 
vasitələrini idarə etmək hüququ olma-
yan şəxs hesab edilir.

ƏSAS: Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu-
nun “Yol hərəkəti haqqında” Azərbay-
can Respublikası Qanununun 35-1-ci 
maddəsinin həmin Qanunun 33-cü, 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Mə-
cəlləsinin 263-1-ci və Azərbaycan Res-
publikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 
332-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə 
şərh edilməsinə dair” 19 may 2022-ci il 
tarixli qərarı  (https://e-qanun.az/fra-
mework/49838)



8 say 44 | EcoVision

Üzvlərdən xəbərlər

NFC ödəniş texnologiya imkanları Ziraat Bank 
Azərbaycan mobil tətbiqində!

Türkiyə Hava Yolları İATA-dan “Ən yüksək səviyyə” 
sertifikatını aldı

Hər zaman müştəri məmnuniyyətinə və rahatlığına önəm 
verən Ziraat Bank Azərbaycan, indi də kartsız ödəniş texnologi-
yalarının inkişafını davam etdirir.

"APA-Economics" xəbər verir ki, hazırda VISA kart sahibləri 
və NFC texnilogiyalarını dəstəkləyən Android əməliyyat sis-
temli mobil telefon istifadəçiləri ödənişlərini kart olmadan, 
mobil telefonları vasitəsilə POS-terminal üzərindən asanlıqla 
reallaşdıra bilərlər. Ödənişi həyata keçirmək üçün müştərilər 
ilk növbədə mobil cihazlarında NFC ödənişlərini dəstəkləyən 
düyməni aktivləşdirməli, daha sonra isə Ziraat Bank Azər-
baycan mobil tətbiqinə daxil olaraq, bu texnologiya vasitəsilə 
ödəniş edəcəkləri kartı seçməlidirlər. Beləliklə, müştərilər 
kart olmadan, sadəcə ekran kilidini açaraq, mobil telefonu 
POS-terminala yaxınlaşdırmaqla öz ödənişlərini reallaşdıra 
bilərlər.

NFC texnologiyalarının ən əsas üstünlüyü, ödənişlərin kart 
olmadan, smartfon vasitəsilə sürətli və rahat reallaşdırılmasıdır. 
Bununla yanaşı, bank kartının müştəri tərəfindən daşınmasına 
ehtiyac qalmadığından kartların oğurlanmasına və itirilməsinə 
dair risklər də aradan qaldırılır.

 “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC, Türkiyə Respublikasına 
məxsus, 158 illik tarixə malik olan “Ziraat Maliyyə Qrupu”nun 
tərkib hissəsidir və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
tərəfindən verilmiş 30.12.2014-cü il tarixli 255 nömrəli lisen-

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (İATA) “Ətraf 
mühitin qiymətləndirilməsi” proqramına əsasən, Türkiyə Hava 
Yolları (THY) “Ən yüksək səviyyə” sertifikatı alıb.

  THY hava yolları şirkətlərinin fəaliyyətini ekoloji cəhətdən 
müstəqil şəkildə qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuş ekoloji idarəetmə və qiymətləndirmə siste-
mi olan İATA İEnvA (Environmental Assessment - ətraf mühitin 
qiymətləndirilməsi) proqramında ən yüksək səviyyəli (Mər-
hələ 2) sertifikatını qazanıb.

  Bayraqdaşıyıcı aviaşirkət bu sertifikatı birbaşa alan ilk avi-
aşirkət kimi ekoloji əməliyyatlarda səmanın bələdçisi olduğunu 
sübut etib.

  Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən İATA İllik Ümumi Yığıncağı 
və Dünya Hava Nəqliyyatı Sammitində THY adından sertifikatı 
İdarə Heyəti və İcraiyyə Komitəsinin sədri Əhməd Bolat alıb.

ziya əsasında fəaliyyət göstərir. Bank korporativ və pərakən-
də bankçılıq sahəsində məhsul və xidmətlərini Bakı, Gəncə 
və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən ümumi 7 filialı ilə yanaşı, 
rəqəmsal satış və xidmət platformaları üzərindən də müştə-
rilərə təqdim edir.

Bankın təqdim etdiyi məhsul və xidmətlər haqqında daha 
ətraflı məlumatı, Bankın Facebook, Instagram, Twitter, Linke-
din, Youtube sosial media hesablarından və ya *9229 qısa nöm-
rəsinə zəng edərək əldə edə bilərsiniz.

Bayraqdaşıyıcı aviaşirkət bu sertifikatı birbaşa alan ilk aviaşirkət kimi ekoloji 
əməliyyatlarda səmanın bələdçisi olduğunu sübut etib
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ATİB Üzvü olan TAİS İKF yeni “RS-HORECA” şirkətinin 
açılışını etdi

"PAŞA Bank" Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “LME Rebar” 
məhsulu üzrə əmtəə fyuçers müqaviləsi bağlayıb

2020-ci ilin Mart ayının 11-i 
paytaxtda xidmət sektorundakı 
hotellər, restoranlar, kafe, bar-
lar və digər bu tipli müəssisələr 
üçün peşəkar mətbəx avadan-
lıqlarının satışı və sonrakı tex-
niki xidmətləri ilə məşğul olan,  
Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçə-
si, 18-də yerləşən “RS-HORECA” 
şourumun açılış mərasimi baş 
tutmuşdur.

Bu gün RS-HORECA mətbəx və yeməkxanaları, supermar-
ketləri, camaşırxana, şirniyyat və çörək bişirmə müəssisələri 
(emalı sahələrini), qida emalı sahələrini, mehmanxana kom-
plekslərini, fərqli formatda mağazaların qurulmasında iştirak 
edən ən dinamik inkişaf edən brendlərdən biridir. Bizim “one 
stop shopping” konsepsiyası əsasında fəaliyyət göstərən şou-
rum isə müştərilərimizə ən yüksək keyfiyətli və münasib qiy-
mətə avadanlıq və inventarların alınmasında dəstək olacaq.

Bu yaxınlarda “RS-HORECA” Brendi yeni saytının təqdimatı-
nı da keçirib. www.rs-horeca.az  ünvanında fəaliyyət göstərən 
bu sayt ən müasir standartlar səviyyəsində hazırlanıb.

Saytdakı mühüm yeniliklərdən biri Azərbaycanda ilk dəfə 
HORECA (Hotel/Restaurant/Catering) məhsullarının onlayn 
satışına başlanılmasıdır.

Sayt vasitəsi ilə otel, restoran, bar, keytrinq, market, ev və 
digər məqsədlər üçün (s.) məhsulları onlayn seçərək, onların 
xüsusiyyətlərini araşdıraraq əldə etmək mümkündür. Sifarişi-
nizi onlayn ödəniş etdikdən  sonra məhsulunuz qeyd etdiyiniz 

QanunvericilikÜzvlərdən xəbərlər

ünvana çatdırılır.
www.rs-horeca.az saytında tanınmış dünya brendlərinə 

məxsus masaüstü xırda məhsullardan tutmuş, ağır mətbəx 
avadanlıqları, təmizlik və sanitariya üçün nəzərdə tutulan 
inventar, spesifik bar və şərab sevənlər üçün ləvazimatlara 
qədər satılır. 

Ölkənin aparıcı korporativ maliyyə institutu "PAŞA Bank" iq-
tisadiyyatın dayanıqlı inkişafına töhfə verəcək əməkdaşlıqlara 
imza atmağa davam edir. Belə ki, Bank, "Almet Holdinq" QSC ilə 
200 ton həcmində “LME Rebar” (London Metal Exchange - Me-
tal) məhsulu üzrə əmtəə fyuçers müqaviləsi bağlayıb. Qeyd edək 
ki, imzalanan bu müqavilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yer alıb.

Əmtəə məhsulları üzrə fyuçers müqaviləsi, aktivin za-
manla qiymət dəyişikliyinin əvəz edilməsinə və ya riski öz 
üzərinə götürməsinə imkan verən bir maliyyə alətidir. Bu, 
əsasən metallurgiya, avtomobil, maşın istehsalı, inşaat və 
gəmiqayırma kimi metaldan geniş istifadə edilən sahələrdə 
tələb olunan bir məhsuldur. Bu məhsulun köməyi ilə “PAŞA 
Bank”, metal bazarında baş verən qiymət dalğalanmaları sə-
bəbindən müştərilərin üzləşə biləcəyi riskləri minimuma 
endirmək niyyətindədir.

Qeyd edək ki, "PAŞA Bank" öz müştərilərinə aşağıdakı 
əmtəələr üzrə maliyyə bazarlarında risklərin sığortalanmasını 
təklif edir:

• Metal (Alüminium, mis, dəmir, qurğuşun, nikel, sink, qızıl, gümüş)
• Kənd təsərrüfatı (buğda, kakao, kofe, qarğıdalı, pambıq, 

soya, şəkər)
• Enerji (neft, qaz, aviasiya yanacağı)

Fəaliyyətinin 15-ci ilini qeyd edən "PAŞA Bank", iqtisadiyyatı-
nın şaxələndirilməsinə və dayanıqlı inkişafının təmin olunmasına 
töhfə verməyə davam edəcək.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər 
“İstisu” mineral su zavodunun təməlini qoydu

Qeyd edək ki, “İstisu” bulağının suyu 
kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə 
görə seçilir. Laborator analizlər göstərib 
ki, mineralların miqdarı 6,7 qrama çatan 
bir litr suyun tərkibi litium, brom, yod, 
mərgümüş, fosfor, sink, mis, nikel, maqne-
zium, dəmir və digər kimyəvi maddələrlə 
zəngindir. Bu bulaqların suyundan mə-
də-bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi və sair 
xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir.

Statistikaya görə, Azərbaycanda mine-
ral suların ümumi ehtiyatının 33 faizi Kəl-
bəcər və Laçın rayonlarında yerləşir. Bu 
rayonlarda suların gündəlik istismar eh-
tiyatı 7393 kubmetr təşkil edir ki, bunun 
da 42 faizi Laçının, 58 faizi isə Kəlbəcərin 
payına düşür.

Şuşa Bəyannaməsi - 1 il

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət 
başçıları tərəfindən imzalanan 
sənəd bu il fevralın 1-də Azərbay-

canda, 3-də isə qardaş ölkədə tarixi sənəd 
kimi rəsmi surətdə ratifikasiya edilib. 
Bəyannamə iki dövlət arasında gələcək 
strateji hədəfləri müəyyənləşdirən yol 
xəritəsi kimi də xarakterizə olunur. Regi-

onal təhlükəsizliyə, sülhə, müttəfiqliyə və 
əməkdaşlığın inkişafına əsaslanan belə 
bir sənədin Azərbaycanın Milli Qurtuluş 
Günündə işğaldan azad edilən Şuşada 
imzalanması dostluğun və qardaşlığın 
ən yüksək səviyyədə təqdimatı idi. Bu 
təqdimat həm də dünyaya Azərbaycanla 
Türkiyənin birliyinin sarsılmaz və əbədi 

olduğunu göstərdi. Bəyənnamə Azərbay-
canla Türkiyəni dünya miqyasında daha 
güclü mərkəzə, regionda söz sahibinə çe-
virib. Belə ki, regional təhlükəsizlik baxı-
mından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 
sənəd bölgənin uzunmüddətli inkişaf 
konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsində 
aparıcı rol oynayır. 

Şuşada Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında 
Bəyannamənin imzalanmasından bir il ötür.
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Rize-
Artvin Hava Limanının açılış mərasimində 
iştirak ediblər

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə mayın 14-də 
qardaş ölkəyə işgüzar səfərə gəlib.

Dövlət başçıları Rize-Artvin Hava Lima-
nının açılış mərasimində iştirak ediblər.

Yeni hava limanına ilk dəfə göyərtələ-
rində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər-
doğanın və Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin olduqları təyyarələr eniş etdi.

Hər iki ölkənin dövlət başçılarının təy-
yarələri nəhəng su tağının altından keçdi.

Rize-Artvin Hava Limanında Prezi-
dent İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
qarşıladı.

Dövlətimizin başçısı fəxri qarovul 
dəstəsini salamladı.

Qardaş ölkələrimizin prezidentləri açı-
lış mərasiminin keçirildiyi məkana gəldilər.

Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay-
yib Ərdoğanın görüşü oldu.

Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasın-
da ikitərəfli dostluq və qardaşlıq münasi-
bətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf 
etdiyi bildirildi.

Söhbət zamanı siyasi əlaqələrin yük-
sək səviyyədə olduğu qeyd edildi. Bu 
baxımdan Şuşa Bəyannaməsinin önəmi 
xüsusi vurğulandı.

Prezident İlham Əliyev Rize-Artvin 
Hava Limanının açılışında iştirak etmək 
üçün dəvətə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğana 
təşəkkür edərək, Türkiyədə digər sahələr-

də olduğu kimi, nəqliyyat və infrastruktur 
sahəsində də genişmiqyaslı işlərin həyata 
keçirildiyini məmnunluqla qeyd etdi və 
yeni hava limanının açılışı münasibətilə 
təbriklərini çatdırdı.

Dövlət başçıları energetika, nəqliyyat, 
enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq 
məsələlərini, həmçinin bölgədəki vəziy-
yəti müzakirə etdilər.

Söhbət zamanı postmünaqişə dövrü, 
Azərbaycan ilə Ermənistan və Türkiyə 
ilə Ermənistan arasında əlaqələrin nor-
mallaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparıldı.

Dövlətimizin başçısı Türkiyə Preziden-
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Azərbaycana 
səfərə dəvət etdi. Dəvət minnətdarlıqla 
qəbul olundu.
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Türkiyə Azərbaycana müdafiə sənayesi müşaviri 
təyin edəcək 

Azərbaycanda fındıq qərzəyindən üzvi gübrə 
istehsal oluna bilər

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyin-
də müdafiə sənayesi müşaviri vəzifəsi 
yaradılır. 

APA xəbər verir ki, bununla bağlı Tür-
kiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
müvafiq qərar imzalayıb. 

Qərara əsasən, müdafiə sənayesi mü-
şaviri xidmət apardığı ölkədə müdafiə 
sənayesinə dair prosesləri və buna bən-
zər mövzuları dəyərləndirib, hesabatlar 
hazırlayacaq və Türkiyə Müdafiə Sənayesi 
İdarəsini məlumatlandıracaq. 

Ümumilikdə Türkiyənin 9 ölkədəki 
səfirliyində Müdafiə Sənayesi Müşavirliyi 
heyəti yaradılacaq və təyinatlar olacaq.

Müdafiə sənayesi müşavirləri Bakı/
Azərbaycan, Doha/Qətər, İslamabad/
Pakistan, Braziliya, Cakarta/İndoneziya, 
Kuala Lumpur/Malayziya, Məsqət/Oman, 
Dəkkə/Banqladeş, London/Böyük Bri-

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələ-
rinin maliyyələşdirilməsi üzrə qrant layihələri çərçivəsində 
fındıq qərzəyindən üzvi gübrə kimi istifadənin perspektivləri 
araşdırılıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a layihə rəhbəri Altay Dəmirzadə məlu-
mat verib.

Layihə rəhbəri bildirib ki, ölkə üzrə əhəmiyyətli ixrac payına 
malik olan sahələrdən biri də qərzəkli meyvəçilikdir. Bu sahədə 
ilk yeri tutan təbii ki, fındıq bağlarıdır. Qərzəkli meyvələrə dünya 
bazarında tələbatın ildən-ilə artmasını nəzərə alaraq, ölkəmizdə 
də son illərdə yeni fındıq bağlarının salınması və köhnə bağlarda 
məhsuldarlığın yüksəldilməsi sahəsində mühüm işlər görülür. 
Bu günə olan statistikaya görə, ölkə ərazisində fındıq bağlarının 
ümumi sahəsi 80 min hektara yaxındır ki, bunun da təxminən 50 
min hektara yaxını bar verən bağlardır. Təkcə ötən il respublika 
ərazisində 840 hektar yeni fındıq bağları salınıb. Ümumilikdə 
2021-ci ildə Azərbaycanda 67 min tondan çox fındıq yığılıb. Bu 
məhsulun da böyük hissəsi ixrac olunub. Ötən il ölkəmiz fındıq 
istehsalı və ixracına görə dünyada 3-cü yeri tutub. Bütün bu 
rəqəmlər fındıq bağlarının artırılmasına və bu sahənin inkişaf 
etdirilməsinə böyük maraq yaradır.

Onun sözlərinə görə, ilkin olaraq, məhsul yığımı zamanı ya-
ranan və tullantıya atılan fındıq qərzəyini orqanik növ gübrəyə 
çevirə bilmək potensialı araşdırılıb: “Avqust-sentyabr aylarında 
fındıq yığımı zamanı meyvənin üzərində olan yaşıl qərzək tul-
lantıya çevrilir. Bar verən bağlarda ümumilikdə yığılan məhsu-
lun miqdarına nəzər saldıqda, ilkin hesablamalara görə, bu, hər 
il min tonlarla fındıq qərzəyi deməkdir. Əgər, biz bu qərzəyin 
laboratoriya şəraitində üzvi gübrəyə çevrilməsini təmin edə bil-
sək, il ərzində yüz tonlarla orqanik gübrə ala bilərik. Əldə olu-
nacaq yeni növ məhsul, yəni gübrə orqanik olduğu üçün əkin və 
bağ sahələrinin becərilməsində xüsusilə faydalı sayıla bilər”.

Fındıqçılıq rayonlarında araşdırma zamanı məlum olub ki, 
bağlardan məhsul yığıldıqdan sonra xüsusi texnikalarla sürətli 
formada qərzəkdən təmizlənir. Yerdə qalan fındıq qərzəyi isə ək-
sər hallarda yandırılaraq, məhv edilir. Altay Dəmirzadə bildirib 
ki, hər il min tonlarla qərzək tullantısı yarandığını və bütün bu 
tullantının yandırılaraq məhv edildiyini nəzərə alsaq, bu məsələ 

ekoloji cəhətdən də ətraf mühitə mənfi təsir edir. Halbuki alınan 
qərzək tullantısını toplayaraq, istehsal prosesinə cəlb etmək 
olar. Bununla da, ilk növbədə, fermerlər və həyətyanı sahədən 
məhsul toplayan insanlar qərzəyi gərəksiz yerə yandırmadan, 
daha faydalı bir iş üçün yönəldə bilərlər. Digər tərəfdən, ətraf 
aləm ekoloji ziyan yaradan tüstüdən və gərəksiz tullantılardan 
azad olar.

Hazırda layihə yekunlaşmaq üzrədir. Qərzək tullantısından 
üzvi gübrənin müxtəlif bitkilər altında sınağı da planlaşdırılır. 
Nəticələr uğurla tamamlanarsa, qarşıdakı illərdə fındıq qərzəyi-
nin üzvi gübrə kimi istehsalı həyata keçirilə bilər.

Altay Dəmirzadə qeyd edib ki, layihənin tədqiqat mərhələ-
sində fındıqçılıq üzrə ixtisaslaşmış Qəbələ, Zaqatala və Xaçmaz 
rayonlarına səfərlər çərçivəsində yerli sakinlər, böyük fermer 
təsərrüfatı sahibləri ilə aparılan müzakirələr, insanların layihəyə 
olan marağı bu işin fındıqçılıq bölgələri üçün faydalı ola biləcə-
yinə ümid yaradır. Digər tərəfdən, torpaq münbitliyinin qorun-
ması və dayanıqlı istifadəsinə böyük töhfə verə bilər.

taniya səfirliklərinin nəzdində fəaliyyət 
göstərəcək.

Azərbaycandakı müdafiə sənayesi 

müşavirinin xidmət sahəsinə həm də 
Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan 
daxil edilib.
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq 
istəyənlərin marağı böyükdur

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və 
“ADA Universiteti”nin təşkilatçılığı ilə "Cə-
nubi Qafqazda post-münaqişə dövründə in-
kişaf" mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib. 

Tədbirdə Kiçik və Orta Biznesin İnki-

KOB-ların satış imkanlarının genişləndirilməsinə 
dəstək davam edir

Mikro və kiçik sahibkarların məhsulları-
nın tanıdılmasına və satış imkanlarının geniş-
ləndirilməsinə dövlət dəstəyi davam etdirilir. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentli-
yinin (KOBİA) təmin etdiyi dəstəklə daha 
16 KOB subyetki “Baku Crystal Hall”da 
keçirilən "Partners and Business" Baku 
2022 - yerli şirkətlərin tanıtım sərgisində 
məhsul və xidmətlərini geniş istehlakçı 
auditoriyasına təqdim edir. KOBİA-nın xü-
susi stendində Agentliyin sərgilərə çıxışa 
dəstək mexanizmi çərçivəsində KOB-ların 
sənaye, qida, inşaat və digər sahələrdə 
məhsul və xidmətləri sərgilənir. 

Hazırda KOBİA KOB-ların satış imkan-
larının genişləndirilməsinə və yerli məh-
sulların tandılımasına dəstək məqsədilə 
ödənişsiz olaraq KOB-ların yerli və xarici 
ölkələrdə keçirilən sərgilərdə iştirakına, ti-
carət şəbəkələrinə çıxışına dəstək göstərir. 
KOB-lar kobmarket.az onlayn ticarət porta-
lının imkanlarından da istifadə edə bilərlər. 

Qeyd edək ki, "Partners and Business" 
Baku 2022 - yerli şirkətlərin tanıtım sərgi-
si Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA), Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə-
si Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 
Agentliyi, Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgö-
türənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası 
və "Marsol" MMC-nin birgə təşkilatçılığı, 

“Kapital Bank”ın tərəfdaşlığı ilə keçirilir. 
Sərgidə sənaye, kənd təsərrüfatı, qida, İKT, 
təhsil, inşaat, logistika, tekstil və digər 

sahələrdə fəaliyyət göstərən 200-ə yaxın 
yerli şirkətin məhsul və xidmətləri təqdim 
olunur. Sərgi iyunun 18-dək davam etdi. 

şafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov Qarabağda 
biznes qurmaq istəyən sahibkarlardan 
daxil olan müraciətlər, Agentliyin bu 
sahədə fəaliyyəti barədə məlumat verib. 

Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin zəngin iqtisadi və investisiya 
potensialı bu ərazilərdə yeni biznes la-
yihələrinin həyata keçirilməsi və inves-
tisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradır. 
Qələbədən dərhal sonra KOBİA Qarabağ-
da biznes qurmaq istəyən sahibkarlar-
dan müraciətlərin qəbuluna başlayıb. İn-
diyədək KOBİA-ya işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahib-
karlardan 1100-dən çox müraciət daxil 
olub. Bunlardan 500-ə yaxını investisiya 
layihələri, 650-dən çoxu isə digər iş və 
xidmətlərlə bağlıdır. Müraciətlərin 33%-i 
ticarət və xidmətlər, 29%-i sənaye, 27%-i 
kənd təsərrüfatı və 11%-i tikinti, turizm, 
səhiyyə, təhsil və mədəniyyət sahələrini 
əhatə edir. Ağdam Sənaye Parkı və Cəbra-
yılda “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye 
Parkının yaradılması KOB-lara bir sıra 
mühüm üstünlüklər verməklə yanaşı, 
müvafiq rayonların iqtisadi potensialının 
reallaşdırılmasında əhəmiyyətli olacaq-
dır. İşğaldan azad olunmuş rayonlarda 
biznes üçün yeni təşkilati-iqtisadi mo-
dellərin tətbiqi də nəzərdə tutulur. 
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Bakıda “TEKNOFEST 
Azərbaycan” Aerokosmik və 
Texnologiya Festivalı keçirildi

Mayın 26-da Bakıda “TEKNO-
FEST Azərbaycan” fes-

tivalı start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, “TEKNOFEST” 

Aerokosmik və Texnologiya Festivalı Tür-
kiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya 
Nazirliyi və Selçuk Bayraktarın rəhbərlik 
etdiyi “Türkiye Teknoloji Takımı” – T3 
Vəqfinin təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən 
başlayaraq hər il keçirilir. Türkiyədən kə-
narda ilk “TEKNOFEST” Azərbaycanda, 
Bakı Kristal Zalı və ətrafındakı Dənizkə-
narı Bulvar ərazisində təşkil olunub.

“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik 
və Texnologiya Festivalının təşkilatçıları 
Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf 
və Nəqliyyat Nazirliyi, Türkiyə Respublika-
sı Sənaye və Texnologiya Nazirliyi və “Tür-
kiye Teknoloji Takımı” – T3 Vəqfidir.

Festivalın açılışı bu möhtəşəm tədbirə 
hazırlığın gedişatını əks etdirən video-
çarxın nümayişi ilə başlayıb.

Açılış mərasimində Azərbaycan Res-
publikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliy-
yat naziri Rəşad Nəbiyev, “TEKNOFEST”in 
İdarə Heyətinin və T3 Fondu Qəyyumlar 
Şurasının sədri Selçuk Bayraktar və Tür-
kiyənin sənaye və texnologiya naziri Mus-
tafa Varank çıxış ediblər.

Nazir Rəşad Nəbiyev Türkiyə nü-
mayəndə heyətini və bütün iştirakçıları 
salamlayaraq bildirib ki, “TEKNOFEST” 
Türkiyədən kənarda ilk dəfə məhz Azər-
baycanda keçirilir.

“Bu festival ölkələrimiz arasındakı 
dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiq-
lik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür. Bu, 
eyni zamanda, Azərbaycan və Türkiyə-
nin gələcəyə birgə addımlamaq mesajı-
dır. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 
2 fevral tarixli Sərəncamla təsdiq etdiyi 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa 
dair Milli Prioritetlər” strateji sənədində 
müasir innovasiyalar məkanının qurul-
ması məsələsi əksini tapıb. “TEKNOFEST” 
festivalının Azərbaycanda keçirilməsi in-
novasiya üfüqlərini daha da genişləndirir. 
Gənclərə özlərini sınamaq, xəyallarını 
gerçəkləşdirmək üçün yeni platforma, 

meydan təqdim edir”, – deyə nazir vurğu-
layıb.

Nazir Rəşad Nəbiyev, həmçinin qeyd 
edib ki, “TEKNOFEST Azərbaycan” festi-
valına qatılan gənclərin ən böyük qazancı 
əldə etdikləri təcrübələrdir. Festival gənc-
lərin texnologiya və innovasiya sahəsində 
potensialının üzə çıxarılması üçün unikal 
platformadır.

“TEKNOFEST”in İdarə Heyətinin və T3 
Fondu Qəyyumlar Şurasının sədri, eyni 
zamanda, “Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş 
aparatlarının yaradıcısı Selçuk Bayraktar 
qardaş Azərbaycanda olmaqdan qürur 
duyduğunu deyib.

“Bir millət, iki dövlət olaraq qardaşlı-
ğımız dəfələrlə sınandı və şükürlər olsun 
hər dəfəsində könül bağımız daha da qü-
vvətləndi. Azərbaycanda gözəl bir atalar 
sözü var: “Dost dar gündə tanınar”. Biz 
hər zaman dar gündə də, şad gündə də bir 
yerdə olduq. Bakını İstanbuldan fərqlən-
dirməyən Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə 
Qafqaz İslam Ordusu da, Qarabağa xidmət 
edən yüksək texnoloji milli pilotsuz uçuş 
aparatlarını hazırlayan türk mühəndisləri 
də eyni ruha sahibdirlər. Bizim ürəyimiz-
də bir yara olan Qarabağ, eyni zamanda, 
qardaşlığımızın zirvəsidir. Bu səbəblə 
Qarabağı yenidən vətən torpağı edən 
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Zəfərin əsl memarı olan əziz şəhidlərimizi 
bir daha qarşınızda anıram. Ruhları şad 
olsun”, - deyə Selçuk Bayraktar qeyd edib.

“Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş apa-
ratlarının yaradıcısı gənclərə müraciət 
edərək deyib ki, bu gün ölkələr müstəqil-
liklərini qorumaq üçün yüksək texno-
logiyalara sahib olmalıdırlar. Gənclər bu 
istiqamətdə özlərini təsdiqləməli, bilik və 
bacarıqlarını daim artırmalıdırlar: “Baca-
racağına inanmayan insan necə mübarizə 
apara bilər, məqsədinə necə çata bilər? 
Buna görə bütün məsələnin kökü özünə 
inamdan başlayır. İnanaraq başladığınız 
işlərdə ailənizə, ailənizdən vacib milləti-
nizə, millətinizdən vacib insanlığa faydalı 
olmağı qarşınıza məqsəd qoyun. Əminəm 
ki, əgər bu nüanslara dəyər verərək çalış-
sanız, etdiyiniz bütün işlərdə dünyanın ən 
yaxşısı ola bilərsiniz”.

“TEKNOFEST” dünyaya açılarkən ilk 
gəldiyimiz yer təbii ki, qardaşımızın evi, 
Bakı olacaqdı. Biz “TEKNOFEST”i uşaqla-
rımızın və gənclərimizin arzularının hü-
dudu, onların qarşısında heç bir maneə 
olmasın deyə keçiririk. 2018-ci ildə 18 
yarışma ilə başladığımız “TEKNOFEST”də 
yarışma sayı bu gün 40-a çatıb. İnanırıq ki, 
10 müsabiqə və “Take Off” Müəssisə Zir-
vəsi ilə başlayan “TEKNOFEST” gənc qar-
daşlarımın Azərbaycana marağı ilə getdik-
cə daha da böyüyəcək. Bu vəsilə ilə türk 
uşaqları əzmkarlıqları sayəsində nəyə 
nail ola biləcəklərini dünyaya göstərəcək-
lər”, - deyə S.Bayraktar vurğulayıb.

Türkiyənin sənaye və texnologiya nazi-
ri Mustafa Varank çıxışında “TEKNOFEST” 
iştirakçılarını gələcəyin mütəxəssisləri 
adlandırıb.

Nazir müdafiə sənayesi sahəsində 
Azərbaycan ilə Türkiyənin birgə əmək-
daşlığının faydalarına toxunub. Qeyd 
edib ki, Türkiyə hazırda müdafiə sənaye-
si sahəsində öz sözünü deyir. Bu sahədə 

Azərbaycana daim dəstək göstərməyə 
hazırdır.

“Azərbaycanda olmaqdan məmnunuq. 
“TEKNOFEST”in ilk məşəlini əvvəlcə İs-
tanbulda, sonra Anadoluda yandırdıq. 
Ötən il Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan “TEKNOFEST”i beynəlxalq bir 
brendə çevirəcəyik” dediyi zaman, təbii 
ki, ilk dayanacaq məntəqəmiz Azərbay-
can oldu. Hər il TEKNOFEST məkanında 
yaşadığım o həyəcanı, coşqunu, sevinci bu 
gün daha fərqli yaşayıram. Hazırda təkcə 
Türkiyə adından yox, qardaş Azərbaycan 
adından da sevinirəm. Türk dünyası üçün, 
İslam dünyası üçün sevinirəm”, - deyə M.
Varank bildirib.

Çıxışında gənclərə səslənən M.Varank 
deyib ki, bu gün burada iştirak edənlər sa-
baha dünyaya yol göstərəcək mühəndislər, 
elm adamları, tədqiqatçılar olacaq: “Sizin 
yerinizdə ola bilsəydim bu meydanda məs-
kən salardım. Hər bir təyyarəni, hər bir tex-
nikanı bir-bir araşdırar, qeydlər götürər-
dim. Lazım gələrsə evə getməzdim, burada 
yatardım. Bu meydanda olmaq sizlər üçün 
yaradılmış böyük bir şansdır”.

“Müstəqillik hekayəmizin adı “milli 
texnologiya həmləsidir”, - deyən Musta-
fa Varank qeyd edib ki, Prezident Rəccəb 
Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə 
üçün hədəflər müəyyənləşdirilib. 10-15 
il əvvəl bəzi ölkələr müdafiə sənayesi 
məhsullarını, PUA-ları satmır, gizli və açıq 
şəkildə embarqo qoyurdular. Türkiyə ter-
rorla, terroristlərlə mübarizə apararkən 
texnoloji avadanlıqlardan məhrum qa-
lırdı: “Amma “milli texnologiya həmləsi” 
onların planlarını pozdu. Bir zamanlar 
PUA satmadıqları türk milləti bu gün döv-
rünün ən mükəmməl texnoloji məhsulla-
rını istehsal edir. Bu gün həmin ölkələr bu 
meydanda da gördüyünüz Türk istehsalı 
olan texnikaları almaq üçün növbədə da-
yanıblar”.

Nazir bildirib ki, siyasi mənada tam 
müstəqil olmağın yolu texnologiya sahə-
sində müstəqillikdən keçir: “Biz bunu hər 
yerdə deyirik, amma Azərbaycanda demə-
yin xüsusi mənası var. Çünki biz texno-
logiya sahəsində müstəqil olmamağın cə-
zasını uzun müddət çəkdik. Qarabağdakı 
işğalın, zülmün qarşısında dünyanın necə 
səssiz qaldığını azərbaycanlı qardaşları-
mız və biz çox yaxşı bilirik. Bu gün burada 
keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan” hər 
kəsə verilən ən gözəl cavabdır. Biz Bakıda 
təkcə festival keçirmirik, eyni zamanda, 
bütün dünyaya müstəqilliyimizi, bir mil-
lət, iki dövlət olduğumuzu göstəririk”.

Selçuk Bayraktarın geri sayımı ilə 
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı öz 
işinə başlayıb. Təbdir iştirakçıları VİP tura 
dəvət olunublar. Tur zamanı qonaqlar sər-
gilərlə tanış olub, moderator onlara “TEK-
NOFEST” barədə ümumi məlumat verib.

“TEKNOFEST” çərçivəsində keçirilən 
yarışlarda pilotsuz uçuş aparatları, robo-
texnika, peyk modelləşdirilməsi və digər 
sahələr üzrə gənclərə öz bacarıqlarını 
göstərmək imkanı verir. Festivalda iştirak 
üçün ümumilikdə 1000 komanda, 5000-
dək şəxs müraciət edib. Azərbaycanın 52 
rayonundan, Türkiyənin isə 40 bölgəsin-
dən gənclər festivalda iştirak üçün qey-
diyyatdan keçiblər.

Festival elmi, texnologiyanı sevən 
gənclərə özünü sınamaq, ideyalarını real-
laşdırmaq imkanı verəcək, təcrübə qazan-
dıracaq. Eyni zamanda, birlikdə çalışan 
gənclərə komanda ruhu aşılayacaq. Sağ-
lam mühitdə rəqabət aparmağı, əzmkar 
olmağı öyrədəcək.

“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokos-
mik və Texnologiya Festivalı çərçivəsində 
qardaş Azərbaycan və Türkiyə pilotlarının 
iştirakı ilə keçirilən aviaşou festivalın ən 
yaddaqalan hadisələrindən biri olub.

Vətən müharibəsinin iştirakçısı, pol-
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kovnik Abdulla Qurbaninin təqdimatında 
möhtəşəm hava şousu ilk dəfə eyni təy-
yarədə uçuş edən qardaş Azərbaycan və 
türk pilotlarından ibarət aerobatika heyət-
lərinin keçidi ilə başlayıb. Vətən Müharibə-
si Qəhrəmanı polkovnik Rəşad Nadirovun 
başçılıq etdiyi Mİ-17 helikopterlər üçlüyü 
ilk olaraq Türkiyə və Azərbaycan respub-
likalarının dövlət bayraqlarını və “TEKNO-
FEST” festivalının bayrağını Bakı səmasın-
da dalğalandırıb.

Sonra Mİ-24 helikopterləri üçlüyü, 
MFİ-17 (“Super Muşşaq”) təlim təy-
yarələrindən ibarət üçlük, aviabazalarda 
təyyarəçilərin uçuş qabiliyyətinin daim 
yüksəldilməsinə xidmət edən reaktiv 
mühərrikli L-39 təlim təyyarələri üçlüyü, 
hava məkanında aviasiyanın hakimliyini 
qoruyub saxlayan, hücum təyyarələrini və 
digər quru qoşun birləşmələrinin hava-
dan qorunması və himayəsində müstəsna 
rol oynayan çoxməqsədli, səsdən iti MİQ-
29 qırıcı təyyarələr üçlüyü, yerüstü hə-
dəflərə dağıdıcı zərbələr endirən hücum-
çu SU-25 təyyarələr qrupu öz nümunəvi 
uçuşları ilə tamaşaçıları salamlayıb.

MİQ-29 təyyarələr qrupundan ayrılan 

“Qarabağ” ordenli qəhrəmanımız polko-
vnik Zaur Rüstəmov yenidən ali pilotaj 
fiqurlarını nümayiş etdirmək üçün avi-
aşou keçirilən hava məkanına qayıdıb 
və sıçrama, çevrilmə, qalxan, sərt həlqə, 
sıçramada çəllək və minimal sürətli keçid 
edib.

Qardaş Türkiyənin Hərbi Hava Qüv-
vələrinin “ATAK”, “AKINCI-SLTRK”, “HÜR-
KUŞ” təyyarələri, eləcə də “Solo Türk” və 
“Türk Ulduzları”nın nümunəvi uçuşları 
tamaşaçıları heyran qoyub.

“Türk Aviasiya və Kosmik Sənaye” 
şirkətinin istehsalı olan “HÜRKUŞ” təy-
yarəsində ön pilot Murad Ösbala olub. 
Digər pilot isə Azərbaycan Hərbi Hava Qü-
vvələrindən ehtiyata buraxıldıqdan sonra 
“HÜRKÜŞ” aerobatika komandasında xid-
mət edən ilk azərbaycanlı test-pilot, ehti-
yatda olan polkovnik Xəlil Yusubovdur.

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin 
Su-25 və MİQ-29 qırıcı təyyarələri, hərbi 
helikopterlər və qardaş Türkiyənin “Solo 
Türk”, “Türk Ulduzları”, “Hürkuş” aeroba-
tika komandaları, “ATAK” helikopterləri və 
“Akıncı” PUA-sı ilə nəfəs kəsən hava şousu 
təqdim ediblər. Milli şahinlərimiz də qardaş 

Türkiyənin pilotları ilə yanaşı, mürəkkəb 
manevrlərin öhdəsindən layiqincə, cəsarət-
lə, qətiyyətlə gəlib və bu dəfə də tamaşaçıla-
rı valeh ediblər.

“Ay-ulduz”lu türk bayrağını əngin sə-
malarda əzəmətlə dalğalandıran qəhrə-
man türk pilotları ilə yanaşı, bu gün İkinci 
Qarabağ savaşında Azərbaycanın üçrəngli 
bayrağını tarixi və əbədi torpaqlarımız 
olan cənnət Qarabağımızda, Şuşanın sə-
malarında qürurla dalğalandıran milli şa-
hinlərimiz də məharət və peşəkarlıqlarını 
nümayiş etdiriblər.

Qeyd edək ki, “TEKNOFEST Azərbay-
can” bir sıra komponentlər üzrə təşkil 
olunur. Bunlara texnologiya müsabiqələri, 
“Take off Baku” startap sammiti, “Smart 
Qarabağ” Hakatonu, Türk Dövlətləri Təş-
kilatının İKT üzrə nazirlər toplantısı, 
“Rocket League” və “TEKKEN” oyunları 
üzrə Avropa kuboku, sərgilər, hava şou-
ları, konsertlər və əyləncə attraksionları 
daxildir.

Festivalın ilk gününün sonunda zi-
yarətçilər üçün musiqi proqramı və lazer 
şou təqdim olunub.

Xəbərlər
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ATİB İdarə Heyətini, Ehtiyat İdarə Heyətini 
və Maliyyə Təftiş Komissiyasını Türkiyə 
Respublikasının Azərbaycandakı Səfiri 
Doç. Dr. Cahit Bağcı qəbul etdi

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birli-
yinin (ATİB) 19 may 2022-ci ildə keçiril-
miş Ümumi Yığıncağında seçilmiş İdarə 
Heyətini, Ehtiyat İdarə Heyətini və Maliy-
yə Təftiş Komissiyasını 9 iyun 2022-ci ildə 
Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı 
Səfiri Doç. Dr. Cahit Bağcı qəbul etdi.

Görüşdən əvvəl ATİB İdarə heyətinin 
sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzv-
ləri Mürsəl Rüstəmov, Rafiq Qarayev, Tah-
sin Gündem, Rəna Məmmədova, Sürəyya 
Verdiyeva, İdarə heyətinin ehtiyat üzvləri 
Ramin Məmmədov, Sevda Süleymano-
va, Maliyyə Təftiş Komissiyasının üzvləri 
Fatih Güven, Nəzər Eminov və Baş Katib 
Pərvanə Hacıyeva Fəxri xiyabana gələrək 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əli-
yevin və görkəmli oftalmoloq alim, aka-
demik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini 
ehtiramla yad edib, məzarı üzərinə gül 
dəstəsi qoydular.

Sonra Şəhidlər xiyabanında Azərbay-
canın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda mübarizədə canlarından keçmiş 
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qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi eh-
tiramla yad edilərək məzarları üstünə tər 
çiçəklər düzüldü.

Nümayəndə heyəti 1918-ci ildə Bakı-
nın bolşevik-erməni daşnak qoşunların-
dan azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə 
şəhid olmuş, Azərbaycanın müstəqilliyi 
uğrunda mübarizədə canından keçmiş 
türk şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış 
abidəni ziyarət etmiş, Azərbaycanın azad-
lığı uğrunda canlarını fəda etmiş türk 
əsgərlərinin adları və soyadları həkk 
olunmuş Şəhidlik kitabəsinin üstünə gül 

dəstələri qoydular.
Daha sonra isə Azərbaycan Türkiyə İş 

Adamları Birliyinin (ATİB) nümayəndə 
heyəti Türkiyə Respublikasının Azərbay-
can Respublikasındakı fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri Doç.Dr. Cahit Bağcı tərəfin-
dən qəbul edilmişdir.

Qəbul üçün təşəkkür edən ATİB İdarə 
Heyətinin sədri Cemal Yangın hər zaman 
səfriliyin dəstəyini hiss etdiklərini bil-
dirib: “Sizə və Türkiyə Respublikası sə-
firliyinin dəyərli əməkdaşlarına ATİB-in 
Ümumi Yığıncağında iştirakınıza görə 

təşəkkür edirik. ATİB olaraq bundan son-
ra da iki qardaş ölkənin maraqları naminə 
çalışacağımızdan əmin olmanızı istəyirik”.

Türkiyənin səfiri Doç.Dr. Cahit Bağcı 
öz növbəsində qeyd edib ki, ATİB Azər-
baycanın iş adamları təşkilatları sırasında 
özünəməxsus yer tutur: “Əminəm ki, siz 
bundan öncə olduğu kimi, bundan sonra 
da işlərinizi uğurla davam etdirəcəksiniz. 
Biz ATİB-dən yeni layihələr və yeni uğur-
lar gözləyirik”.

Daha sonra görüş qarşılıqlı müza-
kirələrlə davam edib.

Xəbərlər
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Fiziki şəxslərin gətirdikləri mobil telefonlara görə 
dövlət rüsumları ləğv edilib

E-ticarətlə bağlı şikayətlərin idarəedilməsi üzrə 
yeni dövlət standartı qəbul edilib

Mayın 23-də baş nazir Əli Əsədov fizi-
ki şəxslər tərəfindən şəxsi istifadə üçün 
gətirilən mobil qurğuların dövlət qeydiy-
yatı üçün dövlət rüsumunun ləğv edilmə-
si haqqında sərəncam imzalayıb.

Bununla da Nazirlər Kabinetinin mobil 
qurğuların qeydiyyatına dövlət rüsumları 
haqqında 2018-ci il qərarı ləğv edilib.

Xatırladaq ki, 100 dollara qədər mobil 
qurğunun qeydiyyata alınması üçün döv-
lət rüsumu 20 manat təşkil edirdi.

Digər mobil qurğuların qeydiyyatına 
dövlət rüsumu 30 manatdan 150 manata 
qədər olub.

Ən yeni model mobil telefonları (700 
dollardan yuxarı) üçün rüsumun məbləği  
100-150 manat təşkil edirdi.

Gətirilən qurğular bir ay ərzində poçt 
şöbələrində və ya "elektron hökumət" 
(e-gov.az) portalı və imei.az saytı vasitəsilə 
onlayn rejimdə qeydiyyata alınmalıdır. 

Müştəri məmnuniyyətinin təmin edil-
məsi, artırılması, o cümlədən bu sahədə 
keyfiyyətin yüksəldilməsi məqsədilə AZS 
ISO 10002:2022 “Keyfiyyəti idarəetmə 
- Müştəri məmnuniyyəti - Təşkilatda şi-
kayətlərin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici 
sənəd” yeni dövlət standartı qəbul edilib.

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Xidmətindən “APA-Economics”ə 
verilən məlumata görə, “Keyfiyyət Assosi-
yasiyası” İctimai Birliyi tərəfindən təqdim 
edilən standart layihəsi Xidmətin tabeliyin-
də olan “Azərbaycan Standartlaşdırma İns-
titutu” publik hüquqi şəxs tərəfindən təs-
diqlənərək Standartlaşdırma üzrə normativ 
sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edilib.

Dövlət standartı bütün fəaliyyət növ-
ləri (kommersiya və qeyri-kommersiya), 
o cümlədən elektron ticarət ilə bağlı şi-
kayətlərin effektiv və səmərəli idarəetmə 
prosesinin işlənib hazırlanması və tətbiqi 
üzrə beynəlxalq prosedurları ehtiva edir.

Xəbərlər



Hər bir həmvətənimizi dünya 
müsəlmanlarının mənəvi birlik və 

həmrəylik rəmzi olan müqəddəs Qurban 
bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik 
edir, ən səmimi arzu və diləklərimizi 

yetiririk. Etdiyiniz duaların, kəsdiyiniz 
qurbanların Tanrı dərgahında qəbul 
olunmasını arzu edirik. Qoy bu nur-

lu bayram ailələrinizə xoşbəxtlik, 
süfrələrinizə xeyir-bərəkət gətirsin.

Qurban bayramınız 
mübarək olsun!  
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Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi 
əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb

Səhiyyə Nazirliyində Türkiyənin Xarici İqtisadi 
Əlaqələr Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüş olub

Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mi-
kayıl Cabbarov Türkiyənin sənaye və 
texnologiya naziri Mustafa Varankla gö-
rüşüb.

"APA-Economics" xəbər verir ki, nazir 
bu barədə"Twitter" hesabında yazıb.

O bildirib ki, görüşdə ikitərəfli iqtisadi 
əlaqələrin inkişafında rolu, kiçik və orta 
sahibkarlıq, sənaye, eləcə də standartlaş-
dırma və metrologiya sahələrində tərəf-
daşlığın gücləndirilməsi üçün müştərək 
qurumların yaradılması barədə danışıq-
lar aparılıb.

Görüş çərçivəsində tərəflər arasında 
iqtisadi tərəfdaşlığın möhkəmlənməsi 
istiqamətində Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb.

AZƏRTAC Səhiyyə Nazirliyinə isti-
nadla bildirir ki, qonaqları salamla-
yan səhiyyə naziri Teymur Musayev 
Türkiyə və Azərbaycanın tarixlərinin 
ən mürəkkəb dövrlərində bir-birinə 
dəstək olduğunu və ölkələrimiz ara-
sında mövcud olan dostluq münasibət-
lərinin dövlət başçılarının sayəsində 
bu gün ən yüksək səviyyəyə çatdığını 
vurğulayıb.

Görüşdə iki ölkə arasında tibb 
sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin möv-
cudluğundan məmnunluğunu bildirən 
Teymur Musayev, Səhiyyə Nazirliyi-
nin nümayəndə heyətinin cari ilin 
may ayında qardaş Türkiyəyə işgüzar 
səfərini xatırladıb: “İkigünlük səfər 
çərçivəsində Türkiyənin səhiyyə nazi-
ri Fahrettin Koca ilə görüşdə olduqca 
səmərəli müzakirələr apardıq. Qardaş 
ölkənin aparıcı tibb ocaqlarının fəa-
liyyəti ilə də tanış olduq. Səhiyyənin 
bütün sahələrində Türkiyənin təcrü-
bəsini öyrənmək bizim üçün olduqca 
faydalıdır”.

Rəqəmsallaşdırmanın iqtisadiyyat-

Səhiyyə Nazirliyində Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının (DEİK) 
nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

da labüd bir proses olduğunu diqqətə 
çatdıran Teymur Musayev deyib ki, 
səhiyyə də iqtisadiyyatın bir sektoru 
olaraq gələcəyini yalnız rəqəmsallaş-
dırmanın üzərindən görür: “Bu sahədə 
qardaş Türkiyənin təcrübəsi əvəzsizdir. 
Rəqəmsallaşdırmada Türkiyə modeli 
dünyada liderdir”, - deyə nazir vurğu-
layıb.

Öz növbəsində DEİK-in nümayən-
dələri tibbi turizm, səhiyyənin rəqəmsal 

transformasiyası sahəsində tədqiqatlar 
üzrə Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi ilə 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu vurğu-
layıblar.

Qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən 
görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasın-
da səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq, birgə 
layihələr ətrafında səmərəli fikir müba-
diləsi aparılıb. Görüşün sonunda tərəflər 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək barədə ra-
zılığa gəliblər.
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Türkiyə nümayəndə 
heyəti İqtisadiyyat 
Nazirliyində olub

Azərbaycanda 
audiovizual yayım 
konsepsiyasını Türkiyə 
şirkəti hazırlayacaq

Azərbaycan-Türkiyə birgə peşə məktəblərinin 
fəaliyyətə başlayacağı vaxt açıqlanıb

Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun (DEİK) 
Türkiyə-Azərbaycan İşgüzar Şurasının rəhbəri Kamal Koloğ-
lunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İqtisadiyyat Nazirli-
yində olub.

Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşdə iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinin genişləndirilməsi, türk iş adamlarının Azərbay-
canda, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həya-
ta keçirilən yeni layihələrdə iştirakı, sənaye parklarına və 
məhəllələrinə investisiyaların yatırılması, Türkiyədən olan 
yükdaşıyıcıların Azərbaycanın əlverişli nəqliyyat-tranzit im-
kanlarından daha çox faydalanması kimi məsələlər müzakirə 
olunub.

Azərbaycanda 2023-2030-cu illərdə audiovizual yayımla-
rın inkişaf konsepsiyası hazırlanacaq.

“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Bir-
liyindən (Teleradio İB) “APA-Economics”ə verilən məlumata 
görə, bununla bağlı “Teleradio”da Rəqəmsal İnkişaf və Nəq-
liyyat Nazirliyinin, Audiovizual Şuranın, Medianın İnkişafı 
Agentliyinin, eləcə də radio-televiziya şirkətlərinin məsul nü-
mayəndələrinin iştirakı ilə görüş keçirilib.

Konsepsiyanın hazırlanması Türkiyənin “Arthur D. Little” 
Konsaltinq Xidmətləri Səhmdar Şirkətinə həvalə olunub. Gö-
rüşdə şirkət təmsilçisi təqdimatla çıxış edib.

Konsepsiyanın texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəli hazırlan-
ması ilə bağlı toplantı iştirakçıları tərəfindən bir sıra təkliflər 
irəli sürülüb.

Konsepsiyanın hazırlandığı müddətdə müzakirələrin da-
vam etdirilməsi nəzərdə tutulub.

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti ara-
sında peşə təhsili sahəsində əməkdaş-
lığa dair Protokol artıq hər iki ölkənin 
prezidentləri səviyyəsində təsdiqlənib. 
Protokola əsasən, Bakı şəhəri və Qəbələ 
rayonunda iki peşə təhsili mərkəzi birgə 
idarə olunacaq”.

Bunu APA-ya açıqlamasında Peşə 
Təhsili üzrə Agentliyin direktoru vəzifə-
sini müvəqqəti icra edən, direktor müa-
vini Ceyhun Kərəmov bildirib.

Ceyhun Kərəmov deyib ki, peşə təh-
sili müəssisələrində 10-a yaxın ixtisas 
olacaq: Bu ixtisasları sırasına aşbazlıq, 
İT texnologiyaları, dizayn, tekstil və di-
gərləri daxildir. Sözügedən sahələrdə 
birgə təhsil proqramları olacaq. Təh-
sil proqramları Türkiyə standartları 
nəzərə alınmaqla, Azərbaycan təhsil 
sisteminə uyğunlaşdırmaqla həyata ke-
çiriləcək. Məqsədimiz bu il və növbəti 
təhsil ilində bu istiqamətdə fəaliyyəti 
həyata keçirməkdir. Artıq bununla bağlı 
işlərə start verilib. Bakı şəhərində yeni 

peşə məktəbi tikilməyə başlanılıb və 
gələn ildən tələbə qəbulu həyata keçir-
məyə başlayacağıq. Qəbələ rayonunda 

isə hazırda araşdırma aparırıq. Ola bilər 
ki, ya bu il, ya gələn il orda da qəbula 
başlanılsın".
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ATİB Ümumi Yığıncağı keçirildi

Prosedura uyğun olaraq Ümumi Yı-
ğıncağın iştirakçıları tərəfindən ic-
lasın sədri və katiblər seçildi, həm-

çinin iclasın gündəliyi təsdiq edildi.
Gündəliyə uyğun olaraq ATİB İdarə 

Heyəti sədrinin müavini Mürsəl Rüstə-
mov İdarə Heyətinin 2020 və 2021-ci il 
üzrə hesabatını iclas iştirakçılarına təq-
dim etdi. İllik hesabat Ümumi Yığıncaq 
iştirakçıları tərəfindən yekdilliklə qəbul 
edildi.

Bundan sonra iclasın sədri Rəşad Rə-
sullu İdarə Heyətinin tərkibinin tam şə-
kildə formalaşdırılması üçün İdarə Heyə-
tinə yeni üzvlər seçilməsi məsələsinə 
baxdı. Ümumi Yığıncaq iştirakçıları idarə 
heyətinə nazmizədlər üçün təkliflər irəli 
sürdülər. Bununla da ATİB İdarə Heyəti 
növbəti üç il üçün fəaliyyətini aşağıdakı 
tərkibdə davam etdirəcəkdir:

1. Cemal Yangın (İstanbul Çarşı Import 
Export Ltd)- İdarə Heyətinin sədri

2. Dr. Selçuk Demir (Ziraatbank Azər-
baycan ASC)-İdarə Heyətinin üzvü

3. Azər Hətəmov (Anadolu Universite-
ti Azərbaycan Proqramlarl) - İdarə 
Heyətinin üzvü

4. Mürsəl Rüstəmov (Pozitiv Konsal-
tinq MMC) - İdarə Heyətinin üzvü

5. Rəna Məmmədova (Azərbaycan 

19 may 2022-ci ildə Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik 
naziri cənab Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ`nin himayəçiliyi ilə Azərbaycan Türkiyə İş 
Adamları Birliyinin (ATİB) Ümumi Yığıncağının növbəti iclası keçirildi. 

Koka Kola Bottlers Ltd. MMC) – İdarə 
Heyətinin üzvü

6. Kaya Karslı (İstanbul Reklam Market 
MMC) - İdarə Heyətinin üzvü

7. Tahsin Gündem (Nareks MMC) - 
İdarə Heyətinin üzvü

8. Barış Altıparmak (Kolin İnşaat) - 
İdarə Heyətinin üzvü

9. Gürsu Baskan (Schneider Electric 

Middle East Projects) - İdarə Heyəti-
nin üzvü

10. Sürəyya Verdiyeva (TAC MMC) - İdarə 
Heyətinin üzvü

11. Rafiq Qarayev (RR Group of Compa-
nies MMC) - İdarə Heyətinin üzvü

İclasda Təftiş Komissiyasının yeni tər-
kibi də formalaşdırıldı. Komissiyanın səd-
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ri “KPMG Azerbaijan Limited” şirkətinin 
nümayəndəliyinin rəhbəri Murat Karakaş, 
üzvləri isə “Zenit Tour” şirkətinin rəhbəri 
Nəzər Eminov və “Güven Tour” şirkətinin 
rəhbəri Fatih Güven seçildilər.

Daha sonra R. Rəsullu İdarə Heyəti 
tərəfindən hazırlanmış ATİB-in 2022-ci 
il üçün büdcəsini və ştat cədvəlini təqdim 
etdi və sənədlər iclas iştirakçıları tərəfin-
dən təsdiqləndi.

Seçkidən sonra Türkiyə Respublika-
sının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik na-
ziri Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ çıxış edərək 
ATİB-in daim onun diqqət mərkəzində 
olduğunu və hər zaman dəstək olacağını 
bildirdi. 

Bundan başqa tədbirdə Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Doç.Dr. Cahit Bağcı, 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
nazirinin müavini Sahib Məmmədov, Ki-

çik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommu-
nikasiya Mərkəzinin rəhbəri, professor 
Vüsal Qasımlı, Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatla-
rı Milli Konfederasiyasının Prezidenti 
Məmməd Musayev çıxış edərək ATİB-lə 
əməkdaşlıq əlaqələrinin önəmindən bəhs 
etdilər.
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Nazirlər Kabineti “İdxalı və satışı əlavə 
dəyər vergisindən azad edilən kütləvi 
informasiya vasitələri məhsullarının 
və kitabların (elektron kitablar istisna 
olmaqla), habelə dərslik komplektlərinin 
və həmin malların (məhsulların) istehsalı 
(nəşri) ilə bağlı rulon və ya vərəqə 
şəklində kağızın Siyahısı”nı təsdiqləyib.

Hərbi qulluqçuların məcburi icbari 
narkoloji müayinədən keçirilməsinə dair 
layihə qəbul edilib

Parlament güclü təsir edən maddələri 
satanların 10 il həbs olunmasına dair 
layihəni qəbul edib

Gəlir vergisindən azadolmalar və 
güzəştlərin siyahısı genişləndirilir

Ümumi təhsil müəssisələrinin təsnifatına 
dəyişiklik edilir - SİYAHI

Siyahıya aşağıdakı məhsullar daxildir:

• Rulonlarda və ya vərəqlər şəklində qəzet kağızı
• Müxtəlif ölçü və qramda olan yazı, çap və ya digər qrafik 

məqsədləri üçün istifadə edilən təbaşirlənməmiş kağız və 
karton

• Kitabların cildlənməsi üçün tikilən kağız və karton üzlük
• İllüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, içində reklam materialı 

olan və ya olmayan qəzetlər, jurnallar və digər dövri nəşrlər
• Kitab-şəkillər, rəsm üçün və ya rəngləmə üçün uşaq kitab-

ları
• Kitablar şəklində çap edilmiş atlaslar, divar xəritələri, topoq-

rafik planlar da daxil olmaqla, coğrafi və hidroqrafik xəritələr 
və ya bütün növ analoji xəritələr.

Azərbaycanda hərbi qulluqçuların ildə bir dəfədən az ol-
mayaraq icbari narkoloji müayinədən keçirilməsini nəzərdə 
tutan layihə III oxunuşda qəbul olunub.

"Report"un xəbərinə görə, bu, parlamentin bu gün keçirilən 
iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılan “Narkoloji xidmət və 
nəzarət haqqında” və “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, 
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekur-
sorlarının dövriyyəsi haqqında”, ”Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 
haqqında” qanunlarda və “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qü-
vvələrinin Daxili xidmət nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihəsində əksini tapıb.

Dəyişikliklər narkomanlığın erkən müəyyən edilməsi və pro-
filaktikası məqsədilə hazırlanıb. Belə ki, sənəddə müddətli həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılan şəxslərin, həqiqi hərbi xidmətdə olan hər-
bi qulluqçuların, bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü 
daxil olanların və kadr zabit heyətinə könüllü daxil olanların ic-
bari narkoloji müayinədən keçməsi məsələlərinin hüquqi əsasları 
müəyyən olunub.

Bundan əlavə, Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında” qanu-
na təklif edilən yeni - 24.4-cü maddədə qeyd edilib ki, müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan şəxslər çağırış dövründə qeydiy-
yatda olduqları dövlət tibb müəssisələri tərəfindən, bağlaşma 
əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olanlar bağlaşma 
imzalanmazdan əvvəl bağlaşma bağladıqları dövlət orqanlarının 
tibb müəssisələri tərəfindən, birbaşa kadr zabit heyətinə könül-
lü daxil olanlar həqiqi hərbi xidmətə daxil olmaları barədə əmr 
imzalanmazdan əvvəl kadr-zabit heyətinə daxil olduqları dövlət 
orqanlarının tibb müəssisələri tərəfindən, həqiqi hərbi xidmət 
hərbi qulluqçuları isə ( müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qul-
luqçuları istisna olmaqla) ildə bir dəfədən az olmayaraq xidmət 
keçdikləri dövlət orqanlarının tibb müəssisələri tərəfindən icbari 
narkoloji müayinədən keçiriləcəklər.

Bu şəxslərin icbari narkoloji müayinədən keçməsi qaydası mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən ediləcək.

Qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə 2022-ci il iyulun 1-dən qüv-
vəyə minəcək.

Sənəd səsverməyə çıxarılaraq III oxunuşda qəbul olunub.

Azərbaycanda güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin 
satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlar 10 il 
həbs ediləcək.

"Report"un xəbərinə görə, bu, parlamentin bu gün keçirilən 
iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Cinayət Məcəlləsinə 
dəyişikliklərdə əksini tapıb.

Dəyişikliklə Cinayət Məcəlləsinin (240-cı maddə: Güclü təsir 
edən və ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə qanunsuz dövriy-
yəsi) 240.1, 240.2 və 240.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş 
əməllər güclü təsir edən maddələrə münasibətdə xüsusilə külli 
miqdarda törədildikdə altı ildən on ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq.

Sənəd səsverməyə çıxarılaraq III oxunuşda qəbul olunub.

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərin siyahısı ge-
nişləndirilir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı Vergi Məcəlləsinə də-
yişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasında I oxunuşda 
müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə fiziki şəxslərin kütləvi təklif edilmiş və tənzim-
lənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə əldə 
etdikləri dividentlər və faiz gəlirləri 2023-cü il fevralın 1-dən eti-
barən 5 müddətinə gəlir vergisindən azad ediləcək.

Eyni zamanda, layihəyə görə hüquqi şəxslərin faiz gəlirlərinə 
görə vahid vergitutma mexanizmi tətbiq ediləcək.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

Ümumi təhsil müəssisələrinin yeni təsnifatı müəyyənləşir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı “Ümumi təhsil 
haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Belə ki, qanun 12-ci maddəsində ümumi təhsil müəssisələrinin 
növlərinin yeni redaksiyasına uyğun olaraq “Sağlamlıq imkanları 
məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” qanunun 7.0-cı 
maddəsində və “Təhsil haqqında” qanunun 14.5.2-ci maddəsində 
də dəyişikliklər edilməsi təklif olunub.

Bundan əlavə, qanunun “Əsas anlayışlar” adlanan birinci 
maddəsinə “inteqrasiya təlimli təhsil müəssisəsi” anlayışının tə-
rifi əlavə edilib. 4.0.29-cu maddəsində “pedaqoji işçi” termininin 
“müəllimlər” sözü ilə əvəz edilməsi təklif olunub.

Təklif edilən dəyişikliklə ümumi təhsil müəssisələrinin aşağı-
dakı növləri olacaq:

• inteqrasiya təlimli ümumtəhsil məktəbi;
• Xüsusi ümumtəhsil məktəbi;
• Ümumi təyinatlı internat tipli ümumtəhsil məktəbi;
• internat tipli lisey;
• internat tipli gimnaziya;
• İnteqrasiya təlimli internat tipli ümumtəhsil məktəbi;
• İnternat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi;
• İnternat tipli sanator ümumtəhsil məktəbi;
• Digər məktəblər.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.
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Qaydalar

İtkin düşmüş işçilərin əmək müqaviləsinə 
xitam verilməsi qaydası müəyyənləşir

Azərbaycanda ailə başçısını itirməyə görə 
əmək pensiyası artacaq

Azərbaycanda ailə başçısını itirməyə görə 
əmək pensiyası artacaq

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə dair 
yeni qayda müəyyənləşir

Milli Məclis peşə məktəblərində ödənişli 
oxuyanlara da təqaüdün verilməsinə dair 
layihəni qəbul edib

Xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş işçilərin əmək müqavilə-
sinə xitam verilməsi qaydası müəyyənləşir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə 
dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasında I oxu-
nuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsa-
sında işçi xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə əmək 
müqaviləsinə xitam veriləcək.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

Azərbaycanda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası 
artacaq.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Əmək pensiyaları 
haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə vəfat etmiş ailə başçısının vəfat etdiyi tarixə əmək 
pensiyasının yenidən hesablanmasında istifadə olunmamış pensi-
ya kapitalı da ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyi-
natı zamanı nəzərə alınacaq.

Eyni zamanda pensiyaçı olan şəxs vəfat etdikdə və ailə üzvlə-
rinin sonralar ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ 
yarandıqda həmin dövr ərzində də əmək pensiyasının sığorta 
hissəsinin məbləği indeksləşdiriləcək və ailə başçısını itirməyə 
görə pensiyanın sığorta hissəsi daha yüksək məbləğdə təyin olu-
nacaq.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.

Azərbaycanda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası 
artacaq.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Əmək pensiyaları 
haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə vəfat etmiş ailə başçısının vəfat etdiyi tarixə əmək 
pensiyasının yenidən hesablanmasında istifadə olunmamış pensi-
ya kapitalı da ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyi-
natı zamanı nəzərə alınacaq.

Eyni zamanda pensiyaçı olan şəxs vəfat etdikdə və ailə üzvlə-
rinin sonralar ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ 
yarandıqda həmin dövr ərzində də əmək pensiyasının sığorta his-
səsinin məbləği indeksləşdiriləcək və ailə başçısını itirməyə görə 
pensiyanın sığorta hissəsi daha yüksək məbləğdə təyin olunacaq.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.

Azərbaycanda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə dair 
yeni qayda müəyyənləşir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə 
dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasında I oxu-
nuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Layihə barədə Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi-
nin üzvü Vüqar Bayramov məlumat verib. O qeyd edib ki, fiziki 
şəxs olan işəgötürənlə bağlı bir sıra hallar baş verdikdə, onlar 
tərəfindən bağlanılmış və əmək müqaviləsi bildirişləri elektron 
informasiya sisteminə daxil edilmiş əmək müqavilələrinə xitam 
verilməsi zərurəti yaranır, lakin əmək müqaviləsinə xitam veril-
məsi səlahiyyəti işəgötürəndə olduğu üçün bu zərurətin həyata 
keçirilməsi mümkün olmur. Nəticədə, digər işəgötürənlə əmək 
müqaviləsi bağlaya bilməyən işçinin əmək hüquqları məhdudla-
şır, bu da narazılıqlara və məhkəmə mübahisələrinə səbəb olur.

Qeyd edilən halların tənzimlənməsi məqsədilə Əmək Məcəllə-
sinin 74-cü maddəsinə bir sıra əlavələr edilir. Beləliklə, layihəyə 
əsasən, aşağıdakı hallar fiziki şəxs olan işəgötürənlə bağlanmış 
əmək müqaviləsinə işçinin əmək qanunvericiliyinə əməl olunma-
sına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana müraciəti əsasında 
xitam verilmiş hesab edilməsi üçün əsas olacaq:

• fiziki şəxs olan işəgötürən vəfat etdikdə, məhkəmənin qanu-
ni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında xəbərsiz itkin düşmüş və 
ya ölmüş elan edildikdə;

• fiziki şəxs olan işəgötürən barəsində məhkəmə tərəfindən 
həbs qətimkan tədbiri seçildikdə, yaxud o, məhkəmənin qanu-
ni qüvvəyə minmiş qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildikdə;

• fiziki şəxs olan işəgötürən məhkəmənin qanuni qüvvəyə 
minmiş qərarı əsasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya 
məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxs hesab edildikdə;

• Mülki Prosessual və Cinayət Prosessual məcəllələrinə uyğun 
olaraq fiziki şəxs olan işəgötürənin axtarışı elan olunduqda;

• İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq əcnəbi və vətən-
daşlığı olmayan işəgötürən barəsində Azərbaycan Respub-
likasının hüdudlarından kənarda inzibati qaydada çıxarma 
tətbiq edildikdə.

Bu hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilmiş hesab edilməsi 
əmək münasibətlərinin iştirakçılarını, habelə vəfat etmiş fiziki şəxs 
olan işəgötürənin vərəsələrini (miras payı həddində) əmək qanunve-
ricilyi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icrasından azad etməyəcək.

Həmçinin 49-cu maddəyə yeni 5-ci hissə əlavə edilməklə qeyd 
edilən hallarla bağlı işçinin müraciəti əsasında əmək müqaviləsi 
bildirişinin qüvvədən salınması səlahiyyəti əmək qanunverici-
liyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana 
verilir. Başqa sözlə, qeyd olunan hallarda elektron informasiya 
sistemində qüvvədə olan əmək müqaviləsi bildirişi əmək qanun-
vericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən 
orqanın qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab ediləcək.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul edilib.

Milli Məclis peşə məktəblərində ödənişli oxuyanlara da 
təqaüdün verilməsinə dair layihəni qəbul edib.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Peşə təhsili haqqın-
da" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən icla-
sında müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişiklik layihəsi barədə Milli Məclisin Elm və təhsil komitə-
sinin sədri Bəxtiyar Əliyev məlumat verib. O, qeyd edib ki, mövcud 
qanunvericilikdə peşə təhsili müəssisələrində yalnız dövlət hesa-
bına təhsilalanlara təqaüdün verilməsi nəzərdə tutulub. Təklif 
olunan dəyişiklikdə isə dövlət peşə təhsili müəssisələrində təhsil-
alanlara dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla təhsil almalarından 
asılı olmayaraq təqaüdün təyin edilməsi təklif olunub.

Komitə sədri bildirib ki, peşə təhsilinin təkmilləşdirilməsi, 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əlçatanlığın genişləndirilməsi üçün 
geniş islahatlar həyata keçirilir. Bu dəyişiklik də Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin “Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və 
peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə 
təqaüdlərin verilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun hazırlanıb.

Müzakirələrdən sonra qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə 
çıxarılaraq qəbul edilib.
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Qaydalar

Azərbaycanda pensiyaçılar pensiya 
növünü seçə biləcək

Azərbaycanda onkoloji və skleroz xəstələri 
pensiya ala biləcək

Azərbaycanda çoxuşaqlı analara sığorta 
stajı hədiyyə ediləcək

Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı 
övladlığa götürən qadınlar erkən 
pensiyaya çıxa biləcək

Pensiyası az olan şəxslərə müavinət təyin 
olunacaq

Azərbaycanda pensiyaçılara pensiya növünü seçmək 
hüququ veriləcək.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Əmək pensiyaları 
haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Hazırda qüvvədə olan qanuna (34-cü maddə) görə, yaşa görə 
əmək pensiyası növündən əlilliyə görə əmək pensiyası növünə keç-
mək istisna olmaqla digər bütün növ əmək pensiyalarına keçmək 
mümkündür. Layihəyə əsasən isə bu istisna aradan qaldırılacaq.

Başqa sözlə, hazırda yaşa görə əmək pensiyası alan şəxsin əlil-
liyə görə əmək pensiyasına keçməsi qadağan edilib. Lakin aparı-
lan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bu qadağanın aradan 
qaldırılması pensiya təminatı sisteminə hər hansı bir risk yarat-
mır. Eyni zamanda, bu qadağanın aradan qaldırılması vətəndaş 
məmnunluğunu artmasına və pensiya növü seçimində tam azad-
lığın yaranmasına imkan verəcək.

Bununla da yeni tətbiq ediləcək qanunda vətəndaşın seçim im-
kanı yaranacaq ki, ya əlilliyə, ya da yaşa görə pensiya alsın.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.

Azərbaycanda onkoloji və skleroz xəstələri pensiya ala 
biləcək.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı “Onkoloji yardım 
haqqında” və “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə döv-
lət qayğısı haqqında” qanunlara dəyişiklik layihəsi parlamentin 
bu gün keçirilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

“Onkoloji yardım haqqında” qanuna (9-cu maddə) əsasən, əlilliyi, 
o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 
və əmək pensiyası almaq hüququ olmayan onkoloji xəstələrin mü-
vafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sosial müavinət 
almaq hüququ var. Layihəyə əsasən, əlilliyi, o cümlədən sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş onkoloji xəstələrin so-
sial müavinət və ya əmək pensiyası almaq hüququ olacaq.

Hazırda qüvvədə olan “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxs-
lərə dövlət qayğısı haqqında” qanuna (9-cu maddə) görə da əlillik, o 
cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş və 
əmək pensiyası almaq hüququ olmayan dağınıq skleroz xəstəliyinə 
tutulmuş şəxslərin sosial müavinət almaq hüququ var. Dəyişikliyə 
görə, əlillik , o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəy-
yən edilmiş dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin sosial 
müavinət və ya əmək pensiyası almaq hüququ olacaq.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

"Çoxuşaqlı qadınlara və sağlamlıq imkanları məhdud uşa-
ğı olan analara, uşaqlarını təkbaşına böyüdən atalara 2006-
cı ilədək 25 il sığorta stajı hədiyyə ediləcək”.

“Report”un xəbərinə görə, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial 
siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun I oxunuşda 
müzakirəsi zamanı deyib.

Komitə sədri bildirib ki, dəyişikliyə əsasən, 8-ci maddədə adı-
keçən şəxslərə - çoxuşaqlı qadınlara, sağlamlıq imkanları məhdud 
uşağı olan analara, uşaqlarını təkbaşına böyüdən atalara və qəy-
yumlara analoji proaktiv pensiya təyinatı mümkün olacaq və on-
lara da 2006-cı ilədək 25 il sığorta stajı hədiyyə ediləcək.

Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı övladlığa və qəyyumlu-
ğa götürən qadınlar erkən pensiyaya çıxa biləcək.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Əmək pensiyaları 
haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Layihədə qeyd edilib ki, beş və daha çox uşaq doğub onları sək-
kiz yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlarla yanaşı, 5 və daha çox uşağı 
övladlığa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara, 
habelə 5 və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş qəyyum 
qadınlara da güzəştli şərtlərlə erkən pensiya hüququ veriləcək.

Eyni zamanda 5 və daha çox uşağı doğub, onları səkkiz yaşı-
nadək tərbiyə etmiş qadınlara uşaq sayından asılı olmayaraq 5 il 
güzəştli şərtlərlə erkən pensiya hüququnun verilməsi təklif edilir.

Başqa sözlə, hazırda qüvvədə olan qanunun 8.1-ci maddəsinə 
əsasən, beş və daha çox uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tər-
biyə etmiş qadınların bu Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun şərtlər 
daxilində yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə 
əmək pensiyası hüququ var. Dəyişikliyə əsasən, beş və daha çox 
uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları sək-
kiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınların bu Qanunun 
7-ci maddəsinə uyğun şərtlər daxilində yaş həddi 5 il azaldılmaqla 
yaşa görə əmək pensiyası hüququ olacaq.

Qeyd edək ki, “Əmək pensiyaları haqqında” qanunun 7-ci mad-
dəsinə əsasən, 60 yaşına çatmış qadınların fərdi hesabın sığorta 
hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının mini-
mum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə 
sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan ver-
mədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda (2017-ci il iyulun 1-dək 
yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla) 
yaşa görə əmək pensiyası hüququ var. Qadınların yaş həddi 2017-ci 
il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.

Azərbaycanda şəxsə düşən pensiyanın məbləği onun al-
dığı, yaxud almalı olduğu sosial müavinətin məbləğindən az 
olacağı təqdirdə ona müavinət təyin olunacaq.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı “Sosial müavinətlər 
haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Qanunun 7-ci maddəsində dövlət qulluqçularına ömürlük müa-
vinət, yaşa görə müavinət, əlilliyə görə müavinət, ailə başçısını itir-
məyə görə müavinət (7.0.5.1-ci maddə istisna olmaqla), müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxs-
lərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətin təyina-
tı şərti kimi şəxsin əmək pensiyası hüququnun olmaması göstərilir.

Ailə başçısının kifayət qədər sosial sığorta stajının olması səbə-
bindən ailə üzvünün ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ ya-
randığı halda həmin müavinətin ödənişi dayandırılır. Lakin sözüge-
dən əmək pensiyasının ailə üzvünə düşən hissəsi ona təyin edilmiş, 
yaxud təyin ediləcək sosial müavinətin məbləğindən aşağı olduğu 
təqdirdə, onun maddi təminatının aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Həm-
çinin əmək pensiyası təyinatının məqsədinin şəxsin, yaxud ailənin iti-
rilmiş gəlirlərinin kompensasiyası olduğunu nəzərə alaraq, bu halda 
nəinki ailənin itirilmiş gəlirləri kompensasiya olunmur, əksinə azalır.

Təklif edilən dəyişikliklə şəxsə düşən pensiyanın məbləği onun 
aldığı, yaxud almalı olduğu sosial müavinətin məbləğindən az ola-
cağı təqdirdə ona müavinət təyin olunacaq.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.
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Qaydalar

Azərbaycanda bəzi şəxslərə şərti əmək 
pensiyası təyin ediləcək

Vətəndaşların qanunvericilik 
təşəbbüsünün pozulmasına görə yeni 
cərimələr müəyyənləşir

Azərbaycanda bəzi şəxslərə şərti əmək pensiyası təyin 
ediləcək

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Əmək pensiyaları 
haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə qanuna 1.0.1-1-ci maddə ilə “şərti əmək pensiyası” 
anlayışı əlavə edilərək qanunun 20-ci maddəsinin müvafiq mad-
dələrində “almalı olduğu” sözləri “şərti əmək pensiyası” sözləri ilə 
əvəzlənir.

Bununla da gələcəkdə sözügedən maddədə nəzərdə tutulmuş 
şəxslərin ailə üzvlərinə təyin olunacaq əmək pensiyasının məb-
ləğinin hesablanması mexanizmini daha da dəqiqləşdirəcək, eləcə 
də izafi məhkəmə çəkişmələrinin azalmasına nail olunacaq.

Təklif olunan maddə hər hansı bir kateqoriyadan olan şəxslə-
rin hüquqlarının məhdudlaşdırılması və ya genişləndirilməsini 
nəzərdə tutmayaraq, sadəcə müvafiq maddələrin hüquqi məna-
sının aydınlaşdırılmasına və daha asan başa düşülməsinə hesab-
lanıb.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib. 

Azərbaycan vətəndaşlarının qanunvericilik təşəbbüsü 
hüququndan istifadəetmə qaydası haqqında qanunvericili-
yin pozulmasına görə yeni cərimələr müəyyən edilir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı İnzibati Xətalar Mə-
cəlləsinə təklif edilən yeni - 179-1-ci maddə parlamentin bu gün 
keçirilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişiklik layihəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası vətən-
daşlarının qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadəetmə 
qaydasında hazırlanan və Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim 
edilməsi təklif olunan qanun ( qərar) layihəsinin dəstəklənməsi 
üçün dövlət orqanlarının, bələdiyyə qurumlarının və mülkiyyət 
formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin imza toplamasında 
iştirak etməsinə görə vəzifəli şəxslər 500 manatdan 800 manata-
dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 1500 manatdan 2000 manatadək 
məbləğdə cərimə ediləcək.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qanunvericilik 
təşəbbüsü hüququndan istifadə ilə bağlı imza toplanması prose-
sini və “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qanunvericilik 
təşəbbüsü hüququndan istifadəetmə qaydası haqqında” qanun-
da nəzərdə tutulan digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 
xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların, xarici hüquqi şəxslə-
rin, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, həmçinin 
təsisçisi xarici dövlət, təşkilatların, xarici hüquqi şəxs, əcnəbi və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan hüquqi şəxslərin vəsaitindən 
istifadə olunmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 mana-
tadək, vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manatadək məbləğ-
də, hüquqi şəxslər 4000 manatdan 6000 manatadək məbləğdə 
cərimə ediləcək.

Cinayət Məcəlləsinə təklif edilən yeni - 161-1 maddədə isə 
qeyd edilib ki, vətəndaşların qanunvericilik təşəbbüsü qayda-
sında hazırlanan və Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilməsi 
təklif olunan qanun (qərar) layihəsinin dəstəklənməsi üçün imza-
ların toplanması prosesində vətəndaşları imza qoymağa məcbu-
retmə və ya imza qoymağa mane olma, yaxud bunlara hər hansı 
formada mükafatlandırma 1500 manatdan 2500 manatadək 
miqdarda cərimə və ya 240 saatdan 300 saatadək ictimai işlərlə 
cəzalandırılacaq.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çxıarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

Azərbaycanda qanunla qadağan olunan 
şəxslərdən orqan götürənlər həbs 
olunacaq

Azərbaycanda qanunla qadağan olunan şəxslərdən orqan 
götürənlər həbs olunacaq

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinə 
dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasında I oxu-
nuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə qanunla qadağan olunan şəxslərdən transplanta-
siya məqsədilə donor orqanının götürülməsi 9000 manatdan 15 
min manatadək miqdarda cərimə və ya 3 ilədək müddətdə müəy-
yən vəzifətutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğulolma hüququn-
dan məhrum edilməklə və ya edilməməklə 4 ilədək müddətdə 
azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılacaq.

Həmin əməllər təkrar törədildikdə, qabaqcadan əlbir olan bir 
qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən 
törədildikdə zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən isti-
fadə etməklə və ya onun təqsirkar şəxsdən maddi, xidməti və s. 
cəhətdən asılı olmasından istifadə etməklə törədildikdə 3 ilədək 
müddətə müəyyən vəzifətutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğu-
lolma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə 3 ildən 
5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılacaq.

Həmin əməl ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümünə səbəb olduqda 3 
ilədək müddətdə müəyyən müəyyən vəzifətutma və ya müəyyən 
fəaliyyətlə məşğulolma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə 4 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə 
ilə cəzalandırılacaq.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

Azərbaycanda arxiv işi ilə bağlı vahid 
elektron məlumat sistemi yaradılacaq

Azərbaycanda arxiv işi ilə bağlı vahid elektron məlumat 
sistemi yaradılacaq.

"Report"un xəbərinə görə, bu, parlamentin bu gün keçirilən 
plenar iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılan "Milli arxiv 
fondu haqqında” qanuna dəyişikliklər layihəsində əksini tapıb.

Layihə barədə məlumat verən Milli Məclisin Mədəniyyət ko-
mitəsinin sədri Qənirə Paşayeva bildirib ki, adıçəkilən qanun 
1999-cu ildə qəbul edilib. Ötən dövr ərzində ölkəmiz sürətlə 
inkişaf edib, dövlət idarəetmə sistemində, iqtisadi, siyasi, sosi-
al-mədəni sferalarda dərin islahatlar aparılıb. Digər sahələrdə 
olduğu kimi, arxiv işi fəaliyyətinin də yeni dövrün tələblərinə 
uyğun təkmilləşdirilməsi zərurətindən irəli gələrək, ölkə Prezi-
dentinin 2020-ci il 12 fevral tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 
Respublikasında arxiv işinin inkişafına dair 2020-2025-ci illər 
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilib. Qeyd edilib ki, “Mill arxiv 
fondu haqqında” Qanunda dəyişikliklər edilməsi barədə qanun 
layihəsi Dövlət Proqramına uyğun olaraq hazırlanıb.

Bildirilib ki, qanun layihəsində Milli arxiv fondunun qey-
diyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, dövlət arxiv xidməti sis-
teminin yeni strukturunun müəyyən edilməsi, habelə arxiv 
məlumatlarının əldə edilməsi sahəsində müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanının iştirakı, arxivlərin maddi-texniki təminatı, habelə 
arxiv əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ehtiva 
edilib. Təklif olunan dəyişikliklər Milli arxiv fondu sənədlərinin 
komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, arxiv sənədlərinin elmi-tarixi 
və sosial məqsədlər üçün daha əlverişli istifadəsi, informasiya 
və kommunikasiya texnologiyalarını tətbiq etməklə arxiv işinin 
modernləşdirilməsi, arxiv sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması və 
vahid elektron məlumat sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.

Qanun layihəsində bütövlükdə 13 maddə üzrə 42 adda də-
yişiklik nəzərdə tutulur. Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə 
çxıarılaraq I oxunuşda qəbul edilib.
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Hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası 
təyin edilməsi qaydasına dəyişiklik edilir

Azərbaycanda fərdi uçot elektron qaydada 
aparılacaq

Zərərli vərdişləri barədə məlumat 
verməyənlərin cərimələnməsinə dair 
layihə I oxunuşda qəbul edilib

Ələt İqtisadi Zonasında güzəştlərin artırıl-
masına dair layihə I oxunuşda qəbul edilib

Azərbaycanda hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensi-
yası təyin edilməsi qaydasına dəyişiklik edilir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı "Əmək pensiyaları 
haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən ic-
lasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Sənəddə qeyd edilib ki, hərbi 
qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası hərbi xidmətdən buraxıldıqdan 
sonra təyin olunacaq. Aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, hərbi qulluqçu 
kimi yaşa görə əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra yenidən hərbi 
xidmətə qəbul edilmiş əmək pensiyaçılarının əmək pensiyasının so-
nuncu təminat xərcliyinə görə yenidən hesablanmasına yol verilmir:

• hərbi xidmətə yenidən qəbul edildiyi tarixdən ən azı 72 ay 
xidmət etmiş şəxslər;

• məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə hərbi xid-
mətə bərpa edilmiş şəxslər;

• hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olmuş şəxslər;
• ali zabit heyətinə aid şəxslər.

Qüvvədə olan qanuna əsasən isə hərbi qulluqçulara əmək pen-
siyası hərbi xidmət dövründə deyil, hərbi xidmətdən buraxıldıqdan 
sonra təyin olunur. Əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra hərbi 
xidmətini davam etdirən əmək pensiyaçılarının pensiyası sonuncu 
təminat xərcliyinə görə yenidən hesablanmır. Bu kateqoriyadan 
olan şəxslərin əmək pensiyası yalnız fərdi hesablarında qeydə alın-
mış sığorta pensiya kapitalına görə yenidən hesablana bilər.

Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda 
qəbul edilib.

Azərbaycanda fərdi uçot sığortaçı tərəfindən elektron 
qaydada aparılacaq.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı “Dövlət sosial sığorta 
sistemində fərdi uçot haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi parla-
mentin bu gün keçirilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə qanunun 4-cü maddəsinin 1-ci bəndi yeni redak-
siyada verilir. Yeni redaksiyaya əsasən fərdi uçot sığortaçı tərəfin-
dən elektron qaydada aparılacaq.

Qanunun hazırkı 4.1-ci bəndi belədir: "Dövlət sosial sığorta siste-
mində fərdi uçotu məcburi dövlət sosial sığortası sahəsində idarəet-
məni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı aparır".

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul edilib.

Azərbaycanda özünün zərərli vərdişləri və ona məlum olan 
xəstəlikləri barədə məlumat verməyənlər cərimələnəcək.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı İnzibati Xətalar Mə-
cəlləsinə dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasın-
da I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə canlı donor tərəfindən özünün zərərli vərdişləri 
və ona məlum olam xəstəlikləri barədə məlumat verilməməsinə 
görə 500 manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.

Digər dəyişikliklə isə şəxsin ölümündən sonra orqanlarının 
transplantasiya məqsədilə götürülməsinə razılıq və ya orqanları-
nın götürülməsindən imtina barədə iradə ifadəsinin olmamasına 
dair məlumatların yayılmasına görə vəzifəli şəxslər 1000 manat, 
hüquqi şəxslər 4000 manat məbləğində cərimə ediləcək.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul edilib.

Ələt İqtisadi Zonasına verilən güzəştlər artırılır.

"Report"un xəbərinə görə, “Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” 
qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasında 
I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Layihə barədə məlumat verən parlamentin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili deyib ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə daxil 
olan qanun layihəsində Ələt İqtisadi Azad Zonanın fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi ilə əlaqədar yeni maddələr öz əksini tapıb.

Komitə sədri diqqətə çatdırıb ki, təqdim olunan qanun layihəsi 
Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin və bu sahədə qanunve-
riciliyin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləşdirilməsi məqsə-
dilə hazırlanıb və Zonanın səlahiyyətli qurumunun səlahiyyətlə-
rində, onun hüquq və vəzifələrində, Azad zonada vergi və gömrük 
tənzimləməsində, investorların hüquqlarının qorunmasında və 
mübahisələrin həlli mexanizmlərində müvafiq təkmilləşdirmələ-
ri nəzərdə tutur.

Dəyişikliklərdə Azad Zonada vergi tənzimlənməsinin dəqiqli-
yini təmin etmək, güzəşt və azadolmaların hədlərini və səmərə-
liyini artırmaq üçün “əsas iqtisadiyyatın vergi ödəyicisi” anlayı-
şının daxil edilməsi, 4-cü maddənin adının “Azad Zonada tətbiq 
edilən əsas iqtisadiyyat qanunvericiliyi” olaraq dəyişdirilməsi və 
Azad zonada tətbiq ediləcək əsas iqtisadiyyat qanunvericiliyi sı-
rasına Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçu-
luğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə qanunvericiliyinin 
əlavə edilməsi təklif olunur. Layihədə, həmçinin Azad zona səla-
hiyyətli qurumunun fəaliyyətinin səmərəliyinin təmin edilməsi 
üçün hüquqlarının genişləndirilməsi, vergitutma məsələlərinin 
dəqiqləşdirilməsi, maliyyə xidmətləri göstərildikdə əsas iqtisa-
diyyatın qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi, gömrük münasibətlə-
rində yarana biləcək ziddiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı 
məsələlər öz əksini tapıb.

Bununla yanaşı, sənəddə Azad zonaya investisiya qoymaq və 
zonadakı fəaliyyətlərindən əldə etdikləri pul vəsaitlərini xaricə 
köçürmək hüququ, habelə xarici valyuta ilə işləmək və əməliyyat-
lar aparmaq hüququ olan şəxslərin dairəsi dəqiqləşdirilir, müba-
hisələrin həlli ilə bağlı müddəalarda bəzi düzəlişlər aparılıb.

Qanuna edilən düzəlişlərin əsas mahiyyəti Azad zona ilə Azərbay-
canın əsas iqtisadiyyatının vergi ödəyiciləri arasında münasibətlərin 
tənzimlənməsi, vergiqoyma və vergitutmada həmin müəssisələrin 
digər ölkələrdən olan müəssisələrlə rəqabətdə uduzmaması, göm-
rük məsələlərində rəsmiləşdirmənin daha rahat olması və Azad zo-
nanın dünyanın istənilən bir ölkəsi ilə rahat formada ticarət əlaqələ-
rinin qurması ilə bağlı məsələlərin həlli ilə əlaqədardır.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

Qaydalar

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər 
sağlam şəxslərlə birgə təhsil ala biləcək

Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər sağ-
lam şəxslərlə birgə təhsil ala biləcək.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı “Sağlamlıq imkanla-
rı məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” və “Təhsil 
haqqında” qanunlara dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçi-
rilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Belə ki, qanun layihəsi təhsil müəssisəsinin tipləri və növləri 
konkretləşdirilməklə hər iki qanunun normaları bir-birinə uy-
ğunlaşdırılaraq sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə zəruri bilik, 
bacarıq və vərdişlər aşılmaqla onların cəmiyyətə uyğunlaşması 
istiqamətində sağlam şəxslərlə birgə təhsil almaqları üçün xüsusi 
şəraitin yaradılmasının təmin edilməsi məqsədini daşıyır.

Qanunlara dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuş-
da qəbul edilib.
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Milli Məclis hərbçilərin sığortası ilə bağlı 
qanuna dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib 

“Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata 
keçirilmə sinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu 
müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin 
aparılması Qaydası”nda dəyişikliklər edildi

Azərbaycanda hərbçilərin sosial sığorta sistemində fərdi 
uçotunun aparılması qaydası müəyyənləşir.

"Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı “Dövlət sosial sığorta 
sistemində fərdi uçot haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi parla-
mentin bu gün keçirilən iclasında I oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə xidmətkeçmənin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinin hərbi qulluq-
çuları və işçiləri, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin işçilə-
ri və "Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğun olaraq barələrində məlumatların məxfiləşdirilməsi 
nəzərdə tutulan digər işçilərin və şəxslərin dövlət sosial sığorta 
sistemində fərdi uçotunun isə kağız daşıyıcılar vasitəsilə aparıl-
ması, elektron informasiya sistemində əks olunmayan məlumat-
ların sosial sığorta ödəmələrində nəzərə alınması üçün sığortaçı 
tərəfindən sığortaolunandan müvafiq məlumatları kağız daşıyıcı-
larda tələb edilməsi təklif olunur.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul 
edilib.

Nazirlər Kabinetinin 238 № li Qərarı-
na dair İzah

• Baytarlıq pasportunun alınması tələb 
olunmayacaq;

• Hər heyvan üçün 20 manat dövlət rü-
sumu tutulmayacaq;

• Heyvan ətinin maya dəyəri azalacaq.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 238 № li Qərarı ilə Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 30 yanvar tarixli 19 
nömrəli Qərarına dəyişiklik edilmişdir.

Qərarda heyvanların identikləşdirilmə-
si fəaliyyəti sahəsində müasir informasi-
ya-kommunikasiya texnologiyalarından 
istifadənin genişləndirilməsi ilə yanaşı 
vahid sənədləşmənin tətbiq edilməsi, hey-
van sahiblərinin identikləşdirilmə üçün bir 
heyvan üçün tələb olunan xərclərinin azal-
dılması təmin edilmişdir. Belə ki, dəyişikliyə 
əsasən identikləşdirilmənin nəticəsi olaraq 
yalnız şəhadətnamə veriləcək və baytarlıq 
pasportunun alınması tələb olunmayacaq.

Əvvəlki qaydalara əsasən hər heyvan 
və ya heyvan qrupu identikləşdirilməli və 
identikləşdirilmə nəticəsində heyvan sa-
hibinə “baytarlıq pasportu” və “identikləş-
dirilmə haqqında şəhadətnamə” verilməli 
idi. Baytarlıq pasportunun alınmasına görə 
isə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda 20 manat 
dövlət rüsumu nəzərdə tutulmuşdur.

Dəyişiklik nəticəsində hər bir heyva-
na görə baytarlıq pasportunun alınması 
zərurəti aradan qalxacaq və nəticə olaraq 
bununla bağlı “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
nəzərdə tutulmuş 20 manat məbləğində 
dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olun-
mayacaq. Bu isə öz növbəsində heyvan ətinə 
çəkilən xərcin azalmasına səbəb olacaqdır.

Qaydalar

Zərərli və ağır işlərdə çalışanların pensiya 
kapitalı tələbi aşağı endirilir

“Azərbaycanda yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələ-
rində, həmçinin əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan iş-
lərdə işləyənlərin pensiya kapitalı tələbi aşağı endirilir”.

“Report”un xəbərinə görə, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial si-
yasət komitəsinin sədri Musa Quliyev parlamentin bu gün keçirilən 
iclasında "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun I oxunuşda müza-
kirəsi zamanı deyib. Komitə sədri bildirib ki, pensiyaya çıxma şərt-
ləri yumşaldılır: “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququnun 
təsbit edildiyi 9.1-ci maddədə pensiya kapitalı və 25 il sığorta stajı 
tələbinin biri ləğv edilir, pensiya kapitalı tələbi 34 560 manata en-
dirilir (hazırda bu rəqəm kişilər üçün 48 960 manat, qadınlar üçün 
63 360 manatdır) gözlənilən ödəniş aylarının sayı 144-ə endirilir, 
(hazırda bu rəqəm kişilər üçün 204 ay, qadınlar üçün 264 ay təşkil 
edir), nəticədə pensiya məbləği artırılır, 2 şərt (ümumi staj və ya ka-
pital və xüsusi iş stajı) qarşılığında 5 il erkən pensiya hüququ verilir.

9.1, 9.2 və 9.3-cü maddələrə edilən təklifə əsasən kişilərlə 
qadınların pensiya yaş həddi eyniləşdirilir ki, bu da Qanunun fəl-
səfəsindən və təməl prinsiplərindən qaynaqlanır.

Hazırda iribuynuzlu heyvanların, atların, 
dəvələrin ən geci doğulduqdan sonra 4 ay 
müddətində, donuzlar, qoyun və keçilərin 2 
ay müddətində, damazlıq quşların isə 5 aylıq 
yaşda olduqda nişanlanması aparılmalıdır. 
Təklif olunan dəyişikliyə əsasən bütün kənd 
təsərrüfatı heyvanlarının doğulduqdan son-
ra 1 ay müddətində identikləşdiriləcəkdir.

Atların və dəvələrin identikləşdirilməsi 
üçün birkalama qulağın daxili səthinə tatuiro-
vka, damazlıq quşların brikalaması isə ayaq-
larına halqa vurulmaqla həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Dəyişiklik layihəsi ilə 
atların və dəvələrin birkalanması dərialtına 
mikroçip yerləşdirilməklə, qrup halında quş-
ların birkalanması isə onların saxlanc yerlə-
rinə birka vurulmaqla həyata keçiriləcək.

Məlumat üçün qeyd edək ki, baytarlıq 
pasportu yalnız heyvan sahibinin istəyinə 
əsasən və “Azərbaycan Respublikasının ya-
şayış məntəqələrində it, pişik və ya digər 
ev heyvanlarının saxlanması Qaydaları”nın 
1.5-ci bəndinə əsasən, ev heyvanlarının xa-
rici ölkəyə aparılması zamanı veriləcəkdir.
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Daima yeni müasir avadanlıqların 
axtarışındayıq, yeni partnorlarla 
iş birliyi qurulur

"TAİS İKF" şirkətinin Baş Direktor müavini Lala Həsənzadə 
“EcoVision” jurnalında suallarımızı cavablandırır

Hörmətli Lalə xanım, ATİB-in “EcoVision” jurnalına mü-
sahibə verməyə razılaşdığınız üçün təşəkkür edirik. Öncə 
xahiş edirik oxuculara özünüzlə bağlı məlumat verəsiniz. 
TAİS İKF" şirkəti neçə ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 
Əsas fəaliyyət istiqaməti nədən ibarətdir?

L.H.: “TAİS İKF “ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti  Azərbaycan 
bazarında, xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən, bir neçə brendi 
özündə cəmləşdirən bir şirkətdir. 1989 cu ildən fəaliyyət göstərən 
şirkət, ilk olaraq ofis və evlərə hazır isti yeməyin çatdırılması, yəni 
keytrinq xidməti ilə bazara qədəm qoymuşdu. Davamlı keyfiyyət, 
səmərəli və nəzakətli xidmətlər göstərmək bacarığımız müştə-
rilərimiz tərəfindən qarşımıza daha geniş tələblər qoydu və bütün 
qeyri profilli işlərinin həllini və icrasını bizə tapşırdılar. Şirkətimiz 
bir hesab faktura əsasında bu tələbləri yerinə yetirərək fəaliyyə-
timizin palitrasını, keyfiyyətini, miqyasını, növünü və sayını artır-
mış oldu  Hazırkı dövrdə coxşaxəli və geniş miqyaslı fəaliyyəti ilə 
cəmiyyətin bütün sahələrində təmsil olunub:   neft və qaz sənayesi   
energetika   səhiyyə   təhsil  tikinti  sənaye  idman  mədəniyyət və 
turizm.

Bu 30 iilik fəaliyyəti dövründə TAİS şirkətlər qrupu bir 
sıra xidmət növlərini özündə birləşdirib və xidmət göstər-
diyi hər sahə üzrə Respublikada böyük layihələrə imza atıb.  
Bunlardan BTC, ATA, BP, Eusrovision, Bakı Avropa və İslam 
Oyunları, TANAP layihəsi və sair bu kimi genişmiqyaslı la-
yihələri misal göstərmək olar. Keytrinq xidməti ilə bərabər 
təmizlik, ziyanvericilərə qarşı mübarizə, Horeca məhsulları-
nın satışı, Peşəkar mətbəx və yeməkxanaların qurulması, Tə-
mir tikinti və s. Bir sözlə, bir invoice altında coxşaxəli xidmət 
sahəsi.

Bu gün isə mən məhz bu xidmətlərdən ən aktual olanı- Hore-
ca brendi ilə bağlı danışmaq istərdim.

Peşəkar avadanlıqların təchizatı sahəsində ixtisaslaşmış bir 
şirkət olaraq restoran, kafe, yeməkxana, qəssab və çörək sexləri, 
fast foodlar, fərdi villalarda açıq mətbəx həllərinin ən peşəkar və 
optimal təminatçısıyıq.

“açar təhvil” konsepsiyasına uyqun obyektlərinizin, layihələri-
nizin A-dan Z-yədək həllini, bizə etibar edə bilərsiniz.

Yeni müəssisələrin işə salınması və yaxud mövcud olanların 
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yenidən, yeni konsepsiyaya və dizayna uyqun qurulması aşağı-
dakı mərhələlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir:

• Layihələndirmə,
• İT imkanlarının tətbiqi
• Avadanlığın alınması,
• Avadanlığın çatdırılması,
• Avadanlığın quraşdırılması,
• Yeni avadanlığın istismara verilməsi,
• Avadanlıq istifadəçilərinə təlim keçirilməsi

  
Zəmanət dövründə və sonra avadanlığa texniki qulluq və 

dəstək xidmətləri
Biz müştəri yönümlü şirkətik. Bu səbəbdən hər bir müştəriyə, 

hər bir layihəyə, layihənin bütün mərhələlərində, ideyanın for-
malaşmasından tutmuş onun həyata keçirilməsinədək dəstək 
verməyə hazırıq. Bütün mərhələlərdə müştəri istək və arzularını 
nəzərə alaraq, onunla fəal əməkdaşlıq edirik.

 
Necə oldu ki, bu sektorda fəaliyyətə başladınız?
L.H.: İctimai iaşə sahəsində çalışanların öz işlərinin arzuladıq-

ları konsepsiyaya və menyuya uyğun qurulmasında, standartların 
həyata keçirilməsində, müştərilərin istəklərinin tam qarşılan-
masında üzləşdikləri ən böyük maneə avadanlıq və inventar ça-
tışmazlığı olmuşdur. İctimai iaşə sahəsində çoxillik təcrübəmizə, 
mövcud texniki bazamıza və kadr potensialımıza arxalanaraq, 
bu çətin problemin həllinin vacibliyini və incəliyini dərk edərək 
RS-HORECA ilə xidmətinizə gəldik. 2009-сi ildən fəaliyyətə başla-
yaraq Avropa təcrübəsini tətbiq edən və ölkə ərazisindəki ictimai 
iaşə və ticarət müəssisələrini yüksək səviyyədə təchiz edən ilk 
şirkətlər arasındayıq.

Bu gün RS-HORECA mətbəx və yeməkxanaları, supermarket-
ləri, camaşirxana və kimyəvi təmizləmə, şirniyyat və çörək emalı 
sahələrini, qida emalı sahələrini, mehmanxana komplekslərini, 
fərqli formatda mağazaların qurulmasında ən dinamik inkişaf 
edən brendlərdən biridir.

Bizim “one stop shopping” konsepsiyası əsasında fəaliyyət 
göstərən mağazamız isə müştərilərimizə ən yüksək keyfiyətli və mü-
nasib qiymətə avadanlıq və inventarların alınmasında dəstək olacaq.
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EcoVision

Burada sizə ağır və yalnız istehsal prosesində istifadə olunan 
avadanlıqlarla yanaşı, sağlam, rahat və təhlükəsiz qidalanmanı 
təmin edən kicik və xırda avadanlıqlar, alət və qablar və digər 
inventarlar da təklif olunur.

 
Şirkətiniz insan resursları təminatı və keyfiyyətin yük-

səldilməsi üçün hansı fəaliyyətləri həyata keçirir?
 
L.H.: Insan resursları istehsalat prosesinin vacib tərkib hissə-

si olmaqla, bu prosesin tam idarə olunmasında əsas faktorlardan 
biridir. Şirkətimiz istehsal olunan məhsulun məhz bu resursların 
fəaliyyəti ilə bağlı olması faktını çox gözəl anlayır.

Yüksək ixtisaslı, savadlı, layiqli işçilərin mövcudluğu  şirkət-
lərin uğurlu fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Göstərilən şəxsi 
keyfiyyətlər şirkətin rəhbərliyi tərəfindən düzgün və vaxtında 
dəstəkləndikdə uğurlu iş fəaliyyəti daha da möhkəmlənir və in-
kişaf edir.

Bunları və habelə kadrlarla işin şirkətin idarə olunması yolunda 
vacibliyini nəzərə alaraq “Personalla İş Üzrə” təlimat hazırlanmış-
dır. Bu  təlimat şirkətimizin uğurla idarə edilməsinə, fəaliyyətinin 
planlaşdırılmasına, proqnozlaşdırılmasına yardımcı olmaqla yana-
şı, həm də, xarici və yerli təşkilatlara potensial keyfiyyətli xidmət 
göstərmək yolunda inamımızı daha da artırır.

Bu təlimatda aşağıdakı əsas prinsiplər nəzərə alınmışdır.

• İşçilər üçün maksimum komfort
• Şirkət üçün minimum ziyan
• Şirkətin inkişafı işinə maksimum əmək
• Personal və şirkət arasında maksimal qarşılıqlı anlaşma
• Hər bir işçinin böyük ailənin üzvü olmasını dərk etməsi

 
Şirkətiniz öz qoyduğu hədəflərinə nail olubmu?
L.H.: Əlbəttə, başlanğıcda qarşıya qoyulan hədəflərə nail olub 

və daha yeni hədəflər üçün çalışırıq. Daim inkişaf, daim irəliyə 
doğru, daim daha böyük hədəflərə nail olmaq üçün dayanmadan 
işlər görülür, planlar hazırlanır. Çünki xidmət sektoru məhz bunu 
tələb edir. Daima yeni müasir avadanlıqların axtarışındayıq, yeni 
partnorlarla iş birliyi qurulur. Iş sistemini daha da təkmilləşdir-

mək, çalışanlarımızın peşəkarlığını daha yüksəltmək, müştərilə-
rimizi arzu və tələblərini daim düşünərək keyfiyyətli və davamlı 
xidməti təmin etmək üçün hədəflərimizi aşmağı qarşımıza ali bir 
məqsəd olaraq qoymuşuq.

 Məsələn, bu günlərdə müştərilərin istifadəsinə verilən www.
rs-horeca.az buna nümünədir.  Artıq bu saytın vasitəsi ilə istə-
diyiniz yerdə, mağazaya gəlmədən axtardığınız avadanlıq və lə-
vazimatları seçib, xüsusiyyətlərini araşdırıb, online ödəniş edib, 
istədiyiniz ünvana sifariş edə bilərsiniz.

Eyni zamanda fəaliyyət göstərən boyük nümayiş salonunda 
istədiyiniz avadanlığı canlı görə, iş prinsipi ilə tanış ola bilərsiniz.

 
Bir sözlə müşərilərimizin yolunu gözləyirik.
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İftar yeməyi 

20 aprel 2022-ci ildə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi 
(ATİB) Türkiyə Respublikasının səfiri cənab dosent doktor 

Cahit Bağçının himayəçiliyində Şəhid və Qazi ailələrinin iştirakı ilə 
İftar süfrəsi təşkil etdi. İftar süfrəsində həmçinin millət vəkilləri, 
Türkiyə və azərbaycanlı iş adamları və ATİB üzvləri iştirak edib.
İftar yeməyi Qurani-Kərimdən ayələrin oxunması ilə başlayıb.

20.04.22

Proqramda çıxış edən ATİB sədri Cemal Yangın qonaqları salamlayaraq şəhid ailələ-
rilə bir yerdə olmaqdan qürur duyduqlarını bildirib. ATİB sədri qeyd edib ki, Azərbaycan 
və Türkiyə iş adamları hər zaman bir-birilərini dəstəkləyirlər.

Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri cənab dosent.doktor Cahit Bağçı iş adamlarının Qaraba-
ğın bərpasındakı rolundan danışıb, şəhid və qazi ailələrini daim diqqətdə saxladıqlarını 
bildirərək onlara təşəkkür edib.

İftar proqramı xoş söhbətlə davam edib.

İftar
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İftar
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İftar
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İftar
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İftar
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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;

Əlavələr:

• İşgüzar naharlarda, konfranslarda Rall upların yerləşdirilməsi;
• İşgüzar naharlarda 2 nəfərin pulsuz iştirakı;
• Bütün tədbirlərimizdə loqonun təqdimi (sponsor kimi);
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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 ''PAŞA Bank'' ASC

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd." MMC “PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Azərsun Pozitiv Konsaltinq MMC

Borusan Makina ve Güç Sistemleri A.Ş. "RR Group of Companies" MMC

Bayramlı Group MMC Referans MMC

İmprotex MMM “Schneider Electric Middle East Projects”

İstanbul Çarşı Import Export Ltd TAC MMC

HUNER GROUP Triton MMC

KPMG in Azerbaijan YapıKredi Bank

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

MGM Group

"Nareks" MMC

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

MUTFAK TESİSAT İMALAT GİDA 
TEKSTİL İTHALAT

• AXA MBASK
• AVİS - RENT A CAR
• Aramex
• “ARPA Consulting” MMC
• Azercell Telecom 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
• Iteca Caspian LLC
• İnprocon
• İntertek Makina
• L.B.Audit Xidməti MMC (Consul-

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

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

baijan” MMC
• 36"Nabucco Memarlıq və İnşaat" 

MMC
• 37. Oriflame
• R.I.S.K. Elmi Istehsalat Şirkəti
• TAIS İKF
• Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
• 41.Turquoise MMC
• Türk Hava Yolları
• "ZENIT TOUR" MMC
•  VTL Log LOJİSTİK
• Vəfa Ev Tekstil

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

Tesla Group
Bakı Sığorta



B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.
      1 2 3  4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

1 2 3 4 5 6  7 

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

         1 2  3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Ad günləri siyahısı
Avqust Sentyabr 

2
Orxan Məmmədov
AtaSığorta ASC

12
Erdem Ercin
"Norm Otomasyon Elek-
tromekanik ithalat ihracat 
Sanayi ic ve O.s.Ticaret 
Limited"

21
Hasan Haykıran
“Bayce” Limited şirkəti

9
Aslan Rzayev
PARK İNN oteli

10
Ali İhsan Genc
“Turquoise” MMC

21
Ahmet Erentok
Fəxri Sədrimiz

27
Barış Altıparmak
Kolin İnşaat Turizm 
Sanayi ve Ticaret A.Ş

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

1
Ender Kavuk
Farmetik MMC

5
Murat Yıldız Safer
Divan Express Hotel

Mürsəl Rüstəmov
Pozitiv Konsaltinq MMC2

Ruslan Rizayev
Altunay Group4

Ad günləri

İyul

Gürsu Baskan
“Schneider Electric Middle 
East Projects”

Wolter Gag
Hyatt Regency oteli

Cem Ture
Vepa Mühendislik AR Filialı

Vəfa Muradzadə
Vəfa ev tekstil

Mahmut Haziroglu
Dünya Göz Xəstəxanası

Aykut Korkmaz
Hilton Oteli

Elnur Nəcəfli
İNPROCON MMC

6

9

12

19

30
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Seyfullah İlyas
Türk Hava Yolları

26
Ömer Dönmez
İstanbul Çarşı Import 
Export Ltd

29
Aqşin Şirvanlı
Triton MMC
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İstehsalat təqvimi

Yeni üzvlərimiz

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

LDSP MMC 2018-ci ildə təsis edilib. Əsas 
fəaliyyət istiqamətini mebel istehsalında isti-
fadə edilən xammal və materialların topdan 
idxalını həyata keçirmək üzərində quran şirkət 
hal-hazırda idxal etdiyi müxtəlif markaların 

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

  
“Referans” MMC şirkəti  2005-ci ildə yaradıl-

mış və səhiyyənin müxtəlif istiqamətlərində 
əhaliyə yüksək ixtisaslaşmış xidmətlər təklif 
edir.

Şirkətin nəzdində fəaliyyət göstərən “Refe-
rans Pharmaceuticals MMC”, “Referans Ofta” 
farmasevtik şirkətləri, həmçinin “Batıgöz klini-

adları altında ölkə ərazisində dörd mağaza və 
yeddi bölgə ofisi ilə fəaliyyətini davam etdir-
məkdədir. LDSP MMC mebel xammal və mate-
riallı istehsalı üzrə sektorun lideri olan bir neçə 
Avropa və Asiya markasının Azərbaycan üzrə 
nümayəndəsidir. LDSP MMC mütəmadi olaraq 
Azərbaycana Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Çin, Kore-
ya, Qazaxıstan, Belarus, BƏƏ, Litva, Almaniya, 
Macarstan, Polşa, Rumıniya, Sloveniya, Serbi-
ya, Xorvatiyadan sektorun tələbatına uyğun 
məhsulları idxal edir. Bunlarla yanaşı şirkətin 
özünə məxsus yüksək keyfiyyətli ofis mebel-
leri və kresloları istehsalı üzrə ixtisaslaşmış 

kası” və “BIOSTEM Kordon Qanı Kök Hüceyrə və 
Toxuma Mərkəzi" yüksək keyfiyyətli məhsulları, 
peşəkar həkim və xidmət səviyyəsi ilə əhalinin 
xidmətindədir.

 “Referans Pharmaceuticals MMC” və “Refe-
rans Ofta” farmasevtik şirkətləri əhalini  Avropa 
ölkələrində istehsal olunan yüksək keyfiyyətli 
dərman vasitələri, tibbi vasitələr və bioloji qida 
əlavələri ilə təmin edir. Fəaliyyətinin ilk günün-
dən etibarən İtaliya, Almaniya, İspaniya, Fran-
sa və bir sıra digər inkişaf etmiş ölkələrin apa-
rıcı istehsalçıları ilə əməkdaşlıqlar qurulmuş 
və məhsulların idxalı təşkil edilmişdir. Şirkət 
bugünki gündə Azərbaycan bazarında dövriyyə 
və məhsul çeşidinə görə top 10 farmasevtik 
şirkətlərdən biridir.

 2021-ci ildə Türkiyənin məşhur “Batıgöz” 
oftalmoloji klinikasını Azərbaycana gətirərək 
qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunmuş və 
uzman, professor həkimlər ilə əhaliyə xidmət 
göstərir. Fəaliyyət istiqamətini genişləndirərək 
daha geniş əhali kütləsinə xidmət göstərmək 
məqsədilə 2022-ci ildə Batıgöz klinikasının 
Sumqayıtda və regionlarda da filialları əhalinin 
istifadəsinə veriləcəkdir.

 
2022-ci ildə “REFERANS MMC”  nəzdində yeni 

istiqamət, tibbin ən son inkişaf sahələrindən 
hesab olunan   “BIOSTEM Kordon Qanı Kök Hü-
ceyrə və Toxuma Mərkəzi" MMC əhaliyə xidmət 
göstərmək üçün təhvil verilmişdir.

bölməsi də fəaliyyət göstərməkdədir. Şirkətin 
digər bir qolu xüsusi təyinatlı avtomobillə-
rin (təcili tibbi yardım avtomobilləri) regional 
layihələrə icarəyə verilməsini həyata keçirir. 
Həmçinin LDSP MMC-yə məxsus iritutumlu yük 
avtonəqliyyat vasitələri şirkətə məxsus yükləri, 
eyni zamanda digər müştərilərin beynəlxalq 
yükdaşımalarını həyata keçirməkdədir. 

 
LDSP MMC-nin əsas hədəfi təmsil olundğu 

sektorlarda göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinin 
və müştəri məmnuniyyətinin davamlılığını tə-
min etməkdir.
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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.

ATİB haqqında






