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AECOM üçün korporativ sosial məsuliyyət 
(KSM) anlayışı əmək qatqısı, maliyyə 
dəstəyi, həmçinin sosial və ictimai 
şəbəkələr vasitəsilə cəmiyyətə və ətraf 
mühitə fayda vermək üçün şirkətimizin 
və əmədaşlarımızın kollektiv surətdə 
enerji və səyləri deməkdir.

KSM-də cari inkişaf istiqamətləri şirkətin 
öz biznesi, işçilərin cəlb olunması və 
əhali artımı və urbanizasiya məsələləri 
xüsusunda biznesin hər aspektində məsul 
davranış və artan şəffaflıq cəlb edir. Bu 
inkişaf istiqamətlərini nəzərə alaraq, 
bizim KSM cəhdlərimiz biz neçə strateji 
sahəyə yönəlmişdir:

 –Cəmiyyətin inkişafı: yaşadığımız 
və işlədiyimiz mühitdə müsbət və 
maddi təsirlərə qatqısı olmaq və 
nəzərə çarpdırmaq üçün imkanları 
dəstəkləmək 

 –Təhsil və Təlim:  assosiasiya tərəfindən 
maliyyələşdirilən tədbirlər və elmi 
görüşlərdə iştirak etməklə, təlim, təhsil, 
təqaüd və təcrübə proqramları vasitəsilə 
dünya səviyyəli mühəndislik və elmi 
bacarıqları yüksəltmək. 

ƏMƏKDAŞLARIMIZ 

 – “Umid Yeri” QHT Sığınacaq və 
Reabilitasiya Mərkəzi 

 –Azerbaijan University of Architecture 
and Construction Azərbaycan Memarlıq 
və İnşaat Universiteti 

 –ADA Universiteti 

 –ADA Fondu



KSM TƏŞƏBBÜSLƏRİ ÜZRƏ 
NÜMUNƏLƏR
Gənc mütəxəssis və məzunların inkişaf proqramı
Respublikanın aparıcı universitetləri və tələbə heyəti ilə daha 
yaxından işləməklə bakalavrlar arasında ən yaxşı tələbləri 
müəyyən etmək məqsədilə AECOM Azərbaycan bir il boyunca 
Gənc Mütəxəssis və Məzunların inkişaf proqramı yaratmışdır. 

Anlaşma Memorandumu
Komandamızın Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə 
Anlaşma Memorandumu mövcuddur- belə ki, hər il təqribən 
10-15 arası gənc tələbə yay təcrübə proqramlarında iştirak 
etmək və İnşaat, Layihələndirilmə və buna bənzər müvafiq bilik 
və təcrübəyə sahiblənmək üçün seçilir. Proqramda iştirak edən 
altıya yaxın tələbə işlə təmin olunmuşdur.

Gənclərin İnkişaf Proqramı
Biz, eyni zamanda Amerika Ticarət Palatası vasitəsilə 
Gənclərin İnkişaf Proqramını dəstəkləyirik. AmCham təcrübə 
proqramlarında iştirak edən və nəticədə gənc mütəxəssis olaraq 
işə qəbul edilən tələbələrin siyahısını göndərir.  

Let’s Wrap for a Cause
AECOM Azərbaycan eyni zamanda daxili və qlobal təşəbbüsümüz 
olaraq “Let’s Wrap for a Cause” layihəsini də dəstəkləyir. 
Səksən beş əməkdaşımız “Umid Yeri” QHT Uşaq Sığınacaq 
və Reabilitasiya Mərkəzi üçün xeyli sayda isti paltar, yemək, 
uşaqlar üçün şirniyyat təmin etmişlər. AECOM könüllüləri hər 
ay uşaqlarla vaxt keçirtmək üçün sığınacağa üz tutur və onlara 
ingilis dili, musiqi, incəsənət və bu kimi bacarıqlarını inkişaf 
etdirməkdə köməklik göstərirlər.

Kaledoniya Cəmiyyəti
Komandamız cari ilin iki əsas xeyriyyə tədbirində Kaledoniya 
Cəmiyyətinə köməklik göstərmişdir: St. Andrews Ball və Burns 
Supper tədbirləri. Kaledoniya Cəmiyyəti yarandığı gündən 
etibarən on il müddətinə 1 milyon ABŞ dolları pul yığmış və bütün 
pullar xeyriyyə məqsədilə istifadə olunmuşdur. 

ADA Fondu
AECOM bu il ADA Fonduna üzv olaraq daxil olmuşdur. 
Hər iki müəssisə yalnız bir məqsədə nail olmaq üçün 
çalışırlar: Azərbaycanda dünya səviyyəli elm müəssisəsinin 
əsasını qoymaq.  



www.aecom.com

AECOM HAQQINDA 

100,000 yaxın əmədaşları ilə - memar, mühəndis, dizayner, planlama mühəndisləri, alimlər, 
idarəetmə və inşaat sektorunda xidmətləri olan professionalları ilə– dünyanın 150-dən 
çox ölkəsində müştərilərə xidmət etməklə URS əldə olunmasından sonra, AECOM ilk, tam 
inteqrasiya olunmuş infrastruktura malik xidmət göstərən firmadır. Engineering News-
Record jurnalında illik sənaye reytinqinə əsasən əldə etdiyi gəlirlərinə görə  mühəndislik və 
dizayn şirkəti olaraq #1 yerə layiq görülmüşdür. Nəqliyyat, ətraf mühit, enerji, neft və qaz, su, 
hündürmərtəbəli binalar və hökumət binaları daxil olmaqla, xidmət sahəsinə daxil olan bütün 
sahələrdə lider rolunu oynayır. AECOM dünya üzrə bütün müştərilərə çatmaq, yerli biliklər, 
innovasiya və məsələlərin həll olunmasında texniki bacarıqlar təmin edir.  Fortune 500 şirkəti, 
AECOM şirkətləri, Hunt İnşaat və URS daxil olmaqla illik gəlir $19 milyard təşkil edir. 

Ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.aecom.com veb-səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. 

Bizi Twitter-də izləyin: @aecom
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