
Bu il noyabrın 30-da isə “SOCAR 
Türkiyə”nin 2021-ci ildəki fəaliyyətinin 
nəticələrini diqqətə çatdırmaq və ölkə 
ictimaiyyətini maraqlandıran suallara 
aydınlıq gətirmək üçün pandemiyanın 
ciddi şərtlərinə əməl etməklə Azərbaycan 
jurnalistlərinin geniş tərkibdə media 
turuna qərar verildi. Səfər dünyanın görüş 
nöqtəsi olan ecazkar İstanbuldan başladı. 
“SOCAR Türkiyə” təmsilçiləri bizi nə 
qədər doğma qarşılasalar da, İstanbula 
hücum çəkən qasırğa bütün qonaqlar 
kimi bizi də sınağa çəkmək istədi. Lakin 
doğma məmləkətdə belə sınaqlar elə 
böyük problemlər yaratmır.

Səfərin ilk günü istirahətə və təbii ki, 
COVID–19-a qarşı önləyici tədbirlərə 
ayrıldığı üçün ilk işimiz PSR testi vermək 
və nəticələri gözləmək oldu. Axşama 
yaxın artıq məlumat verildi ki, testin 
nəticələri mənfi olduğu üçün “SOCAR 
Türkiyə”nin baş ofisinə girişlə bağlı heç 
birimizin problemi olmayacaq. Dekabrın 
1-də baş ofisin geniş foyesində qonaq 
jurnalistlər üçün təşkil edilən görüşdə 
“SOCAR Turkiyə” şirkətinin Baş icraçı 
direktoru Zaur Qəhrəmanov şəxsən özü 
iştirak etdi və şirkətin uğurları, fəaliyyət 
perspektivləri barədə məlumatlarla ya-
naşı, bizi maraqlandıran suallara da özü 
cavab verdi. 

Baç icraçı direktor əvvəlcə ötən il 
Azərbaycan xalqının qazandığı Qarabağ 
Zəfəri ilə bağlı hamımızı təbrik edərək 
bildirdi ki, onlar da bu müddət ərzində iqti-
sadi “cəbhədə” bu qələbəyə öz töhfələrini 
verməyə çalışıblar və buna nə qədər 
nail olduqlarını əldə etdikləri nəticələr 
aydın göstərir. Zaur Qəhrəmanov daha 
sonra bildirdi ki, dünyanın ən qədim neft 
istehsalçıları arasında məxsusi yeri olan 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti –  SOCAR 
hazırda Türkiyənin ən böyük xarici 
investorudur. Azərbaycan şirkəti 2008-ci 
ildə Türkiyənin Özəlləşdirmə İdarəsindən 
“Petkim” neft-kimya kompleksinin alın-
ması ilə fəaliyyətə başlayaraq, indiyədək 
“SOCAR Terminal”, “Petkim”, STAR Neft 
Emalı Zavodu və TANAP daxil olmaqla, 
bu sahələrə yatırdığı investisiyanın həcmi 
16,5 milyard dolları keçib.

Layihələr üzrə investisiya xərclərinə 
gəldikdə isə natiq onları belə təsnif etdi: 
STAR Neft Emalı Zavodu 6,3 milyard 
dollar, Depolama 600 milyon dollar, 
SOCAR Konteyner Terminalı 400 milyon 
dollar, “Petkim” neft kimya-kompleksinin 
özəlləşdirməsi 2 milyard 40 milyon dollar 
və əlavə olaraq hər il təxminən 100 mil-
yon dollar olmaqla ümumilikdə 1 milyard 

dollar, TANAP 6,5 milyard dollar investisi-
ya qoyulub. 

Baş icraçı direktor çıxışının 
əvvəlindən rəhbərlik etdiyi şirkətin son 
illərdə qardaş ölkədə bir çox ilklərə imza 
atdığını xüsusi qeyd edərək vurğuladı 
ki, Türkiyədə “SOCAR Türkiyə” Əliağa 
yarımadasındakı bütün törəmə şirkətlərini 
əhatə edən ərazi üçün “Xüsusi Sənaye 
Bölgəsi” adını alan ilk şirkət olub. 
Həmçinin “SOCAR Türkiyə” hazırda bu 
ölkənin ən böyük üç holdinqindən biridir. 
Hazırda şirkətin işçilərinin sayı təqribən 
5 min 200 nəfərdir, subpodratçılar ilə 
birlikdə yaradılan iş yerlərinin sayı isə 10 
mini keçir. 

Zaur Qəhrəmanov əlavə etdi ki, Alman 
enerji şirkəti EWE AG-nin Türkiyədəki 
fəaliyyətlərini idarə edən “EWE Turkey 
Holding” və törəmə şirkətləri 2019-
cu il iyunun 17-də  “SOCAR Türkiyə” 
tərəfindən satın alınıb. Bu tarixdən 
etibarən Bursa və Kayseridə qaz pay-
layan “Bursagaz” və “Kayserigaz”ın 80 
faizi, ticarət və elektrik satışı şirkəti “EWE 
Enerji”, enerji xidmətləri tədarükçüsü 
“Enervis” və telekommunikasiya sekto-
runda fəaliyyət göstərən “Millenicom”un 
səhmlərinin də 100 faizi “SOCAR 
Türkiyə”yə keçib.

Baş icraçı direktor Avropa, Orta 
Şərq və Afrika bölgəsində son zaman-
lar reallaşdırılan neft emalı üzrə ən 
böyük layihələrdən biri olan və 2018-ci 
ildən istismara verilən STAR Neft Emalı 

Zavodunun 2021-ci ildəki fəaliyyəti və 
istehsalat uğurları barədə də geniş 
məlumat verdi. Qeyd edildi ki, Türkiyənin 
ilk Strateji İnvestisiya Təşviq Sertifikatına 
sahib olan bu müəssisənin ümumilikdə 
6,3 milyard dollar olan layihə investisi-
ya dəyərinin 3,3 milyard dolları layihə 
maliyyələşdirmə krediti hesabına təmin 
edilib. Zavodun istismar çevikliyini, 
səmərəliliyini və logistika qabiliyyətini 
daha da inkişaf etdirmək üçün həyata 
keçirilən əlavə investisiyalarla birlikdə 
ümumi investisiya məbləğinin 7 milyard 
dollar olacağı gözlənilir.

Hazırda təxminən 1150 nəfərin 
çalışdığı müəssisə Türkiyənin istehlak 
etdiyi neft məhsulları tələbatının təxminən 
25 faizini ödəyir. İllik istehsal gücü 11 
milyon ton xam neft emal həcmi olan 
STAR NEZ-in dizel və naftadan əlavə, 
Türkiyənin indiki tələbatının əhəmiyyətli 
komponentlərindən olan təyyarə yanaca-
ğı və LPG kimi neft məhsulları da istehsal 
edir.

Gündəlik 35 min kubmetr xam neft 
işləmə qabiliyyətinə malik olan neft emalı 
zavodunun saxlama tutumu 2020 -ci ildə 
yeni məhsul çənləri layihəsinin tamam-
lanması ilə 1,9 milyon kubmetrə çatdırı-
lıb. Səmərəliliyi və əməliyyat rahatlığını 
artırmaq üçün əlavə saxlanc yerlərinin 
təmin edilməsinə təxminən 600 milyon 
dollar investisiya yatırılıb. Bu investisi-
yalar başa çatdıqda STAR NEZ-in anbar 
tutumu 1,6 milyon kubmetrdən 2,2 milyon 
kubmetrə qədər artacaq. Bu həcm ildə 11 
milyon ton neft emal edən bir neftayırma 
zavodu üçün ideal ölçüdür. Belə olan 
halda zavodun xammal qaynağı çeşidliliyi 
yaranacaq. Bu layihələrdən birinin bu il, 
digərinin isə 2022-ci ildə tamamlanması 
nəzərdə tutulur.

İlin uğurlu xəbərlərindən biri də 
STAR NEZ-in İstanbul Sənaye Pala-
tasının (İSO) türk sənaye sektorunu 
qiymətləndirən “Türkiyənin 500 ən böyük 

sənaye müəssisəsi – 2020” araşdırma-
sında Türkiyənin ən böyük 6-cı sənaye 
müəssisəsi adını almasıdır. Bununla 
yanaşı, istismara başlayandan indiyədək 
performansını davamlı olaraq artırmağa 
səy göstərən zavod 2020 -ci ildə 10,3 
milyon ton istehsal və toplam 24 milyard 
TL satış ilə Ege bölgəsinin 100 ən böyük 
sənaye müəssisəsi arasında birinci yeri 
tutub.

Təbii ki, jurnalistləri maraqlandıran 
suallardan biri də bu sənaye nəhənginin 
COVID–19 pandemiyası dövründə tam 
istehsal gücü ilə işləyib-işləməməsi idi. 
Baş icraçı direktor bildirdi ki, zavod burada 
quraşdırılan ən müasir texnologiya infrast-
rukturu və əməliyyat rahatlığı sayəsində 
istehsal planlarını pandemiya dövründəki 
dəyişikliklərə çevik şəkildə uyğunlaşdıra 
bilib. Məhz bunun sayəsində pandemiya 
dövründə zavodda 1,6 milyon ton təyyarə 

yanacağı istehsal gücünü sürətlə dizel 
 yanacağına çevirib və bazarda əhəmiyyətli 
bir rəqabət üstünlüyü qazanıb.

Bu gün STAR NEZ-in istehsal etdiyi, 
illik təxminən 1,6 milyon ton nafta ilə 
Türkiyənin ilk və yeganə inteqrasiya olun-
muş neft-kimya istehsalçısı “Petkim” neft-
kimya kompleksinin xammal ehtiyacını, 
demək olar ki, tam ödəyir. Zavod qabaqcıl 
texnologiya və “Petkim” ilə birləşmiş qu-
ruluşu sayəsində COVID-19 pandemiyası 
müddətində fasiləsiz işləyərək yüksək 
istehsal həcimini davam etdirib. Məsələn, 
ötən ilin 9 ayında Şərqi Aralıq dənizindəki 
neft emalı zavodlarının orta tutum istifadə 
nisbəti 86 faiz olduğu halda, STAR NEZ-
in emal gücünün istifadə nisbəti 98,9 faiz 
təşkil edib. 

“SOCAR Türkiyə”nin baş icraçı 
direktorunun sadaladığı uğurlar sıra-
sında, başa çatmaqda olan 2021-ci ildə 
STAR NEZ-in Dünya İqtisadi Forumu 
(WEF) tərəfindən Sənaye 4.0 texnolo-
giyalarını istehsalatda ən yaxşı tətbiq 
edən müəssisələrin qəbul edildiyi “Global 
Lighthouse Network”a daxil olmasını 
eşitmək də azərbaycanlı olaraq bizi çox 
sevindirdi. Çünki STAR NEZ 2021-ci ildə 
Türkiyədən seçilən yeganə şirkət olmaqla 
yanaşı, həm də dünyada bu mükafata 
layiq görülən ilk neft emalı zavodudur.

Dünya iqtisadiyyatının iki ildən artıq 
davam edən pandemiya səbəbindən 
tənəzzüllə uğradığı bir dönəmdə  “SOCAR 
Türkiyə”nin 2021-ci ildə qazandığı 
uğurlar təkcə baş icraçı direktor Zaur 
Qəhrəmanovun sadaladıqları ilə bitmirdi. 
Media tur çərçivəsində İzmirə səfərimiz 
və Türkiyənin üçüncü böyük şəhərinin 
Əliağa yarımadasındakı “SOCAR 
Türkiyə”yə məxsus sənaye müəssisələri 
ilə yaxından tanışlığımız, onların 
fəaliyyətilə bağlı da bir çox məlumatlar 
əldə etməyimiz Azərbaycanın qardaş 
ölkədəki sənaye nəhəngi haqqında daha 
dolğun təsəvvür formalaşdırdı. 

İlqar RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”  

Bakı – İstanbul – İzmir – Bakı

“SOCAR Türkiyə” sənaye 
nəhənginə çevrilir

Hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə toplantı keçirilib
Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində ölkəmizdə akkreditə olunmuş xarici 

dövlətlərin hərbi attaşeləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin 
iştirakı ilə illik toplantı keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, toplan-
tıda qonaqlara regiondakı hərbi-təhlükəsizlik 
məsələləri, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Vətən 
müharibəsində qazanılan Qələbədən sonra 
Azərbaycan Ordusunda aparılan islahatlar, 
beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində 
il ərzində həyata keçirilən tədbirlər barədə 
ətraflı məlumat verilib və 2022-ci ildə planlaş-

dırılan fəaliyyətlər diqqətə çatdırılıb.
Tədbirdə hərbi attaşelərin sualları cavab-

landırılıb.
Qonaqlar bu cür tədbirlərin keçirilməsinə 

görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Na-
zirliyinin rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib 
və gələcəkdə də faydalı birgə əməkdaşlığın 
davam edəcəyinə ümidvar olduqlarını vurğu-
layıblar.

“Xalq qəzeti”

Məcburi peyvənd ən son tədbir olmalıdır 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
Avropa üzrə regional ofisi hökumətləri 
regionda artan COVID-19-a yoluxma 
və ölüm hallarına qarşı təcili tədbirlər 
görməyə çağırıb.

Regional ofisin yaydığı məlumatda bildirilir 
ki, Avropa Birliyi ölkələrində insanların 66,4 
faizi virusa qarşı tam peyvənd olunsa da, bir 
çox dövlətlər daha çox insanı COVID-19-a 
qarşı vaksinasiyaya təşviq etmək məqsədilə 
peyvənd olunmamış insanlara qarşı məcburi 
tədbirlər tətbiq edir.

Məsələn, İtaliyada kinoteatrlara və qapalı 
məkanlarda yerləşən iaşə obyektlərinə daxil 
olmaq üçün peyvənd və ya xəstəliyə qarşı 

immunitetin olduğuna dair pasportlar tələb 
olunur, Almaniyada isə peyvənd olunma-
mış vətəndaşlara ictimai həyatın bir çox 
sahələrində qadağalar qoyulur.

Avstriyada vaksinasiya fevralın 1-dən 
məcburi olacaq.

ÜST-nin Avropa üzrə regional direktoru 
Hans Kluge bildirib ki, məcburi vaksina-
siya ən son tədbir olmalıdır və ölkələr bu 
istiqamətdə əhali arasında müvafiq təbliğat 
aparmalıdır: “Vaksinasiyanın əhatəsini 
genişləndirmək üçün digər mümkün variant-
lar tükəndikdə məcburi vaksinasiya tətbiq 
edilməlidir”.

“Xalq qəzeti”

Konfrans nümayəndələri əvvəlcə 
ulu öndər Heydər Əliyevin Gəncənin 
Mərkəzi meydanındakı abidəsini 
ziyarət etmiş, heykəlin önünə tər 
çiçəklər düzmüşlər. 

Elmi-praktik konfransın işti-
rakçıları daha sonra AMEA-nın 
Gəncə Bölməsində təşkil olunmuş 
“Nizami Gəncəvi- 880” sərgisi ilə 
tanış olmuşlar. Sərgidə Gəncə 
Bölməsində nəşr olunan monoq-
rafiya və kitablar, müxtəlif xarici 
ölkələrdəki dünyaşöhrətli kitabxana və 
muzeylərdə saxlanılan əlyazmalara 
və əsərlərə çəkilmiş miniatürlərin 
sürətləri, Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi-
nin tədqiqi və təbliğinə dair məqalələr 
nəşr olunmuş jurnallar nümayiş 
etdirilir.

AMEA-nın Gəncə Bölməsinin 
sədri, akademik Fuad Əliyev elmi-
praktik konfransı açaraq iştirakçıları 
salamlamış, sonra Dövlət Himninin 
səsləndirilməsi və 44 günlük Vətən 
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə 
konfrans öz işinə başlamışdır.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 
başçısının birinci müavini Səməd 
Tomuyev ölkə başçısının sərəncamına 
əsasən “Nizami İli” çərçivəsində şairin 
vətənində həyata keçirilmiş tədbirlər 
barədə məlumat vermişdir.

AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
direktoru, akademik İsa Həbibbəyli 
məruzə ilə çıxış edərək demişdir 
ki, Azərbaycan  Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
2021-ci ili “Nizami Gəncəvi İli” elan 
etməsi ölkəmizdə klassik ədəbi 
irsimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə, 
ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin 
görkəmli mütəfəkkirlərinin tanıdılma-
sına müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
göstərdiyi diqqətin və böyük qay-
ğının əməli ifadəsidir. Akademiya 
özünün Nizamişünaslığa aid zirvə 
tədbirini Gəncə şəhərində keçirməklə 
bütövlükdə Azərbaycan alimlərinin 

dahi Nizami Gəncəviyə olan sonsuz 
məhəbbətini ifadə edir. 

AMEA-nın M.Füzuli adına 
Əlyazmaları İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli və Avra-
siya Yazıçılar Birliyinin sədri Yaqub 
Öməroğlunun Nizami Gəncəvinin 
həyat və yaradıcılığı, dünya 

ədəbiyyatındakı yeri və rolu,  Nizami 
Gəncəvi dühasının bəşəriyyətin 
ədəbi fikir tarixinə töhfələri haqqında 
məruzələri dinlənilmişdir. 

Tədbirdə Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun Nizamişünaslıq 
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zəhra 
Allahverdiyeva “Nizami Gəncəvinin 
nəsil səcərəsi”, həmin institutun 
Nizamişünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi 
işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Təhminə Bədəlova “Xosrov və 
Şirin”də Azərbaycan Atabəyləri”, ədəbi 
əlaqələr şöbəsinin müdiri, filologiya 
elmləri doktoru Almaz Ülvi Binnətova 
“Özbəkistanda Nizami Gəncəvi 
ənənələri”, institutun elmi katibi, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Aygün Bağırlı “Nizami Gəncəvinin 
içtimai idealı”, Türk xalqları ədəbiyyatı 
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xura-
man Hümmətova “Nizami Gəncəvinin 

“Yeddi gözəl” məsnəvisində hind 
şahzadəsinin nağılında ezoterik 
bilgilər”, şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Yelena 
Teyer “Nizami Gəncəvi əsərlərinin 
Avropada öyrənilməsi və tərcüməsi”, 
AMEA-nın Gəncə Bölməsinin Niza-
mi Gəncəvi Mərkəzinin şöbə müdiri 
Təranə Verdiyeva “Gəncəli şair Nizami 
qlobal şəxsiyyətdir”, həmin mərkəzin 
böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Əlimuxtar Muxtarov “Nizami 
Gəncəvi yaradıcılığında insan sevgisi”, 
mərkəzin elmi işçisi Xəyalə Hüsey-
nova “Nizami Gəncəvi əsərlərində 
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərlik 
və insanlıq etalonu kimi” mövzularda 
məruzələr etmişlər.  

Elmi-praktik konfransda dinlənilən 
məruzələr ətrafında müzakirələrdə 
çıxış edənlər ölkə başçısının Niza-
mi Gəncəvinin 880 illiyi haqqında 
Sərəncamını dahi şairin şəxsiyyətinə 
və ədəbi irsinə, azərbaycançılığa 
etiramın ifadəsi kimi dəyərləndirmişlər.  

Konfransda dünyanın görkəmli dövlət 
xadimləri və tanınmış siyasi liderlərinin 
Nizami Gəncəvi haqqında fikirlərinin 
yer aldığı video-süjet nümayiş olun-
muşdur. 

Akademik İsa Həbibbəyli konfran-
sın işinə yekun vuraraq dahi şair və 
mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin ana 
vətəni Gəncədə keçirilən elmi-prak-
tik konfransı “Nizami İli”nə sanballı 
töhfə kimi dəyərləndirmişdir. Nizami 
Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunda nəşr edilən yeni kitab və 
monoqrafiyalar Gəncə bölməsinin ki-
tabxanasına və konfrans iştirakçlılara 
təqdim olunmuşdur.

Tədbir çərçivəsində qonaqlar Niza-
mi Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət et-
miş, Gəncədə raket hücumuna məruz 
qalmış Qələbə parkında olmuşlar.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

“Nizami Gəncəvi İli”:  Gəncədə 
daha bir möhtəşəm tədbir

“SOCAR Türkiyə”nin Azərbaycan jurnalistləri üçün ənənəyə 
çevrilməkdə olan media turu 2020-ci ildə COVİD-19 pandemiyasının 
daha da genişləndiyi bir dövrə təsadüf etdiyindən reallaşmadı. 
Lakin qardaş Türkiyə iqtisadiyyatının sənaye nəhənginə çevrilmiş 
Azərbaycan şirkəti bu boşluğu doldurmaq üçün müasir texnolgiyaların 
imkanlarından istifadə edərək, media nümayəndələrinin iştirakı ilə 
geniş onlayn mətbuat konfransı keçirdi. Bu təqdimatda təbii ki, şirkətin 
2020-ci il fəaliyyətinin əsas nəticələri və perspektivdə duran vəzifələr 
haqqında ictimaiyyəti maraqlandıran suallara qismən cavab verilsə də, 
jurnalistləri düşündürən məsələlərin kifayət qədər çox olması və vaxt 
məhdudluğu üzündən əvvəlki səmərəni vermədi. 

Ölkə Prezidentinin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami 
Gəncəvinin 880 illik yubileyi ilə bağlı verdiyi sərəncama əsasən 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət heyəti, Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyəti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutu və Gəncə Bölməsinin təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvi 
İli”nə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.  Kon-
fransın işində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, 
AMEA-nın akademikləri, Nizamişünas alimlər və xarici qonaqlar 
iştirak etmişlər. 
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