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2020-ci ilin xülasəsi

Yanğından mühafizəyə hazırlıq təlimində 
100-dən çox işçimiz iştirak etdi

Əməkdaşımızın bir günü onun gözü ilə

Şəhidimiz Azad Bəkirlinin xatirəsinə

Laboratoriya işçiləri üçün “Gərilmə sınağı” 
üzrə təlim təşkil edildi
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SOCAR Polymer MMC-nin xəbərlər bülleteni / Nömrə 32/ 2020-ci il 
Bu buraxılışda:

4cü RÜB 2020

3,078,068
adam/saat işlənmişdir

İş vaxtının itkisi olmadan 

SOCAR Polymer iki yeni random-
kopolimer PP markasını təqdim edir
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Hörmətli əməkdaşlar,

2020-ci il gözlənilməz hadisələr, məhdudiyyətlər, çətinliklər, 
mübarizələr və eyni zamanda inkişaf və nailiyyətlərlə dolu 
bir il oldu. Bu il biz diqqətimizi digər məsələlərdən daha 
vacib olan əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi, iqtisadiyyatın 
ayaqda qalması və inkişafa nail olmaq, biznes hədəflərimizə 
çatmaq, Azərbaycan xalqının böyük qələbəsinə töhfə vermək, 
Vətənimiz üçün canını fəda edən həmvətənlərimizin ağrısını 
bölüşmək və onlara dəstək olmaq  məsələlərinə yönəltdik.
İlin bütün çətinliklərinə baxmayaraq, şirkətimiz bu sınaqlardan 
üzüağ çıxaraq bu ili nailiyyətlərlə başa vurdu. Belə ki, il ərzində:

• İstehsalı davam etdirdik və satış həcmlərini artırdıq;
• 2020-ci ilin birinci yarısında satdığımız məhsulun həcmi 

bütövlükdə 2019-cu il ərzində satdığımız ümumi məhsul 
həcmindən çox oldu;

• SOCAR Polymer Azərbaycanın qeyri-neft sektorundakı 
qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin ilk onluğuna başçılıq edir;

• Şirkətimiz Rusiyanın homopolimer PP markalarına 
olan tələbatının 40-60%-ni qarşılamaqla il ərzində bu 
markaların RF-ya əsas ixracatçısı olmuşdur;

• 2020-ci ildə yerli satışlarımız 2019-cu illə müqayisədə üç 
dəfə artmışdır;

• Yerli satışın xarici satışa nisbəti durmadan artır;
• 2020-ci ildə yerli alıcılarımız arasında 35 şirkət və 3 fiziki 

şəxs olmuşdur;
• Bu il planlaşdırılan tammiqyaslı planlı əsaslı təmir 

işləri tamamilə daxili imkanlarımız hesabına həyata 
keçirilmişdir.

Bu nailiyyətlərin əsas səbəbkarı, sözsüz ki, böyük əzmlə 
çalışan kollektivimizdir və “SOCAR Polymer”in inkişafı naminə 
göstərdiyiniz bütün səylərə görə sizlərə təşəkkür edirəm. 

Eləcə də, Azərbaycanın şərəfi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
44 günlük müharibəyə qoşulmuş bütün SOCAR Polymer 
əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirirəm. Bu müharibədə 
canından keçərək şəhid olan əməkdaşımız Azad Bəkirliyə 
Allahdan rəhmət diləyir, doğmalarına səbr arzulayıram. 
Azadın əziz xatirəsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır.  

SOCAR Polymer şirkəti olaraq, Azad Bəkirlinin simasında 
digər şəhidlərimizin, eləcə də qazilərimizin ailələrini hər zaman 
diqqətdə saxlamağa və onlara dəstək olmağa çalışacağıq. 

Bu il “həmrəylik” sözü hər birimiz üçün xüsusi məna kəsb 
etdi, çünki bu çətin dönəmlərdə ölkəmiz üçün sözün əsl 
mənasında həmrəy olduq və haqq işimizi dəstəklədik! 31 
dekabrda milli bayramımız “Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü”nü torpağımıza hər zamankından daha çox 
bağlılıqla qeyd edəcəyik. 

Yeni ildə bizi bir çox çətinliklər və parlaq nailiyyətlər gözləyir. 
Gəlin nikbinlik, inam və cəsarətlə onların öhdəsindən gələk. 
Salamat və sağlam qalın!

Ən xoş arzularla,
Fuad Əhmədov

Baş Direktor

Bizi güclü edən çətin günlərdir
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YSPE zavodunun işə düşməsindən bir il ötür
SOCAR Polymer və Maire Tecnimont 

əməkdaşlığı 5-ci ilində

Taxta tullantıların xeyriyyə məqsədilə bağışlanması 
davam edir

Neftçi Mühəndislər Cəmiyyətinin 15 üzvü “SOCAR 

Polymer”də

Zavodumuzda "8 Mart" təntənəsi

Fransa səfirliyinin nümayəndələri və transmilli fransız 
şirkətlərinin rəhbərləri zavodlarımızı ziyarət etdilər
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SOCAR Polymer yenilikləri televiziya kanallarında

BAKI-BUZULUK: 2200 km yol qət edən 
min ting

SOCAR Polymer koronavirus 
təhlükəsinə qarşı tam müdafiə olunur

SOCAR Polymer aztəminatlı ailələrə Novruz sevinci bəxş etdi

I Beynəlxalq Tələbə Tədqiqat və Elm 

Konfransına sponsor dəstəyi
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SOCAR Polymer mükafatlandırıldı

SOCAR Polymer 300 ailəyə bayram sevinci bəxş etdi

SOCAR Polymer əməkdaşları cəbhə sıralarında
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Polimer çeşidləri artır – yeni HOMO və HECO çeşidləri

Qarabağın ürəyi - Şuşa qayıtdı

2 ay ərzində həyata keçirilən planlı 

əsaslı təmir işləri

SOCAR Polymer Qurban bayramında aztəminatlı ailələri sevindirdi

Həmkarlarımızdan orduya dəstək
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SOCAR Polymer 2 yeni random-kopolimer PP markasını 
təqdim etdi

Yanğından mühafizəyə hazırlıq təlimində 100-dən çox 

işçimiz iştirak etdi

SƏTƏM mədəniyyətimizin inkişafını təşviq edən mükafatçılar

Laboratoriya işçiləri üçün “Gərilmə sınağı” üzrə təlim təşkil 
edildi



Vətən 
Müharibəmizin 

şanlı yekunu
Ermənistan Respublikasının 27 sentyabr 2020-ci ildə ölkəmizə qarşı növbəti hərbi 

təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi 

uğrunda başladığı Vətən müharibəsi 44 gün sonra Azərbaycanın yekun qələbəsi ilə 
nəticələnmişdir.

Hərbi əməliyyatlar nəticəsində ordumuz Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa 
şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun 
Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın 
rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, 
həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri 
işğaldan azad etdi. Müharibənin 43-cü günü, noyabr ayının 8-ində Şuşa şəhərinin xüsusi 
qəhrəmanlıqla işğaldan azad edilməsi müharibənin gedişatında həlledici rol oynadı və 2 gün 
sonra noyabr ayının 10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında üçtərəfli bəyanat 
imzalandı. Bəyanata əsasən, işğalçı qüvvələr noyabrın 20-dək Ağdamı, noyabrın 25-dək 
Kəlbəcəri və dekabrın 1-dək Laçını tərk etmək məcburiyyətində qaldılar və Naxçıvana quru 
çıxışı əldə edildi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü tam təmin olundu.

Vətən müharibəsində ordumuzun 2802 nəfər hərbi qulluqçusu şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. 
Müdafiə Nazirliyinin 28 dekabr tarixli məlumatına əsasən onlardan 50-sindən çoxunun 
şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üzrə işlər hələ də davam edir. 30-dan çox hərbi qulluqçumuz 
itkin düşmüş hesab olunur.
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Qəhrəmanlarımızla qürur duyuruq
SOCAR Polymer şirkəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkəmizin 

ərazi bütövlüyü yolunda canını qurban vermiş Vətən müharibəsi 
şəhidlərinin əziz xatirəsinin 4 dekabr saat 12:00-da bir dəqiqəlik 

sükutla yad edilməsi ilə bağlı təşəbbüsünə qoşularaq, PP və YSPE zavodları 
üzrə bütün əməliyyatları dayandırmış və bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin 
xatirəsini yad etmişdir.

Qürurla qeyd etmək istəyirik ki, şirkətimizin 11 əməkdaşı Vətən 
Müharibəsində iştirak etmiş və əsgərlərimizlə çiyin-çiyin vuruşaraq 
torpaqlarımızın işğalçılardan azad edilməsi uğrunda döyüşmüşdürlər. Onların 
adları və vəzifələri aşağıda sadalanmışdır:

SOCAR Polymer kollektivi onların hər 
biri ilə fəxr edir və onların hər birinə 
ömürboyu minnətdar qalacaqdır.
Çox təəssüf ki, onlardan biri- Azad Bə-
kirli aldığı xəsarətlər sonrası həyata 
gözlərini əbədi yumaraq şəhidlik zir-
vəsinə ucalmışdır. Azadın son mənzilə 
yola salınması mərasimi dekabrın 25-
də baş tutmuş və şəhidimizin cənazəsi 
izdihamla müşayiət olunmuşdur.
Azad başda olmaqla bütün şəhidləri-
mizin ruhu qarşısında ehtiramla baş 
əyirik.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin!

Yerləri behişt olsun!
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MİRZƏYEV MƏTİN
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NOVRUZOV RÖYAL
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ABBASOV İLKİN 
OPERATOR

MƏMMƏDOV BABƏK
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MAHMUDOV TOFİQ
OPERATOR

NƏZƏROV ƏLİ
BÖYÜK MÜHASİB

ƏLİYEV SƏYYAD
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OPERATOR
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OPERATOR

NƏBİLİ MÜRŞÜD
OPERATOR

ƏLİMƏMMƏDLİ MƏHƏMMƏD
ÇƏNGƏLLİ AVTOYÜKLƏYİCİ SÜRÜCÜSÜ



Şəhidimiz Azad Bəkirlinin 
xatirəsinə

Bu müharibə müzəffər bir müharibə oldu, çünki dünyanın hər yerindəki milyonlarla azərbaycanlıya yeni nəfəs gətirdi. 
Amma eyni zamanda çox faciəvi bir müharibə oldu, çünki minlərlə soydaşımızın, dostumuzun və qohumumuzun həyatını 
əlindən aldı. Həmkarımızı, yaxşı bir insanı, gənc bir ruhu itirdik... İnsan itkilərinin ağrısı izahedilməzdir...

Bəzilərimiz Azad Bəkirlini şəxsən tanıyırdıq, bəziləri onunla çox yaxşı dost idi, bəzilərinin isə heç onunla görüşmək, 
işləmək, ya da ünsiyyətdə olmaq imkanı olmamışdı. Bununla belə, hamımız dostlarının və komanda yoldaşlarının Azadla 
bağlı xatirələrini eşitmək istəyirik. Çünki bir insan yalnız xatirələrdə əbədi yaşaya bilər. 

Növbəti səhifələrdə həmkarlarımız Azadla bağlı düşüncələrini və hisslərini, eyni zamanda onun aramızda olduğu 
dövrə aid xatirələrini bizimlə bölüşür.

Həmkarımız Azad Bəkirli Azərbaycan torpaqlarının erməni 
işğalçılarından azad edilməsi uğrunda Vətən Müharibəsində 
(İ�kinci Qarabağ) döyüşən mərd oğullarımızın ilk sıralarında idi. 
O, özünün Vətənə olan borcunu artıqlaması ilə yerinə yetirdi. 
Təəssüf ki, döyüşlərin birində düşmən gülləsinə tuş gəldi. 

Azad hamımızın xatirəsində sadəcə “SOCAR Polymer”in sıravi 
bir əməkdaşı kimi deyil, məsuliyyətli, çalışqan və xeyirxah, daim 
gələcəyə baxan, çətinliklərdən qorxmayan, yeni biliklər əldə 
etməyə həmişə hazır olan bir insan kimi qalacaq. Azada xas olan 
bir çox şəxsi keyfiyyətlər ona nəinki ən qabaqcıl əməkdaşların 
sıralarında olmağa imkan verirdi, həmin keyfiyyətlər onun 
həmişə yaddaşlarda qalacağını deməyə zəmin yaradırdı. O hamıya 
dostcasına yanaşan, daim gülümsəyən, zarafat edən və həmişə 
köməyə gəlməyə hazır olan xoşxasiyyət bir gənc idi. 

Azadın itkin düşməsi barədə xəbər bizə çatanda hamımız bir 
nəfər kimi dost-tanış vasitəsilə onun haqqında məlumat əldə etməyə 
çalışırdıq. Təəssüf ki, axtarışların nəticəsi üzücü oldu və Azadın şəhid 
olması xəbərini aldıq. Azadın həlak olması həm “SOCAR Polymer” 
kollektivi, həm də onun əzizləri, dostları və yaxınları üçün böyük 
itkidir. “SOCAR Polymer” şirkətinin kollektivi, Azadın həmkarları və 
yoldaşları, eləcə də şəxsən öz adımdan Azadın ailəsinə və yaxınlarına 
dərin hüznlə başsağlığımızı çatdırır və onların kədərinə şərik 
olduğumuzu bildirmək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin!

Rauf Davudov 
Əməliyyatlar şöbəsinin direktoru

Azad Bəkirli ilə ilk tanışlığım Torbalama komandasının üzvləri 
arasından özümüzə operator seçməyimizlə bağlı bizə tapşırıq 
veriləndə oldu. Həmin vaxt onlar SKSP-in binasında yerləşmişdilər. 
Orada yüngülvari imtahan etdik - Sadə suallar verirdik və ən əsası 
istəkli olmaq lazım idi.

İ�lk dəfə Azadı orada gördüm. Gülərüz, pozitiv bir gənc idi. 
Çox gözəl danışıq qabiliyyəti var idi. Həmçinin YSPE-də işləmək 
arzusunda olduğunu bildirdi. Birbaşa rəhbəri Rəşidin müsbət 
rəyindən sonra Azadı öz komandama qəbul etdim.

Gəldiyi ilk gündən hamı ilə yaxşı ünsiyyət qurması, işinə 
məsuliyyətlə yanaşması və tezgötürmə qabiliyyətinin olması mənim 
ücün sevindirici hal idi. Hamı ilə çox yaxşı yola getməyi bacaran əsl 
komanda adamı idi. Zarafat etməyi, pozitiv qalmağı sevərdi. Biz işdən 
kənar hansısa bir yerə gedəndə təşkilatçılıq etməkdən çəkinməzdi.

Motosikleti çox sevirdi. Ancaq görmə zəifliyi olduğuna görə 
çox vaxt idarə etmirdi. Bir müddət idi ki, yeni motosiklet almışdı. 
O mənə məlumat verəndə ki, bəs təlimlərə gedir və ardınca 
müharibəyə yollanacaq, çox narahat oldum. Çünki Azadı tanıyırdım 
- O harada nə iş olsa ağına-qarasına baxmadan öndə gedirdi. Heç bir 
işdən cəkinmirdi. Onun bu cəhətini bildiyim üçün çox narahat idim.

Azad barədə kecmiş zamanda danışmaq mənim ücün çox çətindir. 
O, daim mənim qəlbimdə gülərüz və pozitiv Azad olaraq qalacaq.

Niyaz Məmmədov
Köməkçi sahə rəisi
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Azad haqda saatlarla danışmaq olar - komandamızın ən gülərüz, 
xoşrəftar, hamı ilə isti münasibət qurub bu münasibəti qorumağı 
bacaran, turniketdən idarəetmə otağına qədər qarşılaşdığı və onunla 
birgə addımlayan hər bir şəxslə salamlaşan insan. “Qadan alım” ən 
çox istifadə etdiyi söz birləşməsi idi. Təkcə növbəsindəki iki əməkdaş 
ilə deyil, digər növbələrin əməkdaşları ilə də çox isti münasibəti 
vardı. Müəssisəmizdə çalışan əcnəbilərlə də çox səmimi idi. Onlara 
bizlərə dediyi birləşmənin tərcümə variantını ("İ will take your 
Gada") deyirdi, onları buna öyrəşdirmişdi. Onlara belə çox təsir edib 
Azadın yoxluğu... Kimsə inanmır.

Bildiyiniz kimi ekstruder bölməsinə cavabdeh idi. Pelletin 
parametrləri məhsulun düzgün və davamlı istehsalı üçün vacibdir. 
Analiz üçün apardığı pellet nümunəsinin sayını özü hesablayırdı. 
Kiməsə əziyyət verməyi sevmirdi. O� z işi olmasa belə hamıya kömək 
etməyə çalışan insan idi.  Aramızda olmadığına inanmaq çox çətindir...

Bildiyiniz kimi Azaddan 62 gün idi ki, xəbər yox idi. Hətta bizim 
işçilər Azaddan xəbər öyrənmək üçün gecə növbəsindən çıxıb iki 
maşınla cəbhə bölgəsinə getməyə risk etmişdilər. Bu işdə yoldaşların 
əməyi böyükdür. Bu 60 gündə hər kəsin fikrində ancaq Azad var 
idi. Aldığımız qələbə xəbərinə belə sevinə bilmirdik. Hər kəs Azadı 
düşünürdü. Bizdə belə bir yazılmamış qayda var: kimin vəzifəsi 
yüksəlirsə, gecə növbəsində şirinliklə və ya tortla qeyd edirik. Azad 
hərbi xidmətə yollanmamışdan 2-3 ay əvvəl komandamıza yeni 
yoldaşlar qoşulub, lakin hələ də şirinliyi almayıblar. Çünki heç kim 
o əhvalda deyil. Sadəcə 2 ay idi tanıyırdılar Azadı, bizim kimi 2-3 
il də deyil. “Hələ Azadsız istəmirik. Azad gələr, inşallah bir yerdə”, 
- deyirlər. Azaddan xəbər ala bilmədiyimiz vaxtlarda uşaqların 
əksəriyyətinin ya statusunda, ya da örtük şəklində Azadın fotosu idi. 
Həmin dönəmlərdə bir dəfə iş vaxtı telefonuma uşaqların birindən 
mesaj gəldi. İ�şin də gərgin zamanıdır, kritik məqamlardır, mətnə 
filan baxmağa həmin an vaxt yoxdur. Mesaj gələn an Azadın şəklini 
görüb bir anlıq sevinclə açdım o yazını, halbuki adi iş zamanı bunu 
edə bilmərik. Elə bildim Azaddır yazan, ondan xəbər var, sağdır... 
Amma təəssüf ki, gözləntilərim doğrulmadı - Azadın fotosunu fon 
şəkli edən digər komanda yoldaşlarından biri idi yazan. Həmin an 
bu yoxluq, bu itki məni o qədər qıcıqlandırdı ki, həmin yoldaşa çox 

acı bir tonda, sərt bir şəkildə: - “Tez onun şəklini profildən sil”, -  
dedim. Sildirdim, ancaq sonra səhv etdiyimi başa düşdüm. Düzdür, 
həmin yoldaş da məni anlayışla qarşıladı və özünü mənim yerimə 
qoyduğunu və həmin an nə hiss etdiyimi başa düşdüyünü dedi və 
buna görə mənə acıqlanmadı, keçdi. 

Düşünürəm ki, Azadın yoxluğunu hər zaman hiss edəcəyik 
və onun haqda xatirələr həmişə bizimlə yaşayacaq. Bizim üçün 
Azadsız çox çətin olacaq. Bu kimi məqamlar həddən artıq çox 
olacaq. Vətən sağ olsun! Azad necə bir insan, necə bir şəxsiyyət 
idisə, şəhid olduğunu, dəfn olunduğunu, aramızda olmadığını 
bilsək belə, onun haqqında danışanda insanın üzündə qeyri-ixtiyari 
təbəssüm yaranır. 

Bizim Azadımız həmin Azaddır - daim gülərüz, daim pozitiv olan 
bir şəxs... Yerin cənnət olsun!

Vüqar Abbasov
İstehsalat və əməliyyatlar üzrə növbə nəzarətçisi
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8 nəfərlik dostluq hekayəmizin öz xarakteri ilə fərqlənən 
qəhrəmanlarından biri Azad Bəkirli... “SOCAR Polymer”in  bizə 
bəxş etdiyi en gözəl töhfə 8 nəfər arasında formalaşdırdığımız 
dostluğumuz oldu. 

Mən daha çox Azadın özünəməxsus ve onu digərlərindən 
fərqləndirən xüsusiyyətlərindən danışmaq istəyərdim. Azad 
aramızda hər kəsi başa düşməyə çalışan və hadisələrə neytral 
baxmağı bacaran birisi idi. Gözəl dinləmə və ünsiyyət qurmaq 
qabiliyyəti var idi. Çətin anlarımızda zaman və məkandan asılı 
olmayaraq  bizə dəstəyini heç vaxt əsirgəməzdi. İ�ş mühitində də 
tanıdığı və tanımadığı hər kəsə gülüş, müsbət aura bəxş edən birisi 
idi. Hörmətini heç vaxt əskik etməzdi. Azad sahiblənici xarakterə 
malik idi. Onunla bir yolda getmək və ya bir mühitdə olmaq bizə 
arxayınlıq verirdi. Sanki qardaşımız, arxa dayağımız yanımızda idi. 
Dostlarına qarşı çox diqqətcil idi və xüsusi günlərimizə yaradıcı 
həssaslıqla yanaşardı.

18 may 2019-cu il hamımızın bir yerə toplandığı xüsusi 
günlərdən biri idi. Birlikdə keçirdiyimiz, ən çox xatırladığımız və 
xoşbəxt olduğumuz gün idi, o gün. Azad ad günümüz üçün mənə və 
Afətə xüsusi hədiyyə hazırlatmışdı. 1-2 ay idi ki, bizə hədiyyəsini 
təqdim etmək üçün çalışırmış - Portertimizi rəssama çəkdirmişdi. 
Xüsusi və fərqli formada təqdimat etmişdi. O� mür boyu xatırlanacaq 
bir hədiyyə olmuşdu bizim üçün...

Aktiv, inadkar, parlaq gələcək vəd edən gənc idi. Azadın içində 
vətən sevgisi bir başqa qaynayırdı. Hər kəsə nəsib olmayacaq 
vətənpərvər ruha sahib idi. Vətənin ağır günləri onun həmişə dərdi 
olub. Millətinin dərdini çəkən oğul idi. Könüllü olaraq yazılmışdı 
döyüşlərə. Hər yola əl atmışdı ki, təki döyüşlərə çağırılsın. Bizə də 
artıq çağırıldığı gün səs atmışdı və, - " Əsgər Bəkirlidən salamlar”, - 
deyib bizimlə sağollaşmışdı. 

Azad mehribanlığı, çalışqanlığı və xoş xasiyyəti ilə kollektivdə 
hörmət qazanmışdı. Azadın müharibədən sağ-salamat işə qayıdıb 
bizimlə işləməsini böyük səbirsizliklə gözləyirdik, lakin acı xəbər 
almağımız bizi çox sarsıtdı. Azad 9 oktyabr 2019-cu il tarixində 
belə status yazmışdır: "Qırx il kölə kimi yaşamaqdansa, bir gün 
Azad yaşamaq yaxşıdır". Azad Azərbaycan xalqının milli azadlığını 
qorumaq üçün vətən və xalq yolunda canını fəda etməkdən 
çəkinməyərək qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik nümunəsi göstərdi. 
Şəhidlər ölmürlər, əksinə ölümləri ilə bir əbədilik qazanırlar. İ�ndi 
Azadın ruhu Vətən göylərində azad gəzir.

Məkanın cənnət olsun, Azad! Şəhidlər unudulmur.

Günel Məhərrəmova
Laboratoriya təhlilçisi

İ�şdə də təzəcə vəzifəsi artmışdı. Necə də  sevinmişdik. Hər 
gündüz növbəsində onu görəcəyimə çox sevinirdim. Amma qismət 
olmadı...

Azadın şəhid olması dostları olaraq bizim üçün qürurvericidir, 
amma onsuz hər zaman bir yanımız əksik olacaq....

Əminik ki, onun ruhu şaddır. İ�nsan oğlunun çata biləcəyi ən 
yüksək zirvəyə ucalmışdır igidimiz....

Onun ucun çox darıxırıq... 
Ruhunun şad olması və xatirələrini yaşatmaq üçün dostları 

olaraq hər şeyi edəcəyik!

Günel Allahverdiyeva
Laboratoriya üzrə növbə nəzarətçisi

13



Azadın yoxluğunu, həyatda olmadığını, bir daha onunla 
görüşməyəcəyimi düşünəndə çox pis oluram Azadın yaxın dostu 
olduğum üçün planlarını, gələcəyi ilə bağlı xəyallarını bilirdim. 
Bu yaşda həyatımda az sayda dostum var. Hər kəsə dost deyə 
bilmirəm. Azad ən yaxın dostlarımdan biri idi. Onu düşündükcə 
çox pis oluram. Bu çox pis hissdir. 

Azadı mənə xatırladan yer “Nərimanov”dur. Orda tez-tez 
görüşürdük, söhbətləşirdik, gəzirdik, restoranda oturub yemək 
yeyirdik. Azadın evi orada olduğu üçün oraya gedirdik. Mənə də 
yaxındır. Orda görüşüb vaxt keçirirdik, gələcək addımlarımızla 
bağlı məsləhətləşirdik, digər dostlarımızla da orada toplaşırdıq. 
İ�ndi “Nərimanov”dan keçəndə çox pis oluram, Azad yadıma düşür. 

Tanışlığımız ilk dəfə “SOCAR Polymer”də baş verib. Mən işə 
4 dekabr 2017-ci ildə gəlmişəm. Azad isə, səhv etmirəmsə, 6 
dekabr 2017-ci ildə gəlib. İ�lk dəfə içəri girəndə əl uzadıb hər 
kəslə görüşdü - içəridə 25 nəfər adam var idi. Mən düşündüm 
işində irəliləmək üçün belə edir. Zaman keçdikcə gördüm ki, elə 
deyil. Çox işlətdiyi bir söz var idi - “perfect”, yəni “mükəmməl”. 
Elə özü də sözün həqiqi mənasında mükəmməl insan idi. Ü� rəyi 
necə geniş, necə mərhəmətli, necə igid insan idi Azad... Sözlə ifadə 
edilməsi mümkün olmayan keyfiyyətlər Azadda toplanmışdı. 
İ�lk tanışlığımızda mənə orta təəssürat bağışlamışdı. Getdikcə 
münasibətimiz dostluğa çevrildi. Artıq 3 il idi ki, birlikdə işləyirdik. 
Biz Azadla çox yaxşı dost olmuşduq. Dostlarına çox dəstək olurdu. 
Nəinki dostlarına, hamıya dəstək olurdu. Ya yaxşılıq edə bilərdi, ya 
da sakit dura bilərdi - Azadın həyat prinsipi bu idi. 

Azad üçün çox darıxıram. Əlini çiynimə qoyanda sanki böyük 
qardaşım imiş kimi hiss edirdim. Həmişə həyatda qardaşımın 
olmasını istəmişdim. Amma əvəzində həyat mənə elə yaxşı dostlar 
nəsib elədi ki, onlarla qan bağlılığım olmasa da özümə çox yaxın 
görürəm. Azadın olmaması çox məni məyus edir. Bütün günü xəyalı 
gözümün qabağındadır. Yemək yeyərkən birdən yadıma düşür ki, 
bəs Azad bunun duzunu belə tökürdü, mən də duzu çox tökəndə 
Azad yadıma düşür. O� zümü çox pis hiss edirəm, darıxıram, çox 
tez-tez darıxıram. Hər gün dualar oxuyuram. Hər gün Allahdan 
istəyirəm ki, ruhu şad olsun. Çox yaxşı insan idi. Çox dəyərli dost 
idi, igid, mərd... Hər bir yaxşı sözü Azada aid edə bilərik. 

Ən çox xoşladığı şey gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq idi. 
İ�dmanla məşğul olurdu. İ�stəyirdi ki, hər zaman formada olsun. Bir 
az kilosu çox olduğu zaman təcili surətdə pəhriz saxlayırdı. Hər 
zaman ətrafında yaxşı adamlar olmasını xoşlayırdı. Ücaboy qızları 
çox xoşlayırdı. Yanağında çili olan qızlar... Ən böyük arzusu bu idi 
ki, ağ, yanağı çilli qızla gələcəkdə tanış olub ailə həyatı quracaq... 
İ�kiüzlü adamları xoşlamırdı. İ�kifikirli insanlardan tamamilə uzaq idi 
Azad. Anası çox bağlı idi Azada. Qardaşı və bacısının uşaqlarını çox 
sevirdi. Çox uşaqcanlı bir insan idi. Mən hər zaman: “Sənin öz uşağın 
olanda sən onunla necə rəftar edəcəksən, maraqlıdır”, - deyirdim. 
Üşaqlarla çox içdən idi. O� zü də uşaqqəlbli idi. Məndən 3 yaş böyük 
olmasına baxmayaraq ürəyi çox uşaqqəlbli idi. Çox təmiz idi. Onun 
ürəyində heç bir kin, heç bir paxıllıq hissi qətiyyən ola bilməzdi. 
Bunu tam səmimi deyirəm sizə. Ətrafında çoxlu tanışları var idi. 
Hər kəslə münasibəti var idi - işdə birgə çoxlu vaxt keçirdiyimiz 
uşaqlarla, universitetdən, köhnə iş yerindən, “Nərimanov”da 
məhlədən dostları ilə və hər kəsə də bir fərd kimi yanaşırdı və 
hər kəsə dəyər verirdi. Onun yanında olduğunuz zaman özünüzü 
çox alicənab, dəyərli hiss edirdiniz - insana o qədər dəyər verirdi. 
Azad barədə oxuyan şəxslər məyus olacaqlar ki, Azadı əvvəlcədən 
tanımayıblar. Çünki ətrafımızda Azad olanda, şəxsən mən özümü 
çox dəyərli hiss edirdim. Azad onu hiss etdirirdi adama. 

Azərbaycan Memarlıq və İ�nşaat Üniversitetini bitirmişdi. 
İ�nformasiya texnologiyaları ixtisasına yiyələnmişdi. Çox çalışqan 
bir oğlan idi. Gələcək üçün çox gözəl planları var idi. Səbrlə 
çalışırdı - çox səbrli, təmkinli biri idi. İ�şə gələndə ingilis dilini 
öyrənməyə başladı. Düzdür, ingilis dili biliyi var idi, sadəcə daha 
da inkişaf etdirmək üçün kursa getdi. Təmkinlə öyrəndi. Sürücülük 
imtahanına hazırlaşırdı. Oturdu bir ilə yaxın oxudu, çalışdı, digər 
saytlardan, kitablardan hər şeyi səbrlə öyrəndi. Bir şeyin nəticəsini 
əldə eləmək üçün səbrlə çalışan insan idi. Heç bir yerə tələsməyi yox 
idi. Ancaq yavaş-yavaş özü üçün çalışırdı. Kənardan ona baxanda 
siz ondan rahatlıq götürə bilərdiniz, yəni jestləri insana rahatlıq 
verirdi. Karyerası barədə isə gələcəkdə irəli getməyi düşünürdü 
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və gələcəkdə digər ölkələrdə də çalışmaq kimi şansının olmasını 
istəyirdi. 

Cəbhədən bizə xüsusi bir şey danışmırdı. Sadəcə olaraq 
deyirdi: “Narahat olmayın, mən sağ gələcəyəm.” Amma gəlmədi, 
çox təəssüf... Azad deyirdi, hər şey yaxşı olacaq, super olacaq, 
biz qalib olacağıq, biz imkan verməyəcəyik ki, onlar bizə hücum 
eləsin. Biz onların qarşısını alacağıq. Görmə qabiliyyətinin mənfi 
5 olmasına baxmayaraq o əsgərliyə də özü könüllü getmişdi. 
Müharibəyə də özü istəyərək getdi, döyüşdü və qəhrəmancasına 
şəhidlik zirvəsinə ucaldı.  

Sadə bir həyatı var idi. Sadə olduğu qədər də gözəl, məntiqli 
və rahat bir həyatı var idi. Motosikletlə gəlirdi, gəzirdi, danışırdı, 
gülürdü. Mən onunla gəzdiyim zaman hər 3 insandan 2-si yaxınlaşıb 
salam verirdi. Çoxlu xoş xatirələrimiz olub - say, say, bitməz. Yadıma 
düşəndə güldürən bir çox hadisələr var. Onlar haqqında danışmaq 
istəyirəm. Misal üçün, bir dəfə xəstə idim, lakin işə çıxmışdım. Azad 
gördü ki, kefim yoxdur, mahnı qoşdu, başladıq oynamağa - otağımız 
var idi, yemək otağı, orda. Mənim sevdiyim mahnı var idi Dua 
Lipadan, onu qoşdu, birdən-birə başladı oynamağa ki, mənim kefim 
açılsın. 2018-ci ilin hadisəsidir. Sən demə, arxada da rəhbərlikdən 
əməkdaşlar bizə baxır. Axırda da əl çaldılar, filan, yəni ki, “super”di. 
Onda da bir az utanmışdıq, təbii ki. Başqa gülməli hadisə də deyim: 
Fincanı sınmışdı. Mən də ona söz verdim ki, ona ən yaxşı fincanı 
alacam işdə istifadə etmək üçün. Aldım - su süzəndə öz şəkli və ən 
çox istifadə etdiyi söz - “İ will take your gada”, yəni “qadan alaram” 
sözü əks olunurdu. Fincanı götürdü, çay içdi və bir həftə istifadə 
elədi. Ağzında qalmışdı ki, bu fincanı mənə Əli alıb, elə əlindən düşdü 
sındı. O� zü çox pis oldu, amma hamı güldü. Çox gülməli bir vəziyyət 
yarandı. Ondan başqa Azadla başqa gülməli hadisələrimiz də var, 
danışmaqla biməz. 

Necə deyim sizə - Mənə çox dəstək olub, həm də çox yaxşı dost 
olub. Danış, danış, bitməz. Allah sənə rəhmət eləsin, Azad! Yerin 
həmişə görünəcək... 

Əli Qasımov 
Operator
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2017-ci ilin dekabr ayı olardı. O zaman biz Laboratoriya və 
Torbalama və Paketləmə şöbəsi ilə birlikdə Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının ofisində otururduq. Azadı mən ilk dəfə orada görmüşdüm. 
O, qablaşdırma operatoru kimi yeni işə başlamışdı. O zaman biz - 
hər iki şöbə birlikdə yeni il yolkası alıb ofisimizdə onu bəzəmişdik. 
Bir gün mən yenə yolkanın ətrafında dayanıb onun bəzəyini 
düzəldəndə Azad gəldi yanıma və başladı yolkanı bəzəməkdə mənə 
kömək edə-edə söhbətə. İ�lk dəfə biz o zaman tanış olmuşduq. 
Azad kommunikasiya qurmağı o qədər gözəl bacarırdı ki, ilk dəfə 
gördüyü adamla sanki illərin tanışı kimi danışaraq doğmalaşırdı.

Sonradan istehsalat başlayanda o YSPE operatoru olaraq 
vəzifəsini dəyişdi və laboratoriyaya tez-tez analiz üçün nümunə 
gətirirdi. Mənim zavoddakı operatorların çoxu ilə əlaqəm olmadığına 
görə, laboratoriyaya nümunə gətirən operatorları görəndə sadəcə 
salamlaşıb keçirəm. Lakin Azad “Lab”a gələndə mütləq dayanıb 
onunla kef-əhval tutardıq. Hər dəfə görəndə adama o qədər xoş 
sözlər deyirdi ki, adam özünü çox xüsusi hiss edirdi.

Azad hər zaman öz gülərüzlülüyü, mehribanlığı, alicənablığı və 
özünəməxsusluğu ilə digərlərindən fərqlənərdi. O, hər zaman bizim 
qəlbimizdə yaşayacaq.

Sevil Xəlilova
Keyfiyyətə Nəzarət Mərkəzinin qrup rəhbəri

"O� lüm sevinməsin qoy"... (“Shift 2”-nin "Extruder man"in əziz 
xatirəsinə...)

Bir gün əlimizə qələm alıb Azad haqqında xatirə yazacağımız 
ağlımıza gəlməzdi. Çünki bu qədər həyatsevər insana həyat 
toxunmaz deyə düşünürdük...

O� zünün ən çətin anında ətrafına təsəlli verməyi bacaran insan...
İ�ndi bizə təsəlli verəcək kimsə yoxdur. Aramızda olmadığına 
inamırıq, inanmayacağıq. Gülərüzlü Şəhidimiz, təsəllimiz 
təkcə budur ki, sən şəhidlik zirvəsindən bizə baxırsan. Səni 
gülümsəmədən xatırlamaq mümkün deyil. Sənli hadisələri göz yaşı 
ilə xatırlayıb gülümsəməklə davam edirik həyatımıza...Bir möcüzə 
istəmişdik, olmadı. Vətən torpağını hər şeydən üstün tutdun…

Sən vətən həsrətindən azad olmağımız üçün canını torpağa pay 
verən Vətən Qəhrəmanısan - Bizim Qəhrəman!

Əbədi güzərgahın cənnət, ruhun şad olsun, gülərüzlü Şəhidimiz!
Səni gec tanıyıb tez itirən, ömür boyu xatirələrində yaşadacaq 

“Shift-2” komandası...

Nigar Qafarova  
Laboratoriya üzrə növbə nəzarətçisi 

Şəhla Əliyeva 
Böyük laboratoriya təhlilçisi 

Aygün Məmmədova  
Laboratoriya təhlilçisi
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Azadı iki ilə yaxın bir müddət ərzində tanımışam. Tam səmimi 
olaraq deyə bilərəm ki, həyatımda tanıdığım ən dürüst və səmimi 
insanlardan biri idi. Onun haqqında keçmiş zamanda danışmaq 
çox çətindir. Azad mənim qəlbimdə həyatımın sonuna kimi bir 
dost, qardaş kimi daima yaşayacaq. Onu bir övladım kimi çox 
istəyirdim. 

Murovda xidmət etdiyindən danışırdı. Əmisinin də birinci 
Qarabağ döyüşlərində iştirak etdiyini deyirdi. Çox vətənpərvər idi. 
Mən onunla keçmiş döyüşlər haqqında danışanda görürdüm ki, 
torpaqlarımızın azad edilməsi üçün iştirak etməkdə necə istəklidir. 
Təəssüflənirəm ki, onunla birgə gedə bilmədim.

Ruhun şad olsun, Azad. Ruhun qarşısında baş əyirəm. Bizi 
bağışla, Azad. Səni qoruya bilmədik...

Mübariz Məmmədov 
Operator

Azadın adı gələndə hər kəsin simasında ancaq təbəssüm yaranır. 
O elə bir insan idi ki, hər kəsin hörmətini, sevgisini qazanmışdı. 
İ�şdən kənar olan görüşlərin ən sevimli şəxslərindən idi. Hər kəsə 
qarşı çox diqqətcil biri idi. Heç kimdən dəyərli məsləhətlərini 
əsirgəməzdi. Hər zaman hər kəsə motivasiyaedici sözlər deyib, 
dəstəkləyərdi.

Onunla bağlı xatirələr hədsiz çoxdur. Bu həm işdə, həm də işdən 
kənar olan hadisələrlə bağlıdır və bunların hər biri bizim üçün 
çox dəyərlidir. Komanda və dostlar olaraq birlikdə keçirdiyimiz 
vaxtın hər bir məqamı bizim yaddaşımızda xoş xatirələr kimi qalıb. 
Əlimizdə belə bir şans olsa idi, onların hər birini Azad ilə yenidən 
təkrar-təkrar yaşamaq istərdik.

Azad ilə tanışlığımız isə laboratoriyada baş vermişdi. Mən 2-ci 
növbə komandasına yeni qoşulmuşdum və məni olduqca gülərüz 
və xoş qarşılamışdı.

Ən çətin zamanlarda belə həmişə o şux qamətini və gülərüzünü 
qoruyub saxlayırdı, bununla hər kəsə necə güclü bir şəxsiyyət 
olduğunu hər zaman göstərirdi. Həyatda hər zaman başı dik olmaq, 
heç vaxt gücdən düşməmək, ancaq və ancaq irəli getmək Azad üçün 
çox vacib idi.

Cəbhədə olarkən bir çox dostuna sağ-salamat qayıdandan sonra 
onları öz motosikletində gəzdirməyə söz vermişdi. Ən əsası bizə sağ-
salamat gələcəyinə söz vermişdi. Təəssüf ki, alınmadı. Hər zaman 
sözünü tutan Azad bu dəfə Vətənimiz uğrunda qəhrəmancasına öz 
canından keçdi. 

Azadla yaşadığımız hər bir an dastana döndü.
Həyatımızdan belə bir igid insan, təmiz qəlbli, sadiq dost gəlib 

keçdiyi üçün çox xoşbəxtik. Nə gözəl ki, bizə Azad kimi birisini 
tanımaq nəsib oldu!

Onunla fəxr edirik. Ruhu qarşısında baş əyirik. O, hər birimizin 
ürəyində xüsusi bir taxt qurub və hər zaman orda olacaq.

Aysel İsmayilova
Laboratoriya təhlilçisi

Əvvəla onu deyim ki, növbə işi gündəlik işdən təkcə gecə işinə 
görə fərqlənmir, növbə işi həm də birgəlik deməkdi. Birgə işləmək, 
birgə yorulub dincini almaq, birgə yeməyini bölüşmək kimi misalları 
uzatmaq olar. Azadla mənim tanışlığım iş yoldaşımızın ad günündən 
başladı. Azad deyəndə hər kəsin üzündə təbəssüm yaranır. 

Dərdini içində çəkən gənc... O� zümü bağışlamayacağım bir 
epizod, daha doğrusu yazışma var:

“- Gənclər, gəlin karantin lap sərtləşməmiş görüşək.
- Nə çox görüşlərimiz olacaq!
- Bilmək olmaz, Azad,” - demişdim və görüşə bilmədik. 
Azad işıqlı gənc idi. İ�ndi bəlkə düşünəcəklər ki, şəhid olub deyə 

hər kəs onun vətənpərvər ruhunun yüksək olduğunu deyəcək, 
lakin həqiqətən də onda vətənpərvər ruh bir başqa idi. Elə bir 
söhbət olmazdı ki, sonda vətən, torpaq, silah, döyüşmək olmasın. 
Azad inadcıl gənc idi. Bəlkə də bu inadcıllıq onu döyüş bölgəsində 
arxa yox, ön cəbhənin ən qızğın döyüş gedən bölgəsinə gətirib 
çıxartmışdı. İ�ndi xatirə kimi Azaddan yazmaq çox çətindir.

Azad qurur duyulacaq, fəxr ediləcək insan idi. Nə yaxşı, onun 
kimi gənci tanımışam və onunla birgə bir növbədə işləmişəm. Gec 
tanıyıb tez itirdiklərimdən oldu Azad...

Zərifə Əmiraslanova
Böyük Laboratoriya təhlilçisi
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Azad Bəkirli ilə eyni vəzifədə çiyin-çiyinə çalışmışıq. Azad mənə 
sadəcə iş yoldaşı olmayıb, biz həm də çox yaxın dost olmuşuq. Hər 
zaman bir-birimizə ürəyimizdəki sirləri danışmışıq. Bir çox şeyləri 
bölüşmüşük. Şəhidimin ən böyük arzularından biri xoşbəxt ailəyə 
sahib olmaq idi. Hər zamanda deyərdi ki, elə bir xanım olsun ki, anama 
mənim qədər dəyər versin. Anasını hər zaman öndə vurğulayırdı. 

Bir çox arzularımız var idi ki, Azadla həyata keçirməyi 
planlaşdırırdıq. Təəssüf ki, şəhidimin bu gənc yaşda bir çox arzuları 
yarımçıq qaldı. Məhz bu kimi situasiyaları düşünəndə öz-özlüyümdə 
üzülürəm. İ�ş yolunda həmişə onunla oturub dərdləşdiyimiz yerlərdən 
keçəndə həmin yerlər mənə ancaq Azadı xatırladır. Onunla güldüyümüz 
anlarımız çoxdur. Hansı birini deyim, haradan başlayım, necə bitirim, 
bilmirəm. Ən çox mənim şokolad yeməməyimə dair zarafatımız var idi. 
Bunu həmişə mənə deyirdi, gülürdük. Amma, təəssüf, bu gün aramızda 
yoxdur, deyib gülə bilməyəcəyik. Həqiqətən mənə lap ağır gəlir, eyni 
sahədə, eyni yerdə çiyin-çiyinə çalışdığım və dost bildiyim qardaş bu 
gün yoxdur. Bəzən qəbullanmaq mənə çox çətindir.  

Azadla məni bağlayan digər bağ hər ikimizin eyni universitetin - 
Azərbaycan Memarlıq və İ�nşaat Üniversitetinin ayrı-ayrı fakültələrini 
bitirməyimiz idi. Bəzən universitet illərində baş verən hadisələrdən 
danışıb gülərdik. Azad mənim üçün, yenə də deyirəm, çox doğma 
insan olub. Ən çox işlətdiyi sözü var idi: “Qadan alım, filan işi eləmə 
mən edərəm”,- bəlkə də bunu sizə hamı deyəcək. 

Azad həqiqətən çox vətənpərvər oğul idi. Hər dəfə ümumən 
aramızda əsgərlik mövzularından danışanda deyərdi ki: “Elnur, 
müharibə olsa birinci gedəcəyəm”. Həqiqətən də, elə oldu. Müharibə 
oldu və Azad ən birinci xidmətə yollananlardan oldu. Sözün əsl 
mənasında Azad qardaşımız qorxmaz, mərd və igid idi. Mən bu gün 
sözlərlə nə qədər desəm də Azadımızı təsvir edə bilməyəcəyəm. 
Cəbhədə olanda imkan olduqca tez-tez danışırdıq. Mənə səs 
göndərəndə demişdi ki: “Elnur, işlərin hamısını gör, mən gələnə 
iş saxlama”. Dedim: “Azad, baş üstə, inşallah, sən sağ-salamat gəl”. 
Həqiqətən işində də çox məsuliyyətli işçi idi. Təəssüf, amma qayıda 
bilmədi... Cəbhədə olanda deyirdi ki: “Elnur, məni düşünməyin. Sən 
özündən muğayat ol”. Bunları demək həqiqətən mənə çətin oldu. 

Sonda onu deyim ki, bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir 
zirvə var - Şəhidlik Zirvəsi! Bu zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib 
olmur, qardaş! Sən də bu gün şəhidlik zirvəsinə adını yazdırdın. 
Allah şəhadətini qəbul eləsin! Amma bizi çox üzdün...

Elnur İbrahimov 
Operator

Azadla ilk sohbətim ekstruder binasının üstündə gün doğuşunu 
izlərkən olub. Deyirdi ki, insanlar doğulurlar, dünyada yaşayırlar, qısa 
bir zaman aralığında köçüb gedirlər əbədi həyata. Bir kərə doğuldumu 
insan, sonsuzadək yaşayır. Fərqli düşüncə və yanaşmalara malik idi, 
hər kəslə mehriban davranmaqla könüllərdə xoş xatirələr qoydu 
və zamansız ayrıldı. Qəfildən zamansız gəlib adamı qucaqlayar və 
“Qadan alaram” deyərdi. Məkanı cənnət olsun. Azad başqa uşaq idi...

Samir Mürsəlov 
Operator

Azadın hər zaman gülərüz bir siması var idi və yaddaşlarımızda 
da elə qalacaq. Mənim onunla şəxsi tanışlığım 2018-ci ildə 2-ci 
növbəyə başladığımız zaman baş vermişdi. Tez bir zamanda biz 
nəinki iş, növbə yoldaşı, dost, hətta bir ailə olduq. Azadla bir 
növbədə işləməyə başlayan ilk gündən qısa zamanda ətrafda 
olan hər kəsin hörmətini, sevgisini qazana bilmişdi. Yoldaşlığını, 
diqqətini, qayğısını heç bir zaman heç kimdən əskiltməzdi. İ�şdə 
ən yorğun hallarda belə motivasiyaedici sözləri ilə insanda ruh 
yüksəkliyi yarada bilirdi. Növbədə keçirdiyimiz hər bayramda 
təbrikini analiz üçün göndərilən nümunələrin üstünə yazmaqla 
belə çatdırardı. Azad elə biri idi ki, işdən kənar onsuz heç bir 
məclisə yığışmazdıq. 

Çətinliklərlə üzləşsə də həyat eşqi heç bir zaman sönməzdi. 
O qədər böyük təmiz və gözəl ürəyi var idi ki, hər bir işdə ancaq 
gözəllik görərdi. O� zü qatarla dünya səyahətinə çıxmağı arzulayırdı.

Azad döyüş ruhlu bir insan idi. Normal həyatda da hər problemdə 
özünü qabağa verib dostlarını qorumağı bacaran biri idi. 2-ci Vətən 
Müharibəsində də öz igidliyini göstərib şəhid zirvəsinə yüksəldi. 

Bizə söz vermişdi - Torpaqlarımızı alıb geri dönəcəkdi və bol-bol 
döyüşlərdən danışacaqdı. Təəssüf ki, ancaq sözünün bir hissəsini 
tuta bildi. Onun kimi dəyərli dostu itirdik və indi biz ondan danışırıq 
və danışacağıq. O bizlərə unudulmaz xatirələr qoydu getdi. 

1-ci Vətən Müharibəsi zamanı bu dünyaya gələn Azad, 2-ci Vətən 
Müharibəsində torpaqlarımızın azad edilməsində iştirak edib bu 
dünyadan köçdü. Sanki elə bunun üçün gəlmişdi bu dünyaya...

Zülfiyyə Musazadə
Laboratoriya üzrə Növbə Nəzarətçisi
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Azad bizim kollektivdə, ümumiyyətlə, zavodda bəlkə 
də ən pozitiv adam idi. Elə bir adam olmaz ki, Azad ilə nəsə 
küskünlüyü, ya incikliyi olmuş olsun. İ�şdə ən çox işlətdiyi söz 
“Qadan alaram” sözü idi.  Laboratoriyada bir hindistanlı iş 
yoldaşımız var. Hətta o bu sözün mənasını soruşanda Azad ona 
"İ will take your gadha, man" demişdi. Həmişə bu sözə gülərdik. 
Ən çox Azadın bu pozitiv tərəfləri, gülüşü üçün darıxırıq. 
Onunla keçən hər xatirə əziz olub. Mən Azad ilə tanış olanda 
Laboratoriyada işləyirdim. İ�lk iş günüm idi, gəldi, tanış olduq. 
Çox mədəni, alicənab şəkildə yaxınlaşdı, təqdim etdi özünü, -“ 
Xoş gəlmisən”, - dedi. Nə kimi çətinlik olsa, mütləq ona müraciət 
edə biləcəyimi dedi. Nömrəsini verdi mənə ki, əlaqə saxlayım. 
Dostluğumuz həmin andan başladı. Sonra mən əməliyyatlar 
komandasına qoşuldum. Tez-tez mənimlə ekstruderə gedirdi. 
Deyirdi ki, səhər 5-də gəl dənizdən gün doğmasını izləyək. 
Zavodda ən sevdiyi məkan ora idi. Cəbhədən çox danışa 
bilmirdi - məlum məsələdir. Hərbi sirr olduğu üçün sadəcə daim 
irəli getdiklərini, qətiyyən qorxmadıqlarını deyirdi. Bunları 
deyəndə Azad ancaq özünü deyil, bütün ordunu nəzərdə tutub 
deyirdi. Füzuli istiqamətində olanda bir dostumuz var idi Azad 
ilə. O deyirdi ki, Azad hər tapşırığa “mən” deyib irəli çıxır, çox 
mərd oğlandır. 

Ən çox xoşladığı yer əminəm ki, qarajı idi. Həmişə deyirdi 
ki, “motosikleti sökmüşəm, Famil abi, təzədən yığıram. Canavar 
olacaq.”  Çox həvəslə söküb-yığırdı. Motosikletinə başqa bir sevgisi 
var idi. Yadıma gəlir bir dəfə yol hərəkət qaydasını pozmuşdu. Yol 
polisi cərimə yazmışdı. Gəlib deyirdi ki, “düz yolda gedirdim, məni 
saxladı, cərimələdi.” Saxladığı yeri soruşanda bizə izah edə-edə 
başa düşdü ki, səhv istiqamətdə gedirmiş. Ona bir xeyli gülmüşdük. 
Oturub sevgi həyatından danışanda deyirdim, - “Azad, bəs niyə 
evlənmirsən?”, deyirdi ki, “boyuma uyğun birini tapa bilmirəm, 1.90 
boya uyğun kimi tapım axı?!” Boyuna görə bütün “selfie” şəkillərini 
o çəkirdi, bezmişdi əlimizdən.

Azadla bağlı o qədər maraqlı günlər, maraqlı anlarımız, 
xatirələrimiz var ki, hansı birini danışacağımı bilmədim. Ağlıma ilk 
gələnlər bunlar oldu.

Famil Ağayev 
Operator

Azadı düşünəndə ilk ağlıma gələn gülərüz, heç kimlə problemi 
olmayan, həyat dolu bir insan olmasıdır. Deyirlər bir insanı hamı 
bəyənə bilməz, o zaman niyə Azadı hamı bəyənirdi?! Həmişə 
demişəm ki, o gördüyüm və tanıdığım tək-tük insanlardan idi 
ki, heç kimlə cüzi belə olsun problemi olduğunu eşitməmişəm. 
İ�ş mühitində çox problemlər olur. Bəzən sözlər üst-üstə düşmür 
və hətta mübahisə belə yarana bilir. Amma Azadın bircə kəlmə 
"Qadan alaram" ifadəsi və o məsum baxışı insanın bütün 
əsəblərini soyudardı. İ�lk ağıla gələn də məhz o ifadə və o baxışdır.

Ən çox Azadla "Şaurma N1"-də oturub iş yerində baş verənlərdən 
danışmaq, köhnə kolleqalarla birgə görüşüb piknik təşkil etmək və 
deyib-gülməkdən ötrü darıxıram.

Bir dəfə Azadla görüş təşkil etdik, Famil, Azad və mən 
görüşəcəkdik. Azad həmin gün görüşmək istəməsə də, güclə 
onu gəlməyə məcbur etdim və o görüşə gələrkən motosikleti ilə 
qayda pozuntusu törədib bizə görə cərimələnmişdi. Gələndə onun 
üzündəki ifadəyə çox gülmüşdük. Elə özü də çox gülmüşdü.

Birinci tanışlığımız elə “SOCAR Polymer”də olub. Əslində 
desəm ki, Azaddan ilk görəndən xoşum gəlib, yalan olar. Çünki 
onu həddən ziyadə mədəni görmüşdüm və bu bir növ mənim 
üçün qəribə hal idi. Hər kəlməsində "üzr istəyirəm" deməsi və 
sairə bir növ məni hətta özümdən çıxarırdı. Amma sonradan bu 
insani davranışları, ürəyinin bu qədər təmiz olması və həqiqətən 
də çox mədəni olması ilə hamımızın rəğbətini qazandı. Həmişə 
demişəm ki, mən bu vaxtacan hələ bu qədər mədəni insan 
görməmişəm. 

İ�şdə bir kollektivin üzvü olmuşuq və birgə çox işlər görmüşük. 
İ�şdən kənar isə demək olar hər ev günlərimizdə davamlı görüşüb 
gəzir və ya hardasa əyləşirdik.

Cəbhədən çox şey danışa bilmədi, çünki telefonu gec-gec istifadə 

edirdi. Çox həyat dolu biri idi. Demək olar bəyənmədiyi heç nə yox 
idi, bir şeydən başqa - o da özü hündürboy olduğu üçün xanımın 
boyunun qısa olması idi.

Bu yay bizim üçün çox maraqlı olmuşdu. Birgə dənizə getdik. 
Kollektiv şəkildə maraqlı günlərimiz oldu. Kim bilərdi ki, bu Azadla 
son günlərimiz imiş...

Tural Xanəhmədov
Keçmiş SP əməkdaşı 

Reaktora Nəzarət Otağı operatoru
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Ən birinci ağlıma gələn bizim birlikdə keçirdiyimiz vaxtlardır. 
Haralarda olmuşuq, nədən söhbət etmişik və əlbəttə ki, Azadın səsi 
yadıma düşür.

Ən çox onu xatırladan... O həmişə deyirdi ki, - "qadan alaram, 
minnətin olsun (zarafatla)", - və məncə kimdənsə bu sözləri eşidəndə 
Azadı xatırlayıram, çünki o tez-tez deyirdi. O� yrəşmişdim artıq. Tez-tez 
görüşürdük, çünki bir yerdə işləyirdik və qonşu idik. Nərimanovda 
yaşayırdı.

Ən birinci dəfə futbolda görüşmüşük. Biz iş yoldaşları ilə oynayırdıq 
və mən oyuna gecikdim. Sonra gördüm, təzə oğlan gəlib bizə, qapıda 
durmuşdu. Təzə işçi idi. Üzun boylu, ağ köynək, uzunsov qıvrım saçlar...
Azad idi. Əvvəl ondan elə də xoşum gəlmədi. Amma 1-2 gün keçdi, 
dostlaşdıq.

O mənim iş yoldaşım idi, zavodda eyni sexdə (ekstruder) işləyirdik. 
İ�şdən kənar isə, gəzirdik, motosikleti sürürdük.

Cəbhədə olanda deyirdi, hər şey yaxşıdır. Bizə söz vermişdi ki, 
qayıdacaq və hər şeydən danışacaq...

Ən çox haqsızlıqları xoşlamırdı. Yaman əsəbiləşirdi. Xoşladığı isə, 
məncə, ekstrim idman növləri, motosikletlər və dostları ilə görüşmələri 
idi.

Azad çox mehriban insan idi. Çox yaxşı sirdaş və dost idi. Onun 
ruhu güclü idi... Heç vaxt göstərmirdi ki, onun kefi yoxdur, həmişə 
gülərüz və pozitiv idi. Düzü, mən bilmirəm cəbhədə vəziyyət necə 
idi. Bizə deyirdi həmişə hər şey yaxşıdır. Amma kim bilir, bəlkə 
də heç elə deyildi... O heç vaxt deməzdi "məndə vəziyyət pisdir". 
Onun üçün çox darıxıram... O ən yaxın dostlarımdan biri idi. Həmişə 
ürəyimdə qalacaq.

Zaur Şükürov
Operator

2017-ci ilin sentyabr ayında “SOCAR Polymer”də işə başladım. 
Burada çox yaxşı və mehriban dostlarla tanış oldum. Azad həmin 
qrupdakı ən əziz dostlarımdan biri idi. Onunla ilk olaraq SOCAR 
Polymer laboratoriyasında işə başlayanda tanış olmuşdum.

Azadla unudulmaz bir səyahət etdim. 2018-ci ilin avqust ayında 
laboratoriyada gecə növbəsində işləyən həmkarlarımızla birlikdə 
Lazaya getdik . Səfər zamanı “Him-cim” adlı bir oyun oynadıq. Onun 
təkidi ilə mən də iştirak etdim. Oyunda ikimiz də eyni komandada 
idik və oyunda məğlub olsaq da, bizim üçün unudulmaz dərəcədə 
zövq aldığımız yaxşı an oldu.

Yol boyu, o əsasən mənim üçün ingilis dilinə tərcümə edir və 
getdiyimiz yerlər barədə mənə məlumat verirdi. Bunu etməkdən 
çəkinmirdi. Həmişə gülərüz bir sima saxlayırdı. Onunla ünsiyyətdə 
olanda gülərüz münasibətinə görə həmişə müsbət bir enerji 
almışam.

2019-cu ilin yanvar ayında Hindistana evə qayıdanda mənə 2 
banka mürəbbə verdi və anasının hazırladığını dedi. Çox dadlı idi! 
Ailəmə və dostlarıma da verdim və hamı çox bəyəndi.

Sən həmişə ən yaxşı və ən gözəl xatirələrimdə yaşayacaqsan, 
əziz qardaşım!

Aniş Padmanabxan
Laboratoriya avadanlığı mühəndisi
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O� lməz şəhidim Bəkirli Azad Rasim oğlu!
28 illik bir ömür…Amma şərəfli ömür! Nakam ömür…Amma 

tarix yazan ömür!!!
Bəkirli Azad Rasim oğlu – And yerimizə çevrilən Şəhidim! 

Həyatdan kam almayan Vətən oğlu...
İ�nsan var 100 il yaşayır. Amma ölümündən sonra adı bir kərə 

anılmaz. Sən isə 28 illik şəhid ömründə dillərə dastan oldun!
Bu gənc ömrün 30 illik Qarabağ həsrətinə bərabər oldu.
Demək, torpaqlarımız mənfur düşmənlər tərəfindən işğal olunan 

zaman sən hələ ana bətnində idin. Bu dünyaya gələndə kim bilərdi 
ki, Qarabağ həsrətinə son qoyan oğullardan biri də Sən olacaqsan. 
Kim nə bilərdi ki, Sənə Azad adı veriləndə Sənin şücaətin, mərdliyin 
sayəsində torpaqlarımız azad olunacaq.

Səni dünyaya gətirən məğrur ana sanki, elə bu gün üçün dünyaya 
gətiribmiş Şəhidim...

Yaxşı xatırlayıram o günləri...O� zünəməxsus gözəl davranışın, 
sadəliyin ilə az bir zamanda hamının hörmətini qazandın .

Əzəmətli görünüşün ilə qəlblərdə yer tapdın və hamının 
sevimlisi, dostu oldun.

İ�ndi isə Sən neçə-neçə gözüyaşlı analara oğul-bacılara qardaş olmusan.
Artıq təzəcə əsirlikdən xilas olan Xarı Bülbül “Azad ətrini” 

verəcək. Hər yaz qız-gəlinlər Qarabağ çöllərində gül-çiçək dərəndə 
hətta güllərin pıçıltısı belə əks-səda doğuracaq: ”Bizi Azad kimi 
oğullar azad edib”.

Şəhidim, Sənin ömrün sözün bitdiyi yer...Amma adına dastanlar 
yazılacaq və Azərbaycan yaşadıqca yaşayacaq bir ömür oldun.
Çünki, Sən tarix yazdın!!!

Şəhidlik nə demək dur bizi öyrət,
İgid oğullarla güclüdür millət!

Sənə layla çalır Ana Təbiət
Bulaqlar hönkürüb çağlayır Azad,

Qarabağ yurdumuz Səninlə azad!!!

Nəbi Eyvazov 
Ekstruder üzrə mütəxəssis
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Azad Bəkirli, yaddaşımızda əbədi 
yaşa...
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“SOCAR Polymer”də 
istehsal və satış 
trendlərinə ümumi baxış

2018-ci ilin iyul ayında və 2019-cu ilin 
fevralında istifadəyə verilən 

Sumqayıtdakı istehsal sahələrindəki PP və YSPE 
zavodları birlikdə illik 304 min ton istehsal gücünə 
malikdir.

Karantin tədbirlərinə baxmayaraq, 2020-ci ilin əvvəlində 
istehsal həcmi planlı əsaslı təmir müddətindən əvvəl 
artmışdı. 2020-ci ilin ilk 7 ayının istehsal həcmini 2019-
cu ilin eyni dövrü ilə müqayisə etdikdə 83% artım olduğu 
nəzərə çarpır:

2020-ci ildə SOCAR Polymer 139.000 ton PP və YSPE 
istehsal edərək göstəricisini öncəki ilə nəzərən 39% 
yaxşılaşdırmışdır. 2020-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə PP 
istehsalında cüzi artım (7%) və YSPE istehsalında isə böyük 
artım (184%) qeydə alınmışdır

Planlaşdırılan dayandırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
səbəbindən istehsal göstəriciləri 2020-ci ilin ikinci yarısında 
dəyişkən olmuşdur.

İxracda yeniliklər
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlil və 

Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın 2020-ci il 
noyabr buraxılışına əsasən SOCAR Polymer  qeyri-neft 
sektoru üzrə qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin reytinqində 
ilk onluqda liderdir. "Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq 
Kompani Limited Şirkəti"nin Azərbaycan Respublikasındakı 
nümayəndəliyi, "Land Lojistic" MMC, "MKT İstehsalat 
Kommersiya" MMC, "Sun Food" MMC, "Global Trade Group" 
MMC, "Fruit Store" MMC, "Baku Steel Company", “Aqrovest” 
MMC və "Fruit City Group" MMC şirkətləri ilk onluğu 
tamamlayır.

Karantin tədbirləri səbəbindən bütün dünyada baş verən 
iqtisadi tənəzzülə baxmayaraq, SOCAR Polymer 2020-ci 
ildə ixracatını artırmağa və istehsalını davam etdirməyə 
müvəffəq oldu. İlin üçüncü rübü, əsasən, 2 aylıq planlı 
əsaslı təmir dövrü ərzində profilaktik təmir işlərinə və 
modernizasiyaya həsr olundu.

Beləliklə, məsələn, SOCAR Polymer 2020-ci ilin birinci 
yarısında 2019-cu ildəkindən daha çox polimer satdı. 2020-
ci ildəki ümumi satışlar keçən ilki satışları 65% üstələyib. 
Ümumi məhsulun 87,6% -i ixrac edilmişdir.

2020-ci ilin ilk yarısında “SOCAR Polymer”in ixrac etdiyi 
məhsulların həcmi 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
iki dəfə artdı. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal başlayandan 
bəri  ən yüksək satış göstəricisi 2020-ci ilin iyun ayında 
qeydə alındı.

COVID-19 əsaslı tədbirlərin və məhdudiyyətlərin mənfi 
təsiri ilin ikinci yarısında rüblük ixracat statistikasında 
özünü göstərdi. Buna baxmayaraq, dövr üçün ixracat 
rəqəmləri 2019-cu ildəki ilə müqayisədə daha yüksəkdir. 
SOCAR Polymer, RF-nin homopolimer PP markalarına olan 
tələbatının 40-60% -ni qarşılamaqla ilin əksər hissəsində 
Rusiyaya bu markalarının əsas ixracatçısı olaraq qalmışdır

Dördüncü rübdə Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan və Belarusa 
ixrac reallaşdırılmışdır. SOCAR Polymer məhsullarının 2020-
ci ildə əsas alıcıları Türkiyə, Rusiya və Çin olmuşdur.

SOCAR Polymer həm avtomobil yolu, həm dəmiryolu, 
həm də dəniz yolu ilə ixrac həyata keçirir. Bu ilin iyul ayında 
BİPP Rusiyaya gedən yeni bir marşrut xətti ilə ADY Express 
dəmiryolları tərəfindən Qazaxıstana ixrac edildi.
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Dördüncü rübdə yerli satışlar ümumi satışların 16,5% -ni təşkil etmişdir:

Eyni zamanda yerli satışların 
ümumi satışlardakı payı 2020-
ci ilin yanvarından sentyabrına 
qədər davamlı olaraq artmağa 
davam etdi. Xüsusilə, məhdud 
sərhədyanı ticarət şəraitində 
yerli müəssisələrin polimer 
xammalı ilə təchizatı prioritet 
idi.

Son iki ildə SOCAR Polymer’in 24 fərqli 
yerli şirkət və 3 fiziki şəxs  PP məhsullarının 
alıcısı olmuşdur. Bu alıcılardan bəziləri 2020-
ci ildə 2019-cu illə müqayisədə 10 qat çox PP 
almışdırlar

2019-cu ildə 13 yerli şirkət “SOCAR 
Polymer”dən YSPE markaları almışdır. 
2020-ci ildə isə bu göstərici 28 şirkətə və 3 
fiziki şəxsə çatmışdır. Bu alıcılardan bəziləri 
2020-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə 20 qat 
daha çox YSPE almışdır. 2020-ci ildə əsas 
yerli alıcılarımız Meqa-Plastik MMC, Ram 
BNT Ltd və Azertexnolayn MMC şirkətləri 
olmuşdur.

Yerli satışlar 2020-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə üç dəfə artdı. Yerli satışların ixracata 
nisbəti 1:16-dan (2019-cu ildə) ilə 1: 7-yə (22 dekabr 2020-ci il tarixinədək) kimi dəyişdi.

Yerli satışın ixracata nisbəti (tonla)

Rüblük satışların dinamikası (ümumi satışların %-i)
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2020-ci il məhsulların keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması və yeniliklər ili olmuşdur.

2020-ci ilin Məhsul 
Portfelinin yenilikləri

• Random PP kopolimerinin RB4545MO və RB6545MO 
çeşidlərinin istehsalı başlanmışdır. İnyeksiya yolu ilə 
nazikdivarlı qəlibləmə (İNDQ) məqsədləri üçün nəzərdə 
tutulmuş bu çeşidlər omoloqasiya (yəni, texniki 
xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması) prosesini Rusiya və 
Türkiyə bazarlarında keçdilər;

• PP homopolimerinin yeni HB2662FS çeşidinin istehsalı 
başlanmışdır. Qoruyucu maskalar, respiratorlar, bir 
dəfəlik tibbi geyimlər, uşaq bezləri, mebel və tikinti 
təyinatlı parçalar və geotekstil növlərinin hazırlanması 
üçün nəzərdə tutulmuş toxunmamış parçaların 
istehsalında bu homopolimer çeşidindən istifadə 
olunur;

• YSPE-nin HM0359 çeşidinin PE-100 sinfinin tələblərinə 
uyğunluğunu yoxlamaq üçün istehsal sınaqları 
keçirilmişdir. Bu çeşid təzyiq borularının istehsalı üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. İşlər Rusiyanın “Poliplastik” 
şirkətinin elmi-texniki mərkəzi ilə birgə həyata 
keçirilmişdir;

• PP homopolimerinin yeni HB4540MO və HB6540MO 
çeşidlərinin istehsalı başlanmışdır. Çox yüksək 
möhkəmlik və yüksək ərinti axıcılığına malik bu 
çeşidlər yüksək sürətli İNDQ və standart inyeksiyalı 
qəlibləmə tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuşdur və qida 
qablaşdırma sənayesində istifadə edilən polistirolu 
əvəz etmək üçün xüsusilə əlverişlidir;

• CB4848MO və CB6448MO heterofaza kopolimer 
çeşidlərinin istehsalı başlanmışdır. Bu çeşidlər yüksək 
emal sürətinə və antistatik xüsusiyyətlərə malik bərk 
qablaşdırmanın istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşdur;

• Random PP kopolimerinin RB4545MO və RB6545MO 
çeşidlərinin istehsalına başlanmışdır. İNDQ üçün 
nəzərdə tutulmuş və MilladNX 8000 şəffaflaşdırıcısı 
ilə yenilənmiş bu çeşidlər alçaq temperaturda emal 
edilərək enerji qənaətinə imkan yaradırlar.

• YSPE-nin HL1050BF çeşidi sənaye istehsal miqyasına 
çatdırılmışdır. Bu məhsul 5-30 mikronluq nazik plyonka 
istehsalçıları tərəfindən yüksək rəğbətlə qarşılandı. 
Yerli bazarda bu məhsul xaricdən idxal edilən 
analoqları ilə uğurla rəqabət aparmışdır.

Şirkətin Məhsul Strategiyasına əsasən, 
bu məhsullar ilkin olaraq MDB ölkələrində 
satış üçün nəzərdə tutulmuşdu.
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SOCAR Polymer iki yeni 
random-kopolimer PP 
markasını təqdim edir
SOCAR Polymer ilk iki random kopolimerini (RKP) istehsal etməklə, yüksək göstəricilərə malik polipropilen 

çeşidləri portfelini genişləndirib. Bu çeşidlər bir sıra digər faydalarla birlikdə injeksiya yolu ilə nazik divarlı 
qəlibləmə (TWIM) vasitəsi ilə sərt qablaşdırmanı təmin etmək üçün hazırlanmışdır.

2018-ci ilin iyul ayında PP zavodunun açılışından bu yana 
25-dən çox müxtəlif PP markaları istehsal etmiş SOCAR 
Polymer məhsul portfelini genişləndirməyə davam edir.

Təqdim olunan iki yeni marka RB4545MO (ərintinin 
axıcılıq indeksi 45 olan) və RB6545MO-dur (ərintinin axıcılıq 
indeksi 65 olan). Bu axıcılıq indeksi random kopolimerlərdən  
inyeksiya yolu ilə nazikdivarlı qəlibləmə (İYNDQ) üsulu 
ilə istehsal olunan əksər əşya və malların istehsalı üçün 
əlverişlidir. Bu yeni RKP çeşidləri İYNDQ üsulu ilə istehsal 
olunan sərt qablaşdırma seqmenti üçün nəzərdə tutulmuş 
PP məhsulları portfelini keyfiyyətcə tamamlayacaq.

Məhsulun inkişaf etdirilməsi zamanı SOCAR Polymer 
şirkəti İYNDQ üçün nəzərdə tutulmuş RKP sinfinə aid 
məhsullarını tamamilə yenidən işləyib hazırlamağı qərar 
verdi. Məhsullar yenidən işlənib hazırlandı və Millad NX 
8000 maddəsi istehsal reseptinə əlavə edildi. Milliken şirkəti 
təkmilləşdirmə üçün nümunələri təmin etdi və iki tərəf 
Dusseldorfdakı K 2019 ticarət sərgisində bir araya gələrək 
davam planını təsdiqlədilər.
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Bu materialların məqsədi son qəlibləmə məhsullarının 
mükəmməl estetik keyfiyyətləri və təhlükəsizliyi ilə 
yanaşı, emal qabiliyyətinin, habelə yaxşı mexaniki və optik 
xüsusiyyətlərinin ən münasib tarazlığını təmin etməkdir. 
Milliken şəffaflaşdırıcısının istifadəsi sözügedən məhsulları 
üstün şəffaflıq və aydınlıq ilə təmin edir ki, bu da digər 
plastik materialların əvəzinə məhz bu, yüksək təkrar emal 
qabiliyyətinə malik məhsulların istifadəsinə geniş imkanlar 
yaradır.

RB4545MO və RB6545MO çeşidləri qidanın saxlanması 
üçün şəffaf və bərk qabların istehsalı üçün idealdır. Bu 
cür şəffaf qablaşdırmanın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir 
ki, qida istehsalçıları qablaşdırmanın içindəki məhsulu 
istehlakçılara nümayiş etdirməklə alıcıları daha rahat cəlb 
edir və daha yüksək satış göstəricilərinə nail olurlar.

Adi halda polipropilen tamamilə şəffaf bir polimer deyil. 
Qeyri-şəffaflığı azaltmaq və PP-ni aydınlaşdırmaq məqsədilə 
polimer istehsalı prosesində xüsusi qatqılar tətbiq olunur.

Milliken’in Millad® NX® 8000 qatqı 
ailəsi məhsulun şəffaflığını artırır, 

qəlibləyicilərin enerji istifadəsini azaldır

Əlavə olaraq, Millad NX 8000 ilə təkmilləşdirilmiş bu 

polimerlər daha aşağı temperaturlarda və daha qısa dövr 
vaxtına emal oluna bilər ki, bu da inyeksiya ilə qəlibləmə 
zamanı enerjiyə qənaət etməyə imkan verir. Müstəqil olaraq 
təsdiqlənmiş daha az enerji istifadəsi, brend sahiblərinə bu 
PP markalarından inyeksiyalı qəlibləmə üsulu ilə hazırlanmış 
qablaşdırmanın üzərində “Anderrayterlər” Laboratoriyası 
“Ətraf Mühit üçün zərərsiz” etiketini yapışdırmağa imkan 
yaradır. Bu etiket brend sahiblərinin davamlılıq öhdəliklərinə 
sadiq olmasına bir daha diqqət çəkir.

Bu SOCAR PP markaları həmçinin sərtlik (möhkəmlik), 
zərbəyə müqavimət, eləcə də antistatika və qəlibdənqopma 
xüsusiyyətləri ilə seçilən ehtiyat hissələrinin istehsalında 
istifadə olunur. İstehsalında üzvi peroksid istifadə olunmayan 
bu markalar qida ilə təmasda təhlükəsiz olmaqla yanaşı 
istehsalın hər hansı bir mərhələsində ftalat birləşmələri 
olan katalizatorlardan və kimyəvi maddələrdən istifadəni 
qadağan edən “SOCAR Polymer”in “sıfır ftalat fəlsəfəsi”nə 
riayət edən məhsullardır.

Bu polimerlərin üstün axıcılıq qabiliyyəti onları İYNDQ 
üsulu ilə hazırlanan qapaq, bağlama, kontenyner və ev 
əşyalarının, habelə yüksək şəffaflıqlı qablaşdırmanın 
istehsalı üçün ideal edir.

SOCAR Polymer hazırda bu məhsulları Rusiyada və 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrindəki müştərilərə 
satır.
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İnsan Resurslarını 
idarə etmək işimizi 
idarə etmək deməkdir

Oxucularımızı “SOCAR Polymer”in 
şöbələrinə “apar”ıb müxtəlif 
komandalarla tanış etmək, komanda 

yoldaşlarının bölüşdüyü qısa hekayələri onlara 
çatdırmaqla, bizim hamımız arasındakı mənəvi 
əlaqələri gücləndirmək istəyirik. Xüsusən də, 
mövcud karantin şəraitində.

Bugünkü ziyarət, şirkətin ən vacib 
dəyəri olan - insan resurslarını səmərəli 

idarə etməkdən məsul olan bir şöbəyə 
- İR şöbəsinədir. 19 üzvdən ibarət İR 
qrupumuz, şirkət işçilərinin lazımi 
dərəcədə idarə olunmasını, lazımi şəkildə 
qiymətləndirilməsini və səmərəli təlim 
almasını təmin edir. Şöbə, həmçinin, 
kadrların toplanması, işə qəbul, işdən 
çıxarma və müavinətlərin idarə edilməsinə də 
cavabdehdir.

İ şimdə ən çox zövq aldığım şey 

insanlarla ünsiyyət və peşəkar  

nail iyyətlərdir. 

SƏBİNƏ FEYZOVA
İR DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU 

“SOCAR Polymer”də 2014-cü ilin fevral ayında İnsan 
Resursları şöbəsinin müdiri kimi işə başlamışam. Moskva 
Akademiyası İqtisadiyyat və İdarəetmə İnstitutunu 
bitirmişəm və getdikcə yüksələn İR vəzifələrində 20 ildən 
artıq təcrübəyə sahibəm. İR heyətinə rəhbərlik edir və 
onları idarə edir, eləcə də bütün işçilərə və menecerlərə 
gündəlik xidmətlər göstərirəm. Məqsəd xidmətlərin 
yüksək effektivliyini, keyfiyyəti və məhsuldarlığı təmin 
etməkdir. İR üzrə 18 peşəkar mütəxəssisdən ibarət bir 
qrupu idarə edirəm. Qrupumuz işçilərin effektivliyinə, 
səmərəliliyinə və etimadına müsbət təsir göstərmək üçün 
onlara sərfəli və səmərəli bir şəkildə ardıcıl məsləhət və 
dəstək verir. Həm də məşğulluq dövrü ilə əlaqəli ucdan-
uca İR əməliyyat fəaliyyətlərinin idarə olunmasına nəzarət 
edirəm.

İşimdə ən çox zövq aldığım şey insanlarla ünsiyyət 
və peşəkar nailiyyətlərdir. Yeri gəlmişkən, yaşadığım ən 
böyük çətinliklərdən biri yeni iş şəraitinə və şərtlərinə 
uyğunlaşmaqdır. Xəyalımdakı iş dünyada fərqlilik 
yaradacaq məhsullar yaratmaq və mümkün qədər çox 
insanla bölüşmək şansı əldə etmək olardı. İnkişaf etmək 
istədiyim üçün hazırda SPHR imtahanına hazırlaşıram.
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M ənim fikrimcə,  insanlarla 

ünsiyyət və yeni  əlaqələr qurmaq 

işimin ən zövqlü hissəsidir. 

İ şimin ən sevdiyim yanı  tələbə və məzunların inkişaf 

proqramının həyata keçiri lməsidir.

YULİYA ABDULLAYEVA
FƏALİYYƏT EFFEKTİVLİYİ VƏ KADR POTENSİALININ 
İDARƏ OLUNMASI ÜZRƏ QRUP RƏHBƏRİ

NƏRGİZ SALİMOVA
TƏLİM VƏ İNKİŞAF ÜZRƏ QRUP 
RƏHBƏRİ

Təxminən 4 il əvvəl “SOCAR Polymer”ə qoşuldum 
və 6 ay sonra fəaliyyət effektivliyi və kadr potensialının 
idarə olunması üzrə qrup rəhbəri vəzifəsinə yüksəldim. 
2003-cü ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini 
(ABU) jurnalistika ixtisası üzrə bitirmişəm. 2007-ci ildə 
xarici dil üzrə ikinci dərəcəmi Moskvadakı Rusiya Təhsil 
Akademiyasında əldə etdim. 2015-ci ildə Böyük Britaniya 
Beynəlxalq İşəgötürənlər İnstitutundan Əlaqəli İşəgötürən 
(Associated Recruiter) olaraq peşəkar sertifikatını əldə 
etdim. Gələn il İR ixtisası üzrə peşəkar dərəcə almağı 
planlaşdırıram. İndi işim əsasən “SOCAR Polymer”dəki 
qiymətləndirmə və iş qabiliyyəti prosesləri ilə məşğul 
olmaqdır. Bundan əlavə, işəqəbul qrupuna da rəhbərlik 
edirəm və xarici işçilərin (ekspat) ilk müraciət etdiyi 
şəxsəm. Tabeliyimdə 3 şəxs var: fəaliyyət effektivliyi 
komandasında 1 kiçik, həmçinin işəqəbul komandasında 
1 kiçik və 1 baş mütəxəssis. Mənim fikrimcə, insanlarla 
ünsiyyət və yeni əlaqələr qurmaq işimin ən zövqlü 
hissəsidir. Yəqin ki, ən çətin hissəsi də verilən son 
tarixədək işlərini çatdırmayan insanlardır.

5 müsahibədən uğurla keçdikdən 
sonra 2016-cı ilin yanvar ayında 
“SOCAR Polymer”də Təlim və 
inkişaf üzrə mütəxəssis kimi 
başladım. O vaxtdan bəri vəzifədə 
iki dəfə yüksəldim: öncə böyük 
mütəxəssis və daha sonra isə qrup 

rəhbəri. Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin Mühasibat və audit 
ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsinə 
malikəm. Hal hazırda İnsan hüquqları 
və çoxsəviyyəli idarəetmə ixtisası 
üzrə magistr təhsili alıram.

“SOCAR Polymer”də təlim və 
inkişaf fəaliyyətlərindən, xüsusən 
də,  ölkədaxili və xarici təlimlərin 
planlaşdırılması və təşkilindən 
məsulam. Yay təcrübə proqramı 
kimi insan resurslarının inkişafı və 
təməl inkişaf proqramlarının həyata 
keçirilməsi sahəsində təcrübə 
mübadiləsi aparmaq üçün digər 
neft-kimya zavodları ilə əməkdaşlıq 
edirəm. Bundan əlavə, ölkənin 
aparıcı universitetləri ilə fəal əlaqə 
qururam. Həmçinin, PMC və EPC 
strategiyalarına uyğun olaraq, 
SOCAR Polymer layihəsinin təlim 
proqramının həyata keçirilməsinə 

dəstək olmuşam. İşimin ən sevdiyim 
yanı tələbə və məzunların inkişaf 
proqramının həyata keçirilməsidir. 
Hansı ki, adətən, yayda baş tutur. 
İndiyə qədər ən böyük problemim 
Əməliyyatlar və Texniki servis 
qrupları üçün xaricdə təlimlərin 
təşkilini hədəfləyən layihəni həyata 
keçirəndə düzgün zamanlama ilə 
əlaqədar olmuşdur. O vaxt bir sıra 
maraqlı vəziyyətlərlə qarşılaşmışdıq. 
İki nəfərlik bir komandada işləyirəm. 
İnsanlarla ünsiyyət qurmağı sevdiyim 
üçün İnsan resursları şöbəsində 
işləyərək düzgün seçim etdiyimi 
düşünürəm. Peşəkar inkişafım üçün 
təlim və inkişaf sahəsində texnoloji 
yeniliklərdən həmişə xəbərdar 
olmağa, insanların inkişafı üçün 
faydalı ola biləcək müxtəlif layihələr 
hazırlamağa və onlara nəzarət 
etməyə çalışıram.
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FƏRİDƏ KƏRİMOVA
İR VƏ ƏMƏK HAQQININ HESABLANMASI ÜZRƏ BÖYÜK 
MÜTƏXƏSSİS

RƏVAN XƏLİLOV
KADRLARIN SEÇİLMƏSI ÜZRƏ BÖYÜK MÜTƏXƏSSİS

Bu şirkətdə 2015-ci ilin mart ayından bəri işləyirəm 
və 2019-cu ilin aprelində böyük mütəxəssis vəzifəsinə 
yüksəlmişəm. 2011-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetindən Biznesin idarə edilməsi ixtisası 
üzrə bakalavr dərəcəmi əldə etmişəm.

Gündəlik vəzifələrimə yerli qanunvericiliyə uyğun 
olaraq (dövri və dövrdənkənar) əmək haqqı bülleteninin 
işlənməsi, məlumat toplamaq, hesablamaq və daxil 
etməklə əmək haqqı emal sisteminin (SAP HCM modulu) 
və qeydlərin saxlanması, iş vaxtı hesabı və əmək haqqı 
qeydlərindəki uyğunsuzluqların aşkarlanması, araşdırılması 
və aradan qaldırılması, hər hansı bir kompensasiya 
məsələsində effektiv ünsiyyət üzrə məsləhətçi qismində 
iştirak və iş statusu, vəzifə adları və s. kimi dəyişiklikləri 
tənzimləmək daxildir. Qarşılaşılan çətinliklərdən bəziləri 
iş vaxtı cədvəllərinin idarə olunması, işçilərin sənədlərinin 
izlənməsi, müavinətlərin düzgün vergiləndirilməsi və yerli 
qanunvericilikdəki dəyişikliklərdən vaxtında məlumatlı 
olmaq ilə əlaqədardır. İR qrup administratoru və əmək haqqı 
qrupu ilə sıx şəkildə çalışıram. Bilik və bacarıqlarımı artırmaq, 
qorumaq və inkişaf etdirmək məqsədilə üçün konfranslarda 
iştirak edir, eləcə də təlim kurslarına qatılıram.

Ş əxsi təcrübəm də təsdiqləyir  ki ,  işçinin 

şirkətdəki  keçmiş uğuru,  yeni  bir  vəzifədə 

gələcək uğurlarının ən yaxşı  göstəricisidir.

“SOCAR Polymer”də karyerama 2014-cü ildə İR üzrə 
köməkçi kimi başlamışam və daha sonra Kadrların 
toplanması üzrə mütəxəssis roluna yüksəlmişəm. 2020-ci 
ilin mart ayından etibarən Kadrların toplanması və seçilməsi 
üzrə böyük mütəxəssisəm.

Bu illər ərzində qazandığım təcrübəni sizinlə bölüşmək 
üçün ilk olaraq “əvvəlki səhvlərimizdən öyrənirik” deyimini 
təsdiqləməklə başlamaq istəyirəm. Bununla belə, əsrlər 
boyu ifadə edilən bu sözlər həqiqətə uyğun olsa da, qeyd 
etmək istərdim ki, uğurlarımızdan da öyrənirik.

Məlumdur ki, xüsusilə, bugünün rəqabətcil iş bazarında 
işə qəbul çətin ola bilər. Həqiqət burasındadır ki, bir işə 
götürən kimi, eyni dərəcədən olan yüksək keyfiyyətli 
namizədlər üçün minlərlə işə götürənlə rəqabət aparırsınız.

İşə götürən şəxs həm iş axtaranlarla, həm də işə 
qəbul edən şöbə müdirləri ilə möhkəm əlaqələr qurmağa 
diqqət yetirməli və mütəşəkkil qalmağa, planlama ilə 
bağlı məlumatları saxlamağa, namizədin müsahibə 
əsnasında dediklərinin qeydiyyatının aparılması və işə qəbul 
prioritetlərini nəzərdə saxlamaq üçün səy göstərməlidir. 
İşə qəbul ehtiyacını müəyyənləşdirmək, işə qəbul planını 
hazırlamaq, vəzifəni elən etmək, vəzifəyə cəlb etmək, 
müraciətləri nəzərdən keçirmək, ilkin uyğunluq yoxlaması 
kimi telefon görüşmələrini aparmaq, müsahibələr aparmaq, 
müraciət edənləri qiymətləndirmək, tərcümeyi-halını və 
xarakteristika yoxlamaları aparmaq, iş təklif etmək, işə 
qəbul etmək və s. kimi işləri etməklə işə qəbul prosesinin 
önəmli addımlarını yerinə yetirirəm.

Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, vakant yerləri 
şirkətdəki mövcud işçilərlə doldurmaqla əlaqədar “daxili 
işə qəbul” da vardır. Belə ki, ehtiyac duyulan vəzifə üçün 
ən ideal namizəd böyük bir ehtimal ki, artıq şirkətimizdə 
çalışır. Daxili namizədlər artıq korporativ mədəniyyətimizi və 
hədəflərimizi tanıyır və onlara töhfə verirlər. Şəxsi təcrübəm 
də təsdiqləyir ki, işçinin şirkətdəki keçmiş uğuru, yeni bir 
vəzifədə gələcək uğurlarının ən yaxşı göstəricisidir.
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NATƏVAN MAHMUDOVA
TƏLİM VƏ İNKİŞAF ÜZRƏ BÖYÜK 
MÜTƏXƏSSİS

ALİNA EYYUBOVA
İR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİR

MÜBARİZ XUDİYEV
SƏFƏRLƏRİN TƏŞKİLİ VƏ MİQRASİYA MƏSƏLƏLƏRİ 
ÜZRƏ MÜTƏXƏSSIS

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetindən (ADNSU) Kimya 
mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr 
dərəcəsi almışam. “SOCAR Polymer”ə 
2018-ci ilin may ayında bir Təlim 
üzrə administrator olaraq qoşuldum, 
əsasən, SAP Təlim İdarəetmə 
Sistemindən, sistemdəki təlim 
proqramlarının formalaşdırılmasında, 
eləcə də imtahan və sorğuların 
yaradılmasından məsul idim. Bundan 
əlavə, sistemdən düzgün istifadəsi 
üçün işçilərin düzgün qaydada 
yönləndirilməsinə də nəzarət edirdim. 
2020-ci ilin sentyabr ayında Təlim 
və inkişaf üzrə böyük mütəxəssis 
vəzifəsinə yüksəldim. Ölkə daxilində 
və xaricində təlimlər təşkil etmək, təlim 
keçirənlərlə ilə danışıqlar aparmaq, 
SAP LMS sistemini idarə etmək, təlim 
hesabatları yazmaqdan və SOCAR 
Polymer əməkdaşlarını öyrənmək 

Demək olar ki, 17 illik iş təcrübəmin 10 ili İR sahəsinə 
aiddir. "SOCAR Polymer"ə 2016-cı ilin avqust ayında 
işəqəbul üzrə baş mütəxəssis kimi qoşulmuşam. Altı ay 
sonra "SOCAR Polymer"in ilk öncə SAP HCM və Əmək 
haqqı, daha sonra SAP ESS və MSS modullarının tətbiqinə 
yönəlmiş ən böyük layihələrindən birinə Əlaqədar mövzu 
mütəxəssisi kimi təyin olundum. Layihəni uğurla başa 
vurduqdan sonra İRİS müşaviri vəzifəsinə yüksəldim.

Hal-hazırda bir İRİS alt qrupunun rəhbəriyəm və SAP 
HCM, Əmək haqqı və ESS MSS modullarından məsulam. İR 
idarəsi və ya biznes üçün İR üzrə proqnozlaşdırma da daxil 
olmaqla müntəzəm olaraq İR-nın təhlilini və hesabatlarını 
təqdim edirəm.

Dilçilik üzrə bakalavr və magistr dərəcələri almışam. 
Bu il SHRM sertifikatlı peşəkar olmağımla İR sahəsində 
peşəkar bir uğur qazandım.

“SOCAR Polymer”də 1 Mart 2017-ci il tarixində səfərlərin 
təşkili və miqrasiya məsələləri üzrə koordinator vəzifəsində 
işə başladım. Tam 3.5 il sonra səfərlərin təşkili və miqrasiya 
məsələləri üzrə mütəxəssis vəzifəsinə yüksəldim. Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin 2007-2011-ci illər məzunuyam 
və Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər ixtisası üzrə bakalavr 
dərəcəm vardır. Mənim vəzifələrimə iş və yaşayış icazələrinin 
alınması, viza tələbləri, qeydiyyatların təşkili və rəhbərlik 
tərəfindən təyin edilmiş digər vəzifələr daxildir. Mən işimin 
dinamik tərəfini çox sevirəm, hansı ki Xarici İşlər Nazirliyi, 
Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Mühafizə Xidməti, 
TƏBİB və s. kimi müxtəlif dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olmaq üçün yaxşı ünsiyyət bacarıqları tələb edir. Həmkarlarım 
Yuliya Abdullayeva və Sevinc Məmmədova ilə sıx əlaqədə 
oluram. Pandemiya səbəbi ilə əcnəbi işçilərin gediş-gəlişini 
çətinləşdirən bir sıra problemlərlə qarşılaşırıq.

İşimi çox sevirəm və işimi tez və səmərəli yerinə yetirmək 
üçün bütün bacarıq və biliklərimi istifadə etməyə çalışaraq 
şirkətimizə mümkün qədər çox dəyər qatmaq istəyirəm.

təşəbbüslərində dəstəkləməkdən 
məsulam. Əlavə olaraq, Yay Təcrübə 
Proqramımızın təşkilinin bütün 
mərhələlərində iştirak etdim. Tələbə və 
məzunların inkişaf proqramının icrası 
işimdə ən çox sevdiyim ünsürdür. 
Vəzifədən yüksəlməyimlə əlaqədar 
olaraq məsuiliyyət dairəmin artması 
və bəzi Qarşılaşdığım bəzi çətinliklər, 
vəzifəmdə yüksəlmə səbəbindən 
vəzifələrimin artması və bəzi layihələrin 
həyata keçirilməsində rəhbərliyin 
mənə həvalə olunmasıdır. İnsanlarla 
işlədiyim və komandanın bir hissəsi 
olduğum üçün işimdən məmnunam. 
Peşəkar inkişafım üçün daim sənaye 
sahəmlə əlaqədar xəbərləri izləyir, 
işimin texnoloji hissəsi ilə əlaqəli 
müxtəlif İT proqramlarını öyrənir və 
bu günlərdə çox populyar olduğu 
üçün e-öyrənmə haqqında daha çox 
araşdırıram.
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AYGÜN ATAKİŞİYEVA
İR ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

SƏBİNƏ KƏRİMOVA
İR ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

ELMƏDDİN ƏBİLOV
İR VƏ ƏMƏK HAQQININ 
HESABLANMASI ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

2016-cı ilin may ayında İR üzrə 
köməkçi kimi fəaliyyətə başlamışam 
və 2017-ci ilin sentyabrında İR üzrə 
mütəxəssis vəzifəsinə yüksəlmişəm. 
2011-ci ildə Azərbaycan Dillər 
Universitetini ingilis filologiyası 
bakalavr dərəcəsi ilə bitirmişəm.

İş vəzifələrimə işçilərin İR problemləri, 
qaydaları və tənzimləmələri ilə bağlı 

“SOCAR Polymer”ə 2017-ci ilin 
mart ayında İR üzrə mütəxəssis kimi 
qoşuldum. Bakı Slavyan Universitetinin 
bədii tərcümə ixtisası üzrə bakalavr 
təhsilim var. Eləcə də, Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən verilmiş tibb bacısı 
diplomunun və Səttarxan Mədəniyyət 
və Texnologiya Sarayı tərəfindən 
təqdim edilmiş “fortepiano ifaçısı” 
diplomunun sahibiyəm.

2018-ci ilin iyun ayında SOCAR 
Polymer şirkətinə İR üzrə mütəxəssis 
kimi işə qəbul olundum və 2019-
cu ilin aprelində hazırkı vəzifəmə 
yüksəldim. Bakalavr dərəcəsini Bakı 
Dövlət Universitetindən almışam. 4 il 
mühəndis və 7 il İnsan Resursları üzrə 
mütəxəssis kimi çalışmışam. Komanda 
işi indiki işimdə ən çox sevdiyim şeydir. 
Gündəlik işimdə hər hansı çətinliyin 
olduğunu düşünmürəm. Karyeramın 
bu mərhələsində xəyalımdakı hədəf 
İnsan Resursları və əmək haqqının 
hesablanması üzrə böyük mütəxəssis 
vəzifəsinə yüksəlməkdir. Xəyalıma 
çatmaq üçün sadəcə olaraq işimi 
məsuliyyətli və vaxtında yerinə yetirirəm.

İ şimdə ən çox zövq aldığım şey,  iş  birl iyi 

mühiti ,  əsl  əməkdaşlıq ruhu,  paylaşı lan 

hədəflər  və pozitiv  təşkilati  mədəniyyətdir

istəklərini cavablandırmaqdan əlavə,  
daxili və xarici yoxlamalar zamanı 
tələb olunan bütün məlumatların 
verilməsi, Əmək Məcəlləsinə uyğun 
olaraq vəzifə dəyişikliklərinin, 
şirkətlərarası köçürmələrin, əmək 
haqqının artırılmasının və intizam 
məsuliyyətinin sənədləşdirilməsi; 
ümumi İR ilə bağlı əmrlərin / daxili 
fərmanların hazırlanması, analıq 
məzuniyyətlərinin sistemli şəkildə 
sənədləşdirilməsi və qeydiyyatı, e-gov 
portalında xəstəlik məzuniyyəti ilə 
tələblərin protokollaşdırılması və daxili 
sənədləşdirilmələrin aparılması daxildir.

İşimdə ən çox zövq aldığım şey, 
iş birliyi mühiti, əsl əməkdaşlıq 
ruhu, paylaşılan hədəflər və pozitiv 
təşkilati mədəniyyətdir, hansı ki işdə 
həvəsli və ilhamlı olmağın açarıdır. 
Beləliklə, hər bir komanda üzvü eyni 

məramı bölüşür və özünü şirkətin 
missiyası reallaşdırmağa həsr edir. 
Mənim üçün ən çətin olan davamlı 
öyrənmə mədəniyyətini aşılamaqdır. 
Gündəlik iş rejimim həm müstəqil, 
həm də bir komandada işləməyim 
üçün şərait yaradır. Hal-hazırda 
karyeramın başlanğıcındayam. 
Zamanla, performans və səriştəlilik 
qiymətləndirmələri ilə vəzifəmdə 
yüksələcəm və ya irəliləyişlər 
əldə edəcəm. Xəyalımdakı işə 
çatmaq üçün komanda ilə işləmək 
bacarıqlarımı səylə inkişaf etdirir, 
tapşırıqlarımı vaxtında icra etməyə 
çalışır, qənaət etdiyim vaxtı əhatə 
dairəmi genişləndirməyə ayırır, qısa və 
uzunmüddətli əsaslarla məsələlərin 
həllinə hərtərəfli yanaşma tətbiq edir 
və müvafiq sahələrdəki biliklərimi 
lazımi dərəcədə dərinləşdirirəm.

“SOCAR Polymer”dəki vəzifələrimə 
İR proqramının idarə olunması 
(SAP sistemi) da daxil olmaqla, 
işçilərin İR problemləri, qaydaları və 
tənzimləmələri ilə bağlı sorğularını 
cavablandırmaq, istək əsasında e-gov 
portalında müvafiq qeydləri aparmaq 
və daxili və xarici yoxlamalar zamanı 
tələb olunan bütün məlumatları vermək 
daxildir. Bu işdəyəm, çünki insanlarla 
işləməyi, onların işdə rahat hiss 
etmələrinə kömək etməyi və bilik və 
bacarıqlarımın tam tətbiq olunduğunu 
bilməyi sevirəm. Səmimi İR heyətinin 
və peşəkar inkişafın olması da olduqca 
xoşdur. Mən əsasən müstəqil şəkildə 
işləyirəm, amma İR fəaliyyətləri bütün 
İR qrupu ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. 
Çətinliklərə gəldikdə, inanıram ki, hər 
cür çətinliyin öhdəsindən gəlmək olar 
və belə də olmalıdır. Peşəkar inkişafda 
irəliləmək üçün CIPD imtahanına 
hazırlaşıram.

Şəxsi xəyallarımdan biri xüsusi 
ehtiyacı olan uşaqlar üçün tədris 
mərkəzinə və ya istedadlı uşaqlar 
mərkəzinə sahib olmaqdır. Bunun 
üçün maliyyə bazası, müvafiq 
məlumatların toplanması və faydalı 
tanışlıqlar tələb olunur.
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B u işin ən yaxşı  tərəfi  monoton olmamasıdır.  Belə ki , 

hər gün fərqli  şeylər  edirəm.

AYNUR ARSLAN
İR ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

MARYAM TALİBOVA
İR ÜZRƏ QRUP ADMİNİSTRATORU

Bakı Slavyan Universitetinin filologiya ixtisası üzrə 
bakalavr və magistr dərəcələrim var. İnsan resursları 
sahəsində 10 ildən artıq təcrübəyə malikəm. İR üzrə köməkçi 
kimi başlamışam və İR üzrə koordinator səviyyəsinə qədər 
yüksəlmişəm. Bu sahədəki ən aşağı mövqedən başlayaraq 
tədricən yüksəlmək işim haqqında daha çox şey öyrənməyə 
kömək etdi. 2017-ci ildə Gürcüstanda WREP SRP boru 
kəməri layihəsi üçün işgüzar səfərdə İR üzrə layihə 
koordinatoru olaraq ilk beynəlxalq təcrübəmi qazandım. 
2018-ci ilin mart ayında “SOCAR Polymer”ə İnsan Resursları 
üzrə mütəxəssis kimi qoşuldum.

İR-də bütün işlər bir-birinə bağlıdır, buna görə tək işləyə 
bilməzsiniz. Bizim İnsan Resurslarının idarə qrupunda 
4 nəfər var. Fərdi kadr uçotunun aparılmasına və İR 
sənədlərinin əmək qanunvericiliyi tələblərinə və korporativ 
standartlara uyğun şəkildə hazırlanmasına cavabdehəm. 
Qanunvericilik standartlarına uyğun olaraq İR tələblərini 
və xüsusi İR formalarını hazırlayıram və SAP sistemində 
İR modulunu idarə edirəm. Bundan əlavə işçilərin tələbləri 
ilə məşğul olur, işçilərin sənədlərini idarə edir, əmək 
kitabçalarını yeniləyir, adaptasiya proseslərini idarə edir, 
İR üzrə giriş təlimini keçir və işə müraciət edənlərə vəzifə 
və məsuliyyətlər, kompensasiyalar, müavinətlər, cədvəllər, 
iş şərtləri və ya yüksəlmə imkanları kimi məlumatları 
bildirirəm.

İR mütəxəssisi olaraq həm şirkət daxilində, həm də 
şirkət xaricində insanlarla ünsiyyət qururam. Bu, işimin 
sevdiyim cəhətlərindən biridir. İnsanlara kömək etməkdən, 
yəni namizədlərin fərdi keyfiyyətlərinə, bacarıqlarına və 
iş gözləntilərinə həqiqətən uyğun gələn bir iş tapmasına 
kömək etməkdən zövq alıram.

Çətinliklər həyatımızın bir hissəsidir və hər hansı bir işdəki 
çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün yalnız improvizə 
etməklə olmaz. Bəzi strategiyalar da lazımdır. Müəyyən 
bir problem həlli üçün strategiya formalaşdırmaq üçün 
vəziyyəti müşahidə etmək və təhlil etmək lazımdır. Bir çox 
strategiya kağız üzərində yaxşı görünür, lakin praktik olaraq 
təsirli deyil. Deməli, insanın realist olması lazımdır.

“SOCAR Polymer”ə 8 yanvar 2020-
ci il tarixində qrup administratoru 
kimi işə qoşuldum. Təhsilimi Qərb 
Universitetinin İdarəetmə Fakültəsində 
Biznesin idarə olunması ixtisası üzrə 
almışam. 3 ilə yaxın iş təcrübəm 
var və bunun təqribən 11 ayını qrup 
administratoru olaraq işləmişəm. 
Mənim işim, əsasən, sənədlərin vaxtında 
imzalanması üçün sənədləşdirmələri 
tənzimləməkdir. Eləcə də bütün 
işçilərlə İR komandası arasında vasitəçi 
şəxsəm. Başlanğıcda mənim üçün ən 
çətini işin gedişatını davam etdirmək 
məqsədilə sürətlə mənimsənilməli olan 
məlumat miqdarı idi. Bu işin ən yaxşı 

tərəfi monoton olmamasıdır. Belə ki, 
hər gün fərqli şeylər edirəm. İşimin 60% 
-i e-poçt yazışmaları da daxil olmaqla 
ünsiyyət və danışıqlar aparmağı tələb 
edir. Şöbəmizdə 20 nəfər var və bir gün 
ərzində onların yarısına işlərində dəstək 
oluram. Nadir hallarda hər hansı bir 
xüsusi çətinliklə qarşılaşıram. “SOCAR 
Polymer”in ən sevdiyim tərəfi dostluq, 
dürüstlük və qarşılıqlı məsuliyyət 
atmosferidir. İşimi sevirəm və bu, hər 
gün uğurlu fəaliyyət göstərməyimə 
kömək edir. Gələcəkdə kadr seçimi 
və işəqəbul haqqında daha çox şey 
öyrənmək və işəqəbul üzrə mütəxəssis 
kimi sınamaq istərdim.

Hazırda İR-nın idarə edilməsi üzrə ikinci ali təhsil əldə 
etməyi və beynəlxalq sertifikat almağı planlaşdırıram. 
Önümüzdəki bir neçə ildə daha çox idarəedici vəzifələri 
götürməkdən və bəzi layihələrdə potensial olaraq liderlik 
etməkdən məmnun olardım.
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KƏMALƏ HACIYEVA
FƏALİYYƏT EFFEKTİVLİYİNİN VƏ KADR 
POTENSİALININ İDARƏ OLUNMASI ÜZRƏ 
KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

CƏMİLBƏY ZEYNALZADƏ
TƏLİM VƏ İNKİŞAF ÜZRƏ KİÇİK 
MÜTƏXƏSSİS

Bakı Biznes Universitetinin Tərcümə fakültəsinin 
məzunuyam. 2018-ci ilin mart ayında “SOCAR 
Polymer”ə İT koordinatoru kimi qoşuldum. İmkan 
olan kimi həvəslə kadrlar şöbəsinə keçdim və bu, 
mənim üçün xəyalın gerçək olması demək idi. 
Şirkətimizi inkişaf etdirmək üçün İR mütəxəssislərinə 
kömək etməyi çox sevirəm. Şirkətin ən böyük 
sərvətini - insanlarını dəstəkləmək üçün əllərindən 
gələni əsirgəməyən İR heyəti, şirkətin “çarx”larını işlək 
vəziyyətdə saxlamağa çalışır. Mənim vəzifələrimə 
sınaq hədəflərinin nəzarətdə saxlanılması, 
Fəaliyyətin İnkişafı Planlarının (PİP) hazırlanması, 
Səriştə Qiymətləndirmə formalarının hazırlanması 
və bu tipli qiymətləndirmələrdə iştirak daxildir.

İR şöbəsinin funksiyalarından biri də fəaliyyət 
effektivliyin və kadr potensialının idarəçiliyidir. 
Kadr potensialının idarəçiliyi, bacarıqlı işçiləri 
cəlb etmək, onları uyğunlaşdırmaq və onların işdə 
qalmasını təmin etməklə bərabər, onların inkişaf 
etməyə və işlərini daha yaxşı etməyə şövq etmək 
məqsədi daşıyır. Bu, müəssisələrin fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına, rəqabətə davamlı olmasına, 
məhsuldar komandalar formalaşdırmasına, İR 
dövriyyəsinin azaldılmasına və güclü “işəgötürən” 
adına səbəb olan davamlı bir prosesdir.

Çox çalışaraq, təmasda olduğum hər bir insandan 
hər zaman öyrənməyə cəhd edərək, yeni bacarıq 
və biliklərə yiyələnməyin vacibliyini dərk edərək 
normaldan bir az artıq çalışaraq, təvazökar qalıb maddi 
və ölçüləbilən nəticələr əldə edərək həm peşəmdə, 
həm də karyeramda irəliləyəcəyimə əminəm!

2019-cu ilin oktyabr ayında SOCAR 
Polymer-də kiçik Təlim və İnkişaf 
Mütəxəssisi kimi çalışmağa başladım. 
Yevlax şəhərində böyümüşəm və 
oxumuşam. Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universitetində (ADNSU) 
Kompüter Elmləri üzrə bakalavr 
təhsili almışam. 2019-cu ildə məzun 
olduqdan sonra Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində idarəçilikdə İT 

ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində 
təhsilimi davam etdirdim.

İndiki işimdə aylıq büdcə 
hesabatlarının doldurulması, komanda 
yoldaşlarımla “SAP SF LMS”də 
uyğunsuzluqlarının aşkarlanması və 
aradan qaldırılması, SOCAR Polymer 
işçilərinin ingilis dili dərslərinə tam 
nəzarət edilməsi və bəzi digər vəzifələrin 
icrası ilə məşğulam. Təhsilim daha 
çox texnoloji yönümlü olduğum üçün 
Təlim İdarəetmə Sisteminin (LMS) yeni 
xüsusiyyətlərini öyrəndiyim və bu işdə 
Office tətbiqetmələri ilə bağlı biliklərimi 
inkişaf etdirdiyim üçün xoşbəxtəm. 
Bir İR əməkdaşı kimi insanlarla 
ünsiyyətdən zövq alıram. Karantin 

səbəbi ilə bəyənmədiyim evdən işləmək 
rejimi xaricində qarşılaşdığım hər hansı 
bir çətinlik yoxdur və bu şəraitdə işimə 
eyni dərəcədə aktivliyimi və səyimi 
qorumaqdan başqa bir yol düşünə 
bilmirəm. Üç nəfərdən ibarət alt qrupda 
çalışıram. İndiki karyera hədəfim 
Təlim və inkişaf üzrə mütəxəssis kimi 
peşəkarlaşmaq və kiçik mütəxəssis 
vəzifəsindən yüksəlməkdir. Vəzifə 
borcumu qüsursuz şəkildə və qısa 
müddət ərzində yerinə yetirməyə 
çalışıram. Öz sahəmin ən yaxşısı 
olmaq istəyirəm. Əlavə dil bilikləri 
qazanmaq da qərarlıyam və stres idarə 
etmə qabiliyyətlərimi inkişaf etdirmək 
üzərində də işləyirəm.

K arantin səbəbi  i lə  bəyənmədiyim evdən işləmək rej imi 

xaricində qarşı laşdığım hər hansı  bir  çətinlik yoxdur 

və bu şəraitdə işimə eyni  dərəcədə aktivl iyimi və 

səyimi qorumaqdan başqa bir  yol  düşünə bilmirəm. 

Ş irkətin ən böyük sərvətini  -  insanlarını  dəstəkləmək 

üçün əl lərindən gələni  əsirgəməyən İR heyəti , 

ş irkətin “çarx”larını  iş lək vəziyyətdə saxlamağa   

 çal ışır. 
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T exnologiya (xüsusən proqram təminatı)  i lə 

maraqlanıram və başqalarına kömək etmək 

xoşlayıram. 

100 CV arasından nəhayət sizə lazım olanı 

tapdığınız an çox möhtəşəmdir!  İ lk 

müsahibə,  daha sonra başqası .

GÜLLÜ BABAŞLI
İRİS ÜZRƏ KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

FİDAN İSMAYILOVA
İŞƏ QƏBUL ÜZRƏ KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

2019-cu ildə Bakı Mühəndislik Universitetində Dünya 
İqtisadiyyatı ixtiası üzrə bakalavr dərəcəsi almışam. SOCAR 
Polymer Yay Təcrübə Proqramının finalçısı olaraq ətraf mühit 
üzrə mütəxəssis vəzifəsində 8 həftəlik təcrübə qazandım. 
Beləliklə, “SOCAR Polymer”dəki ilk təcrübəm təcrübəçi 
qismində oldu. Daha sonra, 2019-cu ilin dekabr ayında 
mənə İR şöbəsində vəzifə təklif edildi və məmnuniyyətlə 
İnsan Resursları İnformasiya Sistemləri (İRİS) üzrə kiçik 
mütəxəssisi olmağı qəbul etdim. Qısaca desəm, vəzifələrim 
İR məlumat sistemində işçilərin məlumatlarını hazırlamaq, 
saxlamaq və yeniləmək, gündəlik və xüsusi təyinatlı 
hesabatları təmin vermək və strukturlaşdırma hərəkətləri, iş 
və vəzifələrin yaradılması və idarə olunması və s. kimi təşkilati 
idarəetmə proseslərində iştirak etməkdir. Texnologiya 
(xüsusən proqram təminatı) ilə maraqlanıram və başqalarına 
kömək etmək xoşlayıram. İRİİ mütəxəssisinin işi hər iki 
marağı qarşılamaq üçün yaxşı bir poliqon rolunu oynayır. 
Ümumiyyətlə, müstəqil və ya rəhbərim Alina Eyyubova ilə 
işləyirəm. Arada bir üzləşdiyim problem, işçiləri gündəlik 
olaraq elektron sistemdən istifadəyə uyğunlaşmağa təşviq 
etməkdir. Yaxın gələcəkdə daha çox rəqəmsal iş yeri görmək 
istədiyim üçün ERP proqram sistemlərinin inkişafında 
iştirak etmək və işçilərə bu sistemlərə uyğunlaşmaqda 
kömək etmək istəyirəm. İndiki hədəfim texniki və program 
bacarıqlarımı inkişaf etdirməkdir. Evdə işləmək vaxtdan daha 
səmərəli istifadə etməyə imkan verdiyi üçün onlayn kurslar 
vasitəsilə öyrənməyə və inkişafa daha çox vaxt ayırıram.

Təxminən 2 il əvvəl İnsan Resursları 
şöbəsinə qrup administratoru vəzifəsi 
üzrə işə qəbul olundum. Əmrləri 
hazırlamaqda, xəstəlik vərəqələrini icra 

etməkdə və e-gov sistemindən istifadə 
etməkdə böyük təcrübə qazandım. 
Altı aydan sonra işəqəbul üzrə kiçik 
mütəxəssis vəzifəsinə yüksəldim.

İşəgötürmə qrupu iki nəfərdən 
ibarətdir. Vəzifə borclarımızı kifayət 
qədər sürətlə yerinə yetiririk və 
lazım olduqda bir-birimizi əvəz 
edirik. Gündəlik işimdə ünsiyyətdən, 
müsahibələrdən, zənglərdən və yeni 
insanlarla tanış olmaqdan zövq alıram. 
Hər namizədin elan olunan vakansiya 
ilə bağlı öz baxışları və gözləntiləri var. 
100 CV arasından nəhayət sizə lazım 
olanı tapdığınız an çox möhtəşəmdir! 
İlk müsahibə, daha sonra başqası... 
Sonra yeni işçi iş yeri ilə tanış edilir 
və tezliklə həmin şəxs sözün əsl 

mənasında kollektivin üzvünə çevrilir, 
hər səhər işə gəlir və sizə gülümsəyir... 
İşləyir ... Özünü “evdə”ki kimi hiss edir 
... Məsələlər qaldırır və həll edir. Sənin 
xəbərin olmadan insan komandanın 
və bütün kollektivin ayrılmaz parçasına 
çevrilir. Bunu edənin sən olduğunu 
bilmək çox gözəl bir hissdir! Namizəd 
seçimi prosesi zamanı hər bir profili 
təhlil etmək və son rəydə namizədlə 
bağlı qənaətlərinizi bildirmək vacibdir.

Yeni bir vakansiya yerləşdirildikdə, 
istər qəzetlərdə, istər saytlarda, istərsə 
də sosial mediada reklam vermək 
üçün ən yaxşı mediaya qərar verilməsi 
vacibdir. Sonra daha çox yeni işçi cv-
ləri, zənglər və yeni müsahibələr gəlir. 
Bir sözlə, işimi sevirəm.
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Laboratoriya işçiləri üçün “Gərilmə 
sınağı” üzrə təlim təşkil edildi
15-17 dekabr 2020-ci il tarixlərində 

zavodumuzun Keyfiyyətə Nəzarət 
Laboratoriyasının işçiləri yeni quraşdırılmış və 
avtomatik kontaktlı ekstensometr ilə təchiz olunmuş 
gərilmə sınağı cihazının quruluşu və istismarı 
mövzusunda təlimə qatıldılar.

Gərilmə sınağı cihazı zavodumuzun son məhsullarının 
laboratoriyada keyfiyyət sınağını təmin edən vacib bir 
avadanlıqdır. Digər sınaqlar ilə yanaşı, gərilmə sınaqlarının 
nəticələrinə əsasən, laboratoriyamız istehsal olunmuş 
polimerlərə uyğun “Sınaq sertifikatları” verə bilər.

Bu cihazın yeni quraşdırılmış modeli əvvəlkilərdən dəqiqliyi, 
həssaslığı və işlədilməsinin asanlığı ilə fərqlənir. Avadanlıqların 
yeni avtomatik kontaktlı ekstensometr hissəsi, ənənəvi qoşma 
ekstensometrlərdən fərqli olaraq, məhsuldarlığı və təkrarlama 
qabiliyyətini artırır.

İstehsalçı firmanın nümayəndəsi Abdullah Şahin, plastik 
materiallar üçün qlobal sınaq cihazları istehsalçısı olan “Instron 
Tensile Tester Group”un üzvü “Uçkan Test” şirkətinin laboratoriya 
mühəndisi idi.

Təlim məqsədi ilə bütün laboratoriya işçiləri növbə cədvəlinə 
uyğun olaraq kiçik təlim qruplarına bölündülər.

Üç günlük təlim proqramı çərçivəsində, gərginlik sınağı cihazı 
haqqında ətraflı məlumat verildi və material, aparat və işləmə 
metodları da daxil olmaqla bir çox mövzu əhatə olundu.

Təlim iştirakçıları gərginlik sınağı cihazının bütün hissələrinin 
necə işlədiyini, istifadəsində yarana bilən hər hansı problemləri 
necə həll etməli olduqlarını, eləcə də PP və YSPE materiallarının 
mexaniki xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu cihazdan 
necə istifadə etmək lazım olunduğunu öyrəndilər.

Təlim sessiyalarından sonra bütün işçilər yeni əldə etdikləri 
bilik və bacarıqları tətbiq etmək üçün müstəqil şəkildə praktik 
mexaniki sınaqlar icra etdilər.
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Mənim inkişaf yolum

İSMAYIL ƏHMƏDOV
SAHƏ ÜZRƏ KİÇİK 
MÜHƏNDİS-TEXNOLOQ

Bu rübdə prosesləri daha dərindən anlamağa 
müvəffəq oldum və iş axınına daha çox qarışdım. Ən son 
tapşırıqlarımdan biri də əməliyyat, texnologiya və NÖC 
komandaları ilə birlikdə prosesin vəziyyətini izləmək və 
proses parametrlərində dəyişiklik etmək idi.

Qeyd etdiyim kimi, daha əvvəl İdarəetmə Otağında 
(DCS) daha çox vaxt keçirməyə, yeni şeylər öyrənməyə 
və operatorlara kömək etməklə başlamışdım. Nəticədə, 
son bir neçə ayın üzərimdə olan effektini görə və hiss edə 
bilirəm. istehsal prosesinə nəzarət əvvəllər mənim üçün 
çox çətin və yorucu görünürdü, halbuki indi işlər daha 
başa düşülən və daha da maraqlı olmağa başlayıb. Hər 
keçən gün davranışlarıma, xüsusən də kritik vəziyyətlərdəki 
qərarlarıma inamım artır. Doğrudur, bu sistemi bu qədər qısa 
müddətdə tam mənimsəmək mümkün deyil və bəzi zəif 
nöqtələrin üzərində mütləq mənada işləmək lazımdır. Ancaq 
qərarlarımı daha sürətli qəbul edirəm və çətin vəziyyətlərdə 
sakit qalıram. Əlavə olaraq, proses parametrləri haqqında 
müxtəlif məlumatlar toplamağa başladım və prosesi daha 
da optimallaşdırmaq üçün onların asılılıqlarını qurmağa 
çalışıram.

İnkişaf dedikdə çətinlikləri dəf etmək və təkmilləşmək 
üçün davamlı səy göstərmək nəzərdə tutulur. Əvvəllər 
işçilərin fəaliyyətini əlaqələndirməkdə bəzi çətinliklər 
çəkirdim. İndi bu çətinlik demək olar ki, aradan qaldırılıb. 

Öz müşahidələrimə görə, digər çatışmazlığım vəziyyətdən 
asılı olaraq həm mənə kömək edən, eyni zamanda da 
mane olan tələskənliyimdir. Sürətli olmaq, son möhlət 
tarixinədək tapşırığı çatdırmaq deməkdir və ümumiyyətlə, 
yaxşı keyfiyyətdir, lakin istehsalda tələsmək çatışmazlıqdır 
və çevik, soyuqqanlı və təmkinli olmaq isə üstünlükdür. 
Beləliklə, hazırda bu cəhətdən tarazlığa nail olmaq üçün 
üstündə çalışıram.

Son bir neçə həftə ərzində zavodumuzda tez-tez istifadə 
olunmayan, lakin bu yaxınlarda istehsal etdiyimiz ən 
bahalı PP markaları hesab olunan yüksək təsirli kopolimer 
çeşidlərinin istehsalı üçün aktivləşdirilən qaz fazalı reaktor 
haqqında çox şey öyrəndim. Beləliklə, bu tip reaktorlar və 
təkrarlanan kompressorla bağlı həm anlayışımı, həm də 
praktiki təcrübəmi zənginləşdirdim. Fürsətdən maksimum 
istifadə edərək prosesi yaxından izlədim və əsas 
parametrlərinin tənzimlənməsində iştirak etdim.

Geriyə baxanda deyə bilərəm ki, bir il ərzində belə bir 
irəliləyişə nail olacağımı gözləmirdim. Bu günkü və bir il 
əvvəlki "mən"lə aramdakı ən böyük fərq, əlbəttə ki, əldə 
etdiyim bilik və bacarıqların miqyasıdır. Bu, müstəqil 
mühəndis kimi ilk işimdir, lakin nə qədər özümə inamımın 
artdığını və müxtəlif problemlərin həllinə yanaşma tərzimin 
və həmkarlarımla münasibətimin keyfiyyətinin nə qədər 
dəyişdiyini indi daha yaxşı görə bilirəm.

Xatırladım ki, gündəlik işim ümumi avadanlıqların yoxlanışı 
üçün zavod ərazisini gəzməkdən ibarətdir. Hər hansı bir 
cihazdakı nasazlıq və ya müxtəlif qurğu və sensorlarda 
yaranan problemlər gündəmə gətirilərək sahə rəislərinə 
və digər əlaqədar şəxslərə bildirilir. Gündəlik işlərimə 
istehsalın mütləq təhlükəsizliyinə və istilik dəyişdiricilərin 
istilik ötürmə səmərəliliyinə nəzarət, prosedurlarla əlaqəli 
təlimlərdə iştirak, nasazlıqların aradan qaldırılması, proses 
tənzimləmələri və optimallaşdırılması da daxildir.

Qarşıdakı həftələrdə istehsal prosesinin incəliklərini 
daha dərindən araşdırmağı və prosesin optimallaşdırılması 
üzərində işləməyi planlaşdırıram. Növbəti bir neçə ayda 
planım İdarəetmə Otağı (DCS) sisteminə tam yiyələnmək, 
daha çox istehsalat təlimləri almaq, Ekstruziya bölməsi 
və əlaqədar infrastruktur barədə daha çox öyrənmək və 
son məhsul keyfiyyətinin monitorinqi və kilidləmə ilə bağlı 
problemlərin həlli barədə daha çox məlumat əldə etməkdir.

G eriyə baxanda deyə bi lərəm ki ,  bir  i l 

ərzində belə bir  irəl i ləyişə nail  olacağımı 

gözləmirdim.  Bu günkü və bir  i l  əvvəlki 

"mən"lə aramdakı  ən böyük fərq,  əlbəttə ki ,  əldə 

etdiyim bil ik və bacarıqların miqyasıdır. 
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Yanğından mühafizəyə 
hazırlıq təlimində 100-dən 
çox işçimiz iştirak etdi
Zavodun yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 

baş verə biləcək yanğınlara hazırlıq dərəcəsinin 
artırılması məqsədilə, 21-23 dekabr tarixlərində 

SƏTƏM komandası tərəfindən zavodun bütün 
istehsalat sahələrini əhatə edən genişmiqyaslı tədbirlər 
kampaniyası həyata keçirilmişdir. Tədbirlər zamanı 
bəzi xüsusi təhlükəli obyektlərin yanğın təhlükəsizliyi 
kompleks yoxlanılmış və onların yanğınsöndürmə 
sistemlərinin sınaqları keçirilmişdir:

• Yanğın çənləri / Monitorlara baxış keçirilməsi; 
• Heksin və izobutan çənlərinin köpük 

sistemlərinin sınağı;

• Hazır məhsul anbarının yanğından mühafizə 
sisteminin sınağı və s..

 
Baxış və sınaqlar zavodun istehsalatın idarə edilməsi 
ilə bağlı bütün struktur bölmələrinin, o cümlədən 
əməliyyatlar, texniki qulluq/təmir, NÖC və elektrik 
komandalarının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Aşkar 
olunmuş bütün nöqsanlar və çatışmamazlıqlar, tezliklə 
aradan qaldırılması üçün, aidiyyəti üzrə xidmətlərə 
ünvanlanmışdır. Keçirilmiş baxışlar və sınaqlar, “İşə 
İcazə” sənədi əsasında, yalnız zavodun müvafiq 
işçiləri tərəfindən görülmüşdür.

23 oktyabr-6 noyabr arasında “SOCAR Polymer”in SƏTƏM 
şöbəsi “Odsöndürənlərdən istifadə qaydaları” mövzusunda 
silsilə praktik təlimlər keçirmişdir:

Təlimlərə aşağıdakı mövzular daxil edilmişdir:

• Yanğınların təsnifatı və onların xarakteristikaları;
• Yanğınların baş vermə səbəblərinə dair ümumi 

məlumat;
• Yanğınla mübarizə üsulları və yanğından mühafizə 

avadanlıqları barədə ətraflı məlumat;
• Yanğınla mübarizə zamanı istifadə olunan fərdi 

mühafizə vasitələrin növləri və istifadə qaydaları;
• Odsöndürənlərin növləri və onların təyinatı;
• Odsöndürənlərin ayrı-ayrı növlərinin istifadəsinə dair 

geniş praktik məlumat;
• Odsöndürənlərin baxışdan keçirilməsi və yerləşdirilməsi 

üzrə ətraflı məlumar;
• Odsöndürənlərdən istifadə zamanı külək istiqamətinin 

nəzərə alınmasına dair məlumat;
• Yanğının söndürülməsi üzrə praktik təlimlər.

“Yanğının söndürülməsi üzrə praktik təlimlər” müddəti 
1-saat olmaqla 12 nəfər işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Təlimdə iştirak edən işçilərin qeydiyyatı SAP sistemi 
vasitəsilə aparılmışdır. Həftədə üç dəfə keçirilən bu praktik 
təlimlərdə şirkətimizin 100-dən çox işçisinin iştirakı təmin 
edilmişdir. “Yanğının söndürülməsi üzrə praktik təlimlər” 
işçilərin yanğınla mübarizəyə dair nəzəri və praktiki biliklərin 
artırılmasına yardımçı olmuşdur.

Yanğına qarşı profilaktika 
və hazırlıq tədbirləri diqqət 
dairəsində
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Bu il zavodumuzda yanğından mühafizə sahəsində fəaliyyət 
xeyli genişləşdirilmişdir. Yanğından Mühafizə Sistemlərinin 
yoxlanılması, odsöndürənlərin vaxtaşırı yoxlanılması, testlərin 
aparılması SƏTƏM komandasının müxtəlif nümayəndələri 
tərəfindən pərakəndə şəkildə aparılırdı, müvafiq tədbirlərin 
sistematik hala gətirilməsi tələb olunurdu. Bu məqsədlə SƏTƏM 
komandasına yeni bir əməkdaş əlavə olundu: SƏTƏM üzrə 
məsləhətçi vəzifəsinə Tofiq İsmayılov götürüldü. Onun fəaliyyəti 
nəticəsində, həm aktiv həm də passiv avadanlıqlar qeydiyyata 
alınaraq vahid bir Registr üzərindən idarə olunur və bu sahəyə 
aid bütün işlər, o cümlədən yoxlamalar və təlimlər, əvvəlcədən 
razılaşdırılmış Təqvim əsasında vaxtlı vaxtında mütəşəkkil 
qaydada həyata keçirilir, yanğından mühafizə avadanlıqları 
isə vaxtında yoxlanılır və ya sınaqdan keçirilərək yenidən 
sertifikatlaşdırılır. Bu tədbirlər zamanı aşkar edilən problemlər 
və boşluqlar düzgün və operativ şəkildə ünvanlandırılaraq 
aradan qaldırılır. Bu istiqamətdə Tofiq Əməliyyat, Mexanika 
və NÖC komandaları ilə sıx əməkdaşlıq qurmuşdur. Daha bir 
müsbət dəyişiklik ondan ibarətdir ki, zavodumuzda öz daxili 
imkanlarımız çərçivəsində yanğından mühafizə üzrə təlim 
paketi və odsöndürənlərdən istifadə qaydaları tərtib edilmişdir. 
Həmin təlimat əsasında Yanğından Mühafizə Bilikləri Proqramı 
yaradılmışdır və təşkil olunmuş şirkətdaxili təlimlərdə artıq 100-
dən çox SOCAR Polymer əməkdaşı iştirak edərək bu sahədə 
maarifləndirilmiş və hətta praktiki vərdişlər qazanmışdırlar.

Yanğından mühafizəyə 
hazırlıq sistemi yeniləndi
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SƏTƏM mədəniyyətimizin inkişafını 
təşviq edən mükafatçılar
SOCAR Polymer şirkətinin sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və ətraf mühit 

(SƏTƏM) mükafatını təsis etməsindən 3 il ötür. 2018-ci ilin may ayında 
bu özünəməxsus müsabiqənin yaradılmasında əsas məqsəd şirkətdə 
korporativ SƏTƏM mədəniyyətinin formalaşdırılması, təhlükəli iş vəziyyətini 
müəyyənləşdirməyə hamı tərəfindən kömək edilməsinə müvəffəq olunması, 
təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılmasına əməkdaşlarımızın təşviq edilməsi və 
menecerlərlə işçilər arasında əlaqənin davamlı olmasına nail olunması idi.

Mükafatın veriləcəyi şəxsləri müəyyənləşdirmək üçün “Müşahidə kartı” sistemi 
formalaşdırıldı. Belə ki, əməkdaşlarımız hər ay ərzində təhlükəsizliyimizi təhdid 
edə biləcək hadisə və ya qəza hallarının qarşısını almaq üçün gördükləri SƏTƏM 
standartlarından kənar halları yazılı formada kart halında  SƏTƏM şöbəsinə 
bildirirlər və hər ay sonunda SƏTƏM və Əməliyyatlar menecerləri tərəfindən 
ayın ən yaxşı 3 müşahidəsi müəyyənləşdirillir. Qaliblərə SƏTƏM sertifikatı və 
qazanılan yerdən asılı olaraq fərqli məbləğdə pul mükafatı verilir.

Yanvar

Fevral

Mart

1-ci yer – Nəcəf Nəcəfov / SƏTƏM üzrə 
müşavir
Hər hansı xilasetmə vasitəsi olmadan icra 
olunan icazəsiz qapalı sahə fəaliyyətini 
dayandırdığı üçün

2-ci yer – Elvin Aslanlı / Operator
Yanğın və qaz siqnalı sistemindəki 
nasazlıqları məruzə etdiyi və düzgün 
aradan qaldırdığı üçün

3-cü yer – Allahyar Quliyev / 
Emalatxana nəzarətçisi
Dozaj sisteminə müvafiq kimyəvi qatqılar 
əvəzinə dizelin dolması barədə məruzə 
etdiyi üçün

1-ci yer – Anar Əliyev / Operator
Mineralsızlaşdırılmış su qurğusu 
sahəsində turşu sızması barədə məruzə 
etdiyi üçün

2-ci yer – Rəhman Zamanov / 
Ekstruziya üzrə sahə rəisi
YSPE Ekstruderindəki üstü açıq qəza 
düymələrini müşahidə etdiyi üçün

3-cü yer – İlqar Muradov / Texniki 
xidmət üzrə texnik
P-2502B nasosunun şiddətli küləklə 
təmasdan zədənmiş hissələrini müşahidə 
edib məruzə etdiyi və müvafiq tədbirlər 
gördüyü üçün

1-ci yer – Səxavət Rəfiyev / Elektrika 
üzrə nəzarətçi 
Düzgün quraşdırılmamış yüksək 
gərginlikli kabel tava örtüklərini 
müəyyənləşdirdiyi və riskin aradan 
qaldırılması üçün müvəqqəti və daimi 
tədbirləri gördüyü üçün

2-ci yer – Cavid Bəşirov / Operator
Boruiçi qarışdırıcıdan trietilalüminium, 
donor və katalizator qarışığının axmasını 
müşahidə etdiyi və müvafiq lazımi 
tədbirləri gördüyü üçün

3-cü yer – Orxan Süleymanlı / YSPE 
zavodunun qablaşdırma üzrə qrup 
rəhbəri
YSPE qablaşdırma xətlərində zədələnmiş 
forklift hərəkəti dayandırıcısı barədə 
məruzə etdiyi üçün
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SƏTƏM mükafatçılarını təbrik edirik!

Aprel

May

İyun

İyul

Avqust

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

1-ci yer – Azər Əliyev / Operator
Metal-alkil (TEAL) ərazisində azot 
sızmasını müşahidə etdiyi, zamanında 
məruzə etdiyi və lazimi düzəldici 
tədbirləri aldığı üçün

2-ci yer – Fariz Məmmədov / Böyük 
Anbardar
Yanlış yerləşdirilmiş yanğınsöndürənlər 
barədə məruzə etdiyi üçün

3-cü yer – Qail Əliyev / Elektrika üzrə 
texnik
Düşə biləcək əşya riski daşıyan alət 
örtüyü barədə məruzə etdiyi üçün forklift 
hərəkəti dayandırıcısı barədə məruzə 
etdiyi üçün

1-ci yer – İlham Rüstəmov / Operator
Yanğın su siyirtməsinin yoxlanılması 
zamanı təcrid siyirtməsinin düzgün 
işləməməsini müşahidə edib məruzə 
etdiyi üçün

2-ci yer – Pərviz Məmmədəliyev & 
Coşqun Hüsyenov/ Texnik-mexaniklər
Siyirtmələrin yanlış quraşdırılmasının 
onların izolyasiya və deizolyasiya 
məqsədilə istifadəsini yararsız etdiyini 
müşahidə etdiyi üçün

3-cü yer – Vadim İsmayılov/ Operator
Subasma siyirtməsində (SD-002-D) 
siyirtmə sahəsi-2-dəki yanğın suyu 
təzyiq göstəricisinin (PI35069) 10 bar 
əvəzinə 5.5 bar yazıldığını müşahidə 
edib, məruzə etdiyi üçün

1-ci yer – Eldar Omarov / Operator
İSH sisteminin düzgün işləməməsini 
müşahidə etdiyi üçün

2-ci yer – Fərid Məmmədli / NÖC üzrə 
texnik
YSPE zavodunun Orqanoleptik 
ərazisində 2-ci mərtəbədə barmaqlıqlar 
və 6-cı mərtəbədə pilləkən bərkidicilərin 
boşaldığını müşahidə etdiyi üçün

3-cü yer – Nizami Fətəliyev / 
Mexanika üzrə nəzarətçi
Yanğın zamanı dərhal hərəkətə 
keçmədən əvvəl yanğınsöndürücülərin 
ətrafını təmizləməyin normal 
vaxtdakından 4 dəfə çox vaxt 
aparacağını müşahidə etdiyi üçün

1-ci yer – Rövşən Babayev / 
Analizatorlar üzrə texnik
Texniklərin soyunub-geyinmə otağında 
insan sağlamlığı üçün təhlükəli 
vəziyyəti müşahidə edib məruzə etdiyi 
üçün

2-ci yer – Murad Məmmədov / NÖC 
üzrə texnik
2700-NGOR-27203 saylı qaz 
sensorunun qırılmış olduğunu 
müşahidə etdiyi üçün

3-cü yer – Bəhruz Novruzov / 
Qablaşdırma və paylama üzrə operator 
PP qablaşdırma silolarında gecə 
lampasının qırılıb elektrik kabelindən 
asılı vəziyyətdə qaldığını müşahidə 
etdiyi üçün

1-ci yer – Vüqar Bayramov / Operator
Platformada qalmış əşyaları məruzə 
etdiyi üçün

2-ci yer – Elvin Nəsirli / SOCAR Cape 
əməkdaşı
İstehsal borularını yuyan zaman 
xortumun cırıq olmasını müşahidə 
edərək məruzə etdiyi üçün

3-cü yer – Mircəlil Ağayev / SOCAR 
Cape əməkdaşı
Yüksək təzyiqli şırnaqlama əməliyyatı 
zamanı təhlükəsizlik lentinin adlayıb 
keçilməsi barədə məruzə etdiyi üçün

1-ci yer – Azər Aliyev / Operator
Polimer horrası borusunun düzgün 
olmayan qaydada quraşdırılmasını 
məruzə etdiyi üçün

2-ci yer – Rauf Hacıyev / PP 
zavodunun qablaşdırma üzrə qrup 
rəhbəri
PP qablaşdırma silolarının altındakı 
barmaqlığın çıxarılıb müvəqqəti sərt 
maneənin qoyulmasını məruzə etdiyi 
üçün

3-cü yer – Vüqar Seyidov / Operator
Tullantı sularının təmizləmə üçün 
boşaldılması zamanı MP3988-in 
torpaqlama naqilinin qırıq olmasını 
müşahidə etməsi barədə məruzə etdiyi 
üçün

1-ci yer – Müşfiq Bağırov/ Mexanika 
üzrə nəzarətçi
1-ci reaktorun (P-2012) kipləşdirici yağ 
rezervuarı soyutma su təchizatı xettinin 
temperatur göstəricisinin soyutma su 
xəttinin çıxış temperatur göstəricisindən 
çox olması barədə məruzə etdiyi üçün

2-ci yer – Aydın Ağayev/ Operator 
Yanğın və qaz stansiyalarında bildiriş 
izlənilməsi ilə bağlı problem olduğunu 
müşahidə etdiyi üçün

3-cü yer – Mehman Şükürov / 
Mexanika üzrə nəzarətçi
YSPE Polimerizasiya sahəsinə baxış 
zamanı etilen kompressoru yaxınlığında 
içində kabel görünən deşiklərin olduğunu 
müşahidə edib məruzə etdiyi üçün

1-ci yer – Nicat Əhədov / Operator
Müəssisədə elektrik təchizatı 
sıradan çıxdıqda 2 karbon-monoksid 
siyirtməsinin açılmasına mane 
olacaq hadisəni- karbon-monoksid 
siyirtmələrinin hava xətlərinin ayrı 
kollektora birləşməsini- müşahidə edib 
məruzə etdiyi üçün

2-ci yer – Rəsul Əhədov / Operator
Yanğın və qaz sistemi proqramında 
problem olduğunu müşahidə etdiyi üçün

3-cü yer – Aydın Ağayev / Operator
Tullantı sular hovuzuna gedən arxın 
üstünü qoruyan dəmir çərçivənin 
əzilməsini (əyilməsini) müşahidə etdiyi 
üçün

Dekabr

1-ci yer – Nizami Piriyev / İstehsalat və 
əməliyyatlar üzrə növbə nəzarətçisi
Qarışıqlıq və bununla əlaqədar gələcəkdə 
mümkün ola biləcək təhlükənin qarşısını 
almaq üçün “Qurğu-3950 - Heksen və 
izobutanın saxlanması ve ötürülməsi” 
qurğusunun izləmə siqnallarının PP 
monitorunun əvəzinə YSPE monitoruna 
qoşulmasını tövsiyyə etdiyi üçün

2-ci yer – Babək Abbasbəyli / Operator
2700-cü sahədə tüstünü və səbəbini 
müşahidə edib məruzə etdiyi üçün

3-cü yer – Anar Əliyev / Operator
Ümumzavod təsərrüfatı ərazisində olan 
Azot qurğusu idarəetmə konteynerinin 
qapısında heç bir kilid olmadığını 
müşahidə etdiyi üçün
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Səhər saat 07:20-də zavoda çatdım və gecə növbəsində 
olan iş yoldaşlarımdan işi təhvil aldım. 08:00-da mexanika 
üzrə nəzarətçi tərəfindən təhlükəsizlik mövzusunda keçirilən 
təlimatda iştirak etdim. Təlimatdan sonra əyani olaraq sahədə 
olan avadanlıqların təzyiqi, yağ səviyyəsi, temperaturunu və 
s. kimi ölçü məlumatlarını yoxlayıb müvafiq qeydiyyatlar 
apardım. Bu yoxlamalar zavodlarımızın fəaliyyəti üçün 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, zavodlarımız fasiləsiz 
işləyir və biz hər hansı bir avadanlıqda qəfil dayanmaların 
baş verməməsi üçün hər iş növbəsində bütün avadanlıqları 
diqqətlə nəzərdən keçiririk. Əgər qəfil dayanmalar hər hansı 
bir səbəbdən baş veribsə, problemi düzgün analiz edib, ən 
qısa zamanda tam təhlükəsiz və dəqiq işləməklə avadanlığı 
yenidən saz vəziyyətinə qaytarmağa çalışırıq.

Əksərən, gecə növbəsindən qalan hər hansı bir iş 
yoxdursa, mexanika üzrə nəzarətçimizin əməliyyat 
komandası ilə olan toplantıdan sonra gün ərzində hansı 
işləri görəcəyimiz dəqiqləşir və prioritetlərə uyğun olaraq 
zavod üçün ən əhəmiyyətli işdən başlayırıq. Bununla yanaşı 
növbəti gün görüləcək işlərə işə icazə sənədi (PTW) yazır 
və lazım olan əlavə sənədləri hazırlayıb işə icazə otağına 
təqdim edirəm. Əgər hər hansı bir avadanlığın sıradan 
çıxması kimi hal baş verməyibsə və ya gecə növbəsindən 
yarımçıq qalan iş yoxdursa, o zaman planlama komandası 
tərəfindən bizə göndərilən həftəlik iş planına uyğun olaraq 
görüləcək planlı təmir işlərini SAP proqramının “Tapşırıq” 
bölməsindən çıxarış formasında əldə edirik və çıxarışda 
yazılan tapşırıqdan asılı olaraq qeyd olunan avadanlığın 
vibrasiya, temperatur, təzyiq, sızma, mərkəzləmə və s. 
kimi parametrlərini yoxlayıb qeydiyyatlar aparır, bütün bu 
parametrləri SAP proqramında yazır, iş saatlarını təsdiqləyir 
və sənədin özünü isə mexanika üzrə nəzarətçimə təqdim 
edirəm.

Bu iş növbəsində PP qurğusunun polimerləşmə 
ərazisində kompressorun sorma və vurma klapanları 
söküldüyü üçün təhlükəsizlik təlimatından sonra işə icazə 
kağızını (PTW) götürüb iş yerinə getdim. Daha sonra iş 
yerində görəcəyimiz işi və təhlükəsizlik təlimatını mənimlə 
birlikdə işləyəcək mexanika üzrə texniklərə keçdikdən, 
bütün baş verə biləcək təhlükələri izah etdikdən və hər 
kəsin təlimatı başa düşməsindən əmin olduqdan sonra işə 
başladım. Klapanları avadanlığın üzərindən söküldükdən 
sonra emalatxanaya apardıq. Orada yoxlama və təmir 
üçün klapanları iş yoldaşlarımla sökdük və iş növbəsinin 
sonuna kimi bir neçə klapan təmizlədik, təmir etdik 
və yenidən yığdıq. Ən sonda iş yerini və əl alətlərini iş 
yoldaşlarımla birlikdə səliqəyə saldıq. Saat 19:30-da işə 
icazə kağızını (PTW) növbə rəisinə təqdim etdikdən sonra 
masama qayıdıb gündəlik gördüyümüz mexaniki işləri 
gündəlik hesabat formasında hazırlayıb mexanika qrupuna 
göndərdim. Görülən işin yekunu haqqında mexanika üzrə 
nəzarətçiyə məlumat verdikdən sonra gecə növbəsinin 
böyük mexanik-texnikini gün ərzində sahədə gördüyümüz 
işlər barədə məlumatlandırım və yarımçıq qalan işləri təhvil 
verdim. Saat 20:00-da bu günə olan tapşırıqların icrasını 
uğurla tamamlayaraq iş günümü başa vurdum.

Əməkdaşımızın bir günü 
onun gözü ilə

Ə ksərən,  gecə növbəsindən qalan 

hər hansı  bir  iş  yoxdursa, 

mexanika üzrə nəzarətçimizin 

əməliyyat komandası  i lə  olan toplantıdan 

sonra gün ərzində hansı  iş ləri 

görəcəyimiz dəqiqləşir  və prioritetlərə 

uyğun olaraq zavod üçün ən əhəmiyyətl i 

işdən başlayırıq . 

SƏRXAN ƏHMƏDOV
BÖYÜK MEXANİK-TEXNİK
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AmCham faydalı ünsiyyət 
imkanları təqdim edir

AmCham Azərbaycanın aparıcı özəl, qeyri-kommersiya 
iş birliyidir. Üzv şirkətlərinə yüksək keyfiyyətli xidmətlər 
göstərməklə yanaşı, Azərbaycanda işgüzar mühitin 
yaxşılaşdırılması üzərində işləməklə onların  biznes 
maraqlarını təbliğ edir. Alınan investisiyaların 80%-dən 
çoxunun xarici olması ilə AmCham, 290-dan çox üzvü üçün 
hər il 70-dən çox tədbir təşkil edir.

Tədbirlərdə iştirak pulsuzdur. Tədbirlər həftə içi iş 
saatlarında Zoom proqramı vasitəsi ilə həyata keçirilir. 
Tədbirlərin dili, əsasən, Azərbaycan, ingilis və ya türk 
dilləridir.

2020-ci ilin 4-cü rübündə keçirilən tədbirlər aşağıda 
verilmişdir:

SOCAR Polymer əməkdaşları ixtisas sahələrinə aid 
mövzularda məlumat alacağı və səmərəli müzakirələr apara 
biləcəyi bu tipli tədbirlərdə iştirak etməyə təşviq olunur. 
Əlavə məlumat İR və ya İƏ şöbələrindən əldə edilə bilər.

AmCham Bank, Maliyyə və Sığorta (BFI) və İR Komitələrinin 
birgə virtual iclası
Tarix / Saat: 24 Noyabr, 16:00
Mövzular: "Uzaqdan iş və virtual liderlik", "Avstriya Bankından 
təcrübə hesabatı".
Qonaq məruzəçi: Layihə və müvəqqəti idarəetmə də daxil 
olmaqla müxtəlif İR idarəetmə funksiyalarında 20 ildən artıq 
təcrübəyə malik Birqit Moşits

AmCham Dayanıqlı İnkişaf və Korporativ Təsir (SD&CI) 
Komitəsinin virtual iclası
Tarix / Saat: 1 dekabr, 15:00
Mövzular: “AmCham-ın dayanıqlılıq siyasəti”, “Özəl sektorun 
humanitar təşəbbüslərə cəlb edilməsi: nailiyyətlər, boşluqlar 
və tərəfdaşlıq”
Məruzəçilər: Azərbaycan-İngiltərə Məzunları Birliyindən 
Günel İsakova və Etibar Hüseynov BMT İnkişaf Koordinasiya 
məmuru Şəms Mustafayeva

Qanunvericiliyə uyğun olaraq analoq imzanın istifadəsinə 
dair onlayn müzakirə
Tarix / Saat: 11 dekabr, 15:00
Mövzu: Analoq imzadan qanunvericiliyə uyğun istifadə
Məruzəçilər: İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və 
E-Gov İnkişaf Mərkəzinin nümayəndələri

AmCham Dayanıqlı İnkişaf və Korporativ Təsir (SD&CI) 
Komitəsinin onlayn görüşü
Tarix / Saat: 17 dekabr, 11:00
Mövzu: “KSM ilə əlaqəli elm, təhsil, səhiyyə, idman, 
mədəniyyət və s. xərcləri üçün vergi güzəştləri” və “Gələcəyini 
qur!” adlı gənclərin təhsilə dəstək layihəsinin qısa təqdimatı
Məruzəçilər: Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti Baş 
İdarəsinin rəis müavini Nicat İmanov “Gələcəyini qur!” 
layihəsinin rəhbəri Turan Cəfərova

AmCham Dayanıqlı İnkişaf və Korporativ Təsir (SD&CI) 
Komitəsinin virtual iclası
Tarix / Saat: 30 Noyabr, 11:00
Mövzular: "Əlaqəli Tərəf Əməliyyatları", "Maraqların 
Çatışması", "Azərbaycanda əlaqəli tərəflərin əməliyyatlarının 
vergiyə cəlb edilməsinin ümumi aspektləri"
Məruzəçilər:  Müxtəlif İR idarəetmə funksiyalarında 20+ 
illik təcrübəyə malik olan Birqit Moşits, Azərbaycanda 
korporativ və sərhədyanı vergilər sahəsində 10 ildən çox 

2020-ci ilin iyun ayında SOCAR 
Polymer şirkəti ilə əməkdaşlıq 

qurduqdan sonra Azərbaycandakı Amerika Ticarət 
Palatası (AmCham) əməkdaşlarımızı müxtəlif 
mövzulara həsr olunmuş onlayn tədbirlərində 
davamlı olaraq iştirak etməyə dəvət etdi.

təcrübəyə malik olan E&Y Vergi və Hüquq departamentinin 
baş meneceri Nailə Əsədova, Baker Hughes Rusiya-
MDB Bölgəsi Uyğunluq direktoru, Ticarət  və məhkəmə 
hüquqşünası və neft və qaz sənayesində təcrübəli uyğunluq 
mütəxəssisi  Zaur Allahverdizadə, Sərhədlərarası və yerli 
ticarət və birləşmə və satınanlama əməliyyatlarında böyük 
təcrübəyə malik olan “MGB Law” firmasının tərəfdaşı Kamil 
Vəliyev.
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