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“SOCAR Polymer” şirkəti Beynəlxalq Xəzər 
Neft və Qaz sərgisində 

Yay təcrübə dövrü üçün seçim başladı PETKİM şirkətində əməkdaşlarımızın 
növbəti qrupu üçün təlimlər - OPS 
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Baş Direktorun 
müraciəti

Hörmətli həmkarlar!

Təhlükəsizlik texnikası… bu məsələ son vaxtlar o qədər 
çox müzakirə olunur ki, bəzən bayağı və sadəcə protokola 
salınmaq üçün lazım olan bir müddəa kimi görünür. Erkən 
sənayeləşmə dövründə və ya daha dəqiq desək, sovet 
dövründəki sənayeləşmə zamanı baş vermiş ölüm hallarının 
sayı ilə müqayisə etsək görərik ki, bu istiqamətdə böyük 
irəliləyiş əldə edilmişdir. “Bizim layihə kimi meqa-layihələrdə 
təhlükəsizlik texnikası sahəsində qarşıda hansı məqsəd 
qoyulur” və ya “bu məqsəd üçün biz nə qədər vəsait və ya 
resurs ayırmalıyıq” deyə sual verilə bilər. “SOCAR Polymer” 
şirkətinə gəlincə, bu sualların cavabları müvafiq olaraq 
“qüsursuz təhlükəsizlik texnikası” və “nə qədər lazımdırsa” 
olacaq. Əgər siz “qüsursuz” təhlükəsizlik texnikasının çox 
baha olduğunu hesab edirsinizsə, onda istehsalat qəzalarının 
ayrı-ayrı adamlara, onların ailələrinə və şirkətlərə neçəyə başa 
gəldiyini araşdırın.
Kollektivimiz bu yaxınlarda istehsalat qəzaları nəticəsində iş 
vaxtının itkisinə yol vermədən təqribən 6 000 000 adam-saat 
həcmində iş görmüşdür. Biz hamımız bununla fəxr etməli və 
işimizi bu minvalla davam etdirmək üçün əlimizdən gələni 
etməliyik, çünki təhlükəsizlik texnikası bizim üçün sadəcə 
qarşımızda məqsəd qoyduğumuz itkisiz adam-saatları sayı 

demək deyil, bu həm də kollektivimizə və onun hər bir üzvünə 
ayırdığımız diqqətin, eyni zamanda “SOCAR Polymer” şirkətinin 
digər layihə iştirakçıları tərəfindən necə qəbul olunması 
istəyimizin təzahürüdür. 
Xüsusən də, layihənin tikinti ərazisində çalışanların sayının 
artmasını, qoşa növbələri və gərginləşən iş qrafikini nəzərə 
alsaq, bu, həqiqətən mükəmməl bir rekord və ehtimallarla 
apardığımız sonsuz sərt mübarizədə ciddi irəliləyişdir. Burada 
bizi gözləyən ən böyük təhlükə aylarla hər gün eyni prosedur 
və metodikaların tətbiq edilməsi nəticəsində meydana çıxan 
arxayınlıqdır ki, bu da bizi qəfil və idarəolunmaz vəziyyətlərdə 
yaxalaya bilər.
Hörmətli həmkarlar! Mən ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də öz 
işinizdə təhlükəsizlik texnikasına riayət edəcəksiniz. Unutmayın 
ki, həmkarlarınızın təhlükəsizliyinə göstərdiyiniz diqqət onlara 
göstərdiyiniz qayğının birbaşa təzahürüdür.

Fərid Cəfərov
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May 2017

Tikinti sahəsindən görüntülər
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May ayı ərzində sahədə 
müşahidə olunan irəliləyiş
YSPE zavodu
Qarışdırma silosu, orqanoleptik bina/tullantı sularının təmizlənməsi qurğusu, polimerləşdirmə və ekstruziya sahələri daxil 
olmaqla YSPE zavodunun demək olar ki, hər bölməsində dəmir-beton işləri davam edir. YSPE zavodunun yeraltı boru 
xətlərinin quraşdırılmasına start verilmişdir.

May ərzində 
irəliləyişAprel May

YSPE zavodu: 
orqanoleptik 
bina/tullantı 

suların 
təmizlənməsi 

qurğusu. 
 Dəmir-beton 
işləri davam 

edir

YSPE zavodu: 
Ekstruziya 
qurğusu. 

Dəmir-beton 
işləri davam 

edir

YSPE zavodu: 
Ekstruziya 

qurğusunun 
boru 

estakadası. 
Dəmir-beton 
işləri davam 

edir
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PP zavodu Mühəndis Şəbəkələri (MŞ) və 
Ümumzavod Təsərrüfatı (ÜT) sahələri
Aprel ayında başlayan və ya davam edən işlər may ayında da davam etmişdir; aşağıdakı sahələrdə isə işlər may ayında 
başa çatmış yaxud başlamışdır.
Torbalama və qablaşdırma sahəsində 2 çənin quraşdırılması başa çatmışdır. Elektrik yarımstansiyasına gedən kabel 
xəndəyi doldurulmuş və yarımstansiyaya elektrik enerjisi verilmişdir. Xam və mineralsızlaşdırılmış su çənləri sızıntı 
sınaqlarından keçirilmişdir. Anbar sahəsində daha 23 polad konstruksiyalı sütun quraşdırılmışdır (bununla hal-hazırda 35 
sütunun quraşdırılması başa çatmışdır). İzobutan üçün nəzərdə tutulan sferik çənlərdən birində daxili qaynaq işləri başa 
çatmışdır. 
PP/MŞ və ÜT (mühəndis şəbəkələri və ümumzavod təsərrüfatı) Sexdə və inzibati binanın damında izolyasiya işləri 
başlamışdır. Soyuducu qüllədə sprinkler sisteminin quraşdırılması başlamışdır. Quru PP/ Ovuntu (kirşan) silosu və 
qarışdırıcı silos yerləşən sahələrdə nasos, borular və avadanlığın quraşdırılması başlamışdır. 
Tikinti sahəsinə bəzi ağır avadanlıqlar (azot saxlama çəni və soyuducu kamera) gətirilmiş və onların quraşdırılması üçün 
hazırlıq işləri başlamışdır.

May ərzində 
irəliləyişAprel May

PP/MŞ və ÜT: 
Vahid dispetçer 

otağı.
Elektrik 

şitlərinin 
quraşdırılması 

davam edir

PP/MŞ və ÜT: 
İnzibati bina. 
Hörgü işləri 
davam edir. 

Damın 
quraşdırılması 

başlamışdır.

PP/MŞ və ÜT: 
Soyuducu 

qüllə. 
Sprinkler 

sisteminin 
quraşdırılması 

başlamışdır
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PP/MŞ və ÜT: 
Qaz məşəlinin 

separatoru. 
Boruların 

birləşdirilməsi 
davam edir

PP/MŞvəÜT: 
Yan axının filtr 

aqreqatı. 
Boruların 

birləşdirilməsi 
davam edir

PP/MŞ və 
ÜT: Darvaza/

Nəzarət-
buraxılış 

məntəqəsi. 
Hörgü işləri 
davam edir

PP/MŞ və ÜT: 
Homogenləşdirmə/
Qarışdırma silosu. 

Nasosların, 
boruların və 
avadanlığın 

quraşdırılmasına 
start verilmişdir

May ərzində 
irəliləyişAprel May
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PP/MŞ və ÜT: 
İzobutan üçün 

sferik çən. 
Torpaq bənddə 

qaynaq işləri 
aparılır 

PP/MŞ və ÜT: 
Heksan çənləri. 

Çənlərin 
quraşdırılması 
işləri aparılır

Azot aqreqatı. 
Çənin və 

avadanlığın 
quraşdırılması 
üçün hazırlıq 
işləri davam 

edir 

Kabel xəndəyi. 
Xəndəyin 

doldurulması 
başa çatmışdır

May ərzində 
irəliləyişAprel May
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Anbar 
Polad sütunların 
quraşdırılması 

davam edir. 
35 sütun 

quraşdırılmışdır. 
Torpaqla 
doldurma 

başlamışdır 

PP/MŞ və ÜT: 
Torbalama və 
qablaşdırma 

binası. 
Çənlərin 

quraşdırılması 
başa çatmışdır 

May ərzində 
irəliləyişAprel May
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PP/MŞ və ÜT: Quru PP /Ovuntu silosu. 
Avadanlığın quraşdırılması başlamışdır 

PP/MŞ və ÜT: Xam su çəni. 
Sızıntı sınaqları keçirilmişdir

PP/MŞ və ÜT: Mineralsızlaşdırılmış su çəni. 
Sızıntı sınaqları keçirilmişdir

Ekstruder aqreqatı avadanlığı. 
Ekstruder aqreqatı avadanlığı (MARUBENI JSW istehsalı, 
Yaponiya) tikinti meydançasına gətirilmişdir. Quraşdırma 
işləri gedir. 
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“SOCAR Polymer” şirkəti 
Beynəlxalq Xəzər Neft və 
Qaz sərgisində 

Cari ilin may ayının 31-də Bakıda 
XXIV Beynəlxalq "Xəzər Neft və Qaz-
2017" sərgi və konfransının açılışı 
oldu. Xəzəryanı regionda energetika 
sektorunun ən əhəmiyyətli tədbiri 
olan bu beynəlxalq sərgi və konfrans 
etibarlı işgüzar əlaqələrin yaradılması, 
vacib sazişlərin müzakirə edilməsi və 
layihələrin uğurla həyata keçirilməsi 
baxımından əlverişli platformadır. 
Hər il keçirilən sərgini 10000-dən 
artıq yerli və xarici mütəxəssis ziyarət 
edir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin sərginin 
açılışında iştirak etməsi isə tədbirin 
yüksək statusuna dəlalət edir. 
Sərgi Azərbaycan Respublikasının 
Energetika Nazirliyi və SOCAR-ın 
dəstəyi ilə keçirilir. 

Bu il də “SOCAR Polymer” ənənəvi 
olaraq 60 kvadrat metrlik ərazini 

əhatə edən nəfis tərtibatlı stendi ilə 
sərgi iştirakçıları arasında öz yerini 
tutmuşdu. “Bizim ən böyük gücümüz – 
sadiq və bacarıqlı işçilərimizdir” ifadəsi 
ekspozisiyamızın əsas ideyası idi və 
SOCAR Polymer stendinin üzərində 

şüar olaraq əks olunurdu.
Ayrılmış vaxt və məkan məhdudiyyətini 
nəzərə alaraq, biz ziyarətçilərə yalnız 
11 işçimizi təqdim edə bildik. Buna 
baxmayaraq, həmin işçilər “SOCAR 
Polymer” şirkətinin bütün kollektivinin 
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gücünü təmsil edirdi. Şirkətin həmin 
11 nümayəndəsi haqqında geniş 
şaquli ekranlarda 2 dildə lakonik, 
lakin informativ məlumat blokları 
yerləşdirilmişdi. Həmin blokların 
hazırlanmasında yaxından iştirak 
etdiklərinə görə əməkdaşlarımız 
Bəhruz Hacıyevə, Elman Baxışa, Elşən 
Qarayevə, Elşən Rəhimova, Güllər 
Tağıyevaya, Xalid Həsənova, Tamara 
Məhərrəmovaya və Tərlan Abıyevə öz 
minnətdarlığımızı bildirmək istərdik.

Bundan əlavə stendimizdə PP 
və YSPE zavodlarının tikinti 
sahəsində çəkilmiş və köhnə sovet 
zavodunun sökülməsini, sahənin 
təmizlənməsini və yeni zavodların 
tikinti mərhələlərini əks etdirən 
“əvvəl və sonra” məzmunlu 10 ədəd 
fotoşəkil də yerləşdirilmişdi.

Geniş ekranda layihəmizə həsr edilmiş 
3 dəqiqəlik qısa videoçarx nümayiş 
etdirilirdi. Zavodların tikintisində dron 
aparatı vasitəsilə çəkilmiş həmin 
videogörüntülər vasitəsilə sərginin 
qonaqları sanki Sumqayıtdakı sahəyə 
virtual ziyarət edirdilər. Həmin 
videoçarxı “SOCAR Polymer” şirkətinin 

“youtube”dakı kanalında bu link 
vasitəsilə izləmək olar: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
L03VzcVLJc&feature=youtu.be 
Həmin videoçarxın ərsəyə gəlməsində 
istər texniki, istərsə də məzmun 
baxımından dəstək vermiş bütün 
əməkdaşlarımıza öz minnətdarlığımızı 
bildirmək istərdik. Bunlar – Aqil 
Balayev, Aygün Ələkbərova, Bəhruz 
Hacıyev, Mansur Atakişiyev, Mətin 
Hüseynli, Oskar Hümbətov, Qulu 
Nəbiyev, Rüfət Quliyev, Samir Cavadov, 
Tural Məmmədli, Xalid Qasımov, 
Rauf Quliyev, Sona Ramazanova, 
İlahə Hacıyeva, Yanoş Bota və Sonuc 
Əlizadədir. 

Sərginin ikinci günü hər il keçirilən 
ənənəvi Beynəlxalq Xəzər Neft və 
Qaz Konfransı start götürdü. Konfrans 
çərçivəsində ekspozisiyalara dair 
müzakirələr, sənayenin və qlobal 
iqtisadiyyatın bu sektoruna aid müvafiq 
mövzular ətrafında fikir və təcrübə 
mübadiləsi aparıldı.

4 gün davam edən sərgi zamanı 
şirkətimizin nümayəndələri olaraq 
stend qarşısında növbə ilə çalışan 

əməkdaşlarımız qonaqları salamlayır, 
onların suallarına cavab verir və beləliklə 
işçilərimizin əməyinə həsr olunmuş 
ekspozisiyanı öz şəxsi iştirakları ilə 
zəngişləşdirirdilər. Şirkətimizi stenddə 
təmsil etdikilərinə görə əməkdaşlarımız 
Cavid Əliyevə, Elşən Qarayevə, Gülnar 
Mirmövsümovaya, İlahə Hacıyevaya, 
Kamal İbrahimliyə, Mansur Atakişiyevə, 
Mətin Nüseynliyə, Qulu Nəbiyevə, 
Samir Cavadova, Samirə İbrahimliyə, 
Sona Ramazanovaya və Tərlan 
Abıyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. 
Sərgi ərəfəsində gecə saatlarına 
qədər stendin texniki təchizatı və 
hazırlığı, eləcədə stendin idarə 
olunması, kompüterləşdirilməsi və 
nasazlıqların aradan qaldırılması üçün 
əlindən gələni əsirgəməyən Ədalət 
Müslümova xüsusi minnətdarlığımızı 
bildiririk.
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“SOCAR Polymer” şirkətinin elan etdiyi Yay Təcrübə Proqramı 
tələbə və yeni məzunlar  arasında böyük marağa səbəb oldu 
və ərizələrin təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş son 
müraciət tarixinə qədər ümumilikdə 1287 nəfər onlayn ərizə 
ilə müraciət etdi. Bundan sonra elan edilmiş 15 vakansiya 
üçün 15-20 nəfər finalçı müəyyən etmək məqsədilə seçim 
prosesinə start verildi. Tələblərə uyğunluğun yoxlanılması 
ilə başlayan seçimin birinci mərhələsi ərizələrə əlavə edilmiş 
əsaslandırıcı məktubların, təhsil müəssisələrinin verdiyi 
arayışların və tərcümeyi-halların yoxlanılması ilə davam etdi. 
Yoxlamadan sonra növbəti seçim mərhələsində baxılmaq 
üçün 551 ərizə qaldı. 

Namizədlərə bir neçə vəzifəyə ərizə verməyə icazə 
verildiyindən, yekun siyahıya salınmış ümumi 551 ərizə 
346 namizəddən daxil olmuşdu. Müraciət edənlərin bir 
çoxu ikinci seçim mərhələsinə keçə bilmədi. Bunun əsas 
səbəblərindən biri o idi ki, həmin şəxslər güclü əsaslandırıcı 
məktub yaza bilməmişdi.

İngilis dili biliklərinin səviyyəsi ən azı 6 (IELTS) və ya 80 
(TOEFL) olduğunu təsdiq edən sənəd təqdim etmiş şəxslər 
(40 nəfər) istisna olmaqla, yekun siyahıya salınmış namizədlər 
ingilis dili imtahanında (EL) iştirak barədə elektron məktub 
aldılar. Bakı Ali Neft Məktəbini təmsil edən namizədlər (111 
namizəd) həmin imtahandan azad edilmişdi, çünki BANM-
də tədris ingilis dilində aparılır. Eyni qayda ali təhsillərini 
xaricdə alan şəxslərə də tətbiq edildi. 

İmtahan iştirakçıları hər birində təqribən 50 nəfər olmaqla 
günün müxtəlif saatlarında imtahana girəcək 4 qrupa 
ayrılmışdı. İngilis dili bilikləri orta səviyyədən yuxarı və 
ya daha yüksək olan ümumilikdə 50 namizədə imtahanı 
keçdikləri barədə elektron məktublar göndərildi.

Seçim prosesinin növbəti mərhələsi iyun ayının əvvəlində 
baş tutacaq. Həmin mərhələdə 201 namizəd 24 məntiqi test 
sualından ibarət olan qabiliyyət imtahanı verəcək. 
Biz namizədlərin hamısına uğurlar arzu edirik!

Yay təcrübə proqramı 
üçün seçim başladı

23



Mütərəqqi təcrübənin 
öyrənilməsi vasitəsilə 
şirkəti innovasiyalara 
doğru aparmaq üçün 
“SOCAR Polymer” kadrların 
mütəmadi ixtisasartırması 
və potensialının 
gücləndirilməsi 
istiqamətində PETKİM-lə 
əməkdaşlığını davam etdirir.
Mayın 8-dən etibarən, 
13 qurğu operatoru və 1 
növbə supervayzerindən 
ibarət daha bir qrup işçimiz 
öz peşəkar səviyyələrini 
və təcrübələrini artırmaq 
məqsədilə PETKİM-
in Türkiyədəki sənaye 
obyektində təşkil edilmiş 
1 həftəlik kurslarda iştirak 
etdilər. 
Həmin istehsalat təliminin 
sonunda may ayının 12-
də PETKİM şirkətində 
kurs iştirakçılarına 
Şəhadətnamələrin təqdim 
edilməsi mərasimi keçirildi. 

1. Kamran Qurbanlı – Qurğu operatoru
2. Vasif Hacıyev – Qurğu operatoru
3. Təvəkkül Məmmədov – Qurğu  
 operatoru
4. Şahməmməd Ağayev – Qurğu  
 operatoru
5. Səid Qabilov – Qurğu operatoru
6. Füzuli Xəlilov – Qurğu operatoru
7. Hikmət Kərimov – Qurğu operatoru
8. Raqib Sədiyev – Qurğu operatoru
9. Şamil Bayramov – Qurğu operatoru
10. Tural Mehdizadə – Qurğu operatoru
11. Qafar Rüstəmov – Qurğu operatoru
12. Əbdüləhəd Axundov – Qurğu   
 operatoru
13. Vüqar Məmmədov – Qurğu   
 operatoru
14. Tural Əliyev – Növbə supervayzeri 

 SOCAR Polymer
Afaq İsmayılova – Təlim və inkişaf üzrə 
mütəxəssis
Aylar Mustafayeva – Təlim və inkişaf 
məsələləri üzrə koordinator
 
PETKİM
Xaliq Mustafayev – Baş menecerin 
Biznes dəstəyi və İnzibati işlər üzrə 
müavini 
Ləvənt Kocaqul – Baş menecerin 
İnsan Resursları üzrə müavini 
Həsən Ülvi Suer – Təlim və inkişaf üzrə 
mütəxəssis
Faruk Dəmirbaş – Polimer qurğuları 
qrupunun meneceri 

PETKİM şirkətində əməkdaşlarımızın növbəti 
qrupu üçün təlimlər - OPS Fundamentals course

Sertifikatlar aşağıdakı işçilərə təqdim edildi:
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Müvəqqəti yarımstansiya elektrik 
enerjisi şəbəkəsinə qoşulmuşdur

Tikinti meydançasının PP/YSPE/MŞ və ÜT bölmələrinə 
elektrik enerjisinin verilməsi EPC podratçımız “KT-
Kinetics Technology S.p.A.” şirkətinin tələbi idi. Bu, sahədə 
quraşdırılmış müxtəlif avadanlıq növlərinin istismara 
verilməzdən əvvəl sınaqdan keçirilməsi üçün lazımdır. 
Tikinti meydançasının vaxtlı-vaxtında elektrik enerjisi ilə 
təmin edilməməsi üzündən ortaya çıxa biləcək gecikmələrin 
qarşısını almaq məqsədilə, “SOCAR Polymer” B planına əl 
ataraq sahədə müvəqqəti elektrik yarımstansiyası (MES) 
inşa edilməsini qərara almışdır. Beləliklə, MES tikilmiş və 
mayın 19-da müvəffəqiyyətlə elektrik enerjisi şəbəkəsinə 
qoşulmuşdur ki, bu da sahədə istismardan əvvəl sınaqların 
aparılmasını mümkün etmişdir. 

Layihə sahəsinin ərazisindən kənarda şimal tərəfdə 
yerləşən həmin MES Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına 
(SKSP) məxsus yarımstansiyadan 35000V gərginlik alır. 
MES 35000V-luq gərginliyi 6300V-a çevirərək həmin elektrik 

enerjisini (6MW) qidalandırıcı kabellər vasitəsilə Vahid 
Elektrik Yarımstansiyasına ötürür. 

MES-in tikintisini vaxtında başa çatdırmaq və onu elektrik 
enerjisi ilə təmin etmək üçün bütün zəruri icazələri qısa 
müddətdə almaq asan iş deyildi, lakin SKSP həmin icazələrin 
əldə edilməsi ilə bağlı məsələlərinin həll edilməsində 
“SOCAR Polymer” şirkətinə lazımi köməkliyi göstərdi. 

Yarımstansiyaya elektrik enerjisi verildikdən sonra “KT-
Kinetics Technology S.p.A.” şirkəti 2017-ci ilin mayında orta 
gərginlikli 3710-ESW01 A və B paylayıcı qurğusunda sınaq 
keçirmək imkanı əldə etdi.

Sahəyə elektrik enerjisinin verilməsi Layihənin qət 
etdiyi vacib mərhələlərdən biri idi və biz bu nailiyyətin 
əldə edilməsində payı olan hər kəsə öz təşəkkürümüzü 
bildiririk. 
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“SOCAR Polymer” 2-ci 
Məzun-Karyera Sərgisində 
təmsil olundu

May ayının 27-də “SOCAR Polymer” 
şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetində (ADNSU) 
keçirilən II Məzun-Karyera Sərgisində 
iştirak etdi. 56 şirkəti və 1500-ə yaxın 
tələbəni bir araya gətirmiş sərgidə 
tələbə və məzunlara 4 saat ərzində 
ümumilikdə 239 vakansiya üzrə iş 
yerləri təqdim olundu. Sərgidə SOCAR, 
Azərsu ASC, “BP”, Schneider Electric, 
Schlumberger və digər dövlət və özəl 
şirkətlər təmsil olunurdu. ADNSU-nun 
rektoru, professor Mustafa Babanlı 
sərgini ziyarət edərək şirkətlərin 
stendləri ilə tanış oldu, şirkət 
nümayəndələri ilə vakansiyalar barədə 
söhbət etdi.
Tədbirdə şirkətimizi Təlim və İnkişaf 
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məsələləri üzrə koordinator Aylar 
Mustafayeva və İnsan Resursları üzrə 
köməkçi Rəvan Xəlilov təmsil edirdilər. 
Sərgidən dərhal sonra, saat 14:00-da 
universitetin akt zalında keçirilmiş Açıq 
Qapı görüşündə iştirakçı şirkətlərin 
rəhbər və nümayəndələri ilə görüşən 
professor Mustafa Babanlı sərginin 
müsbət inkişaf tendensiyalarını və 
uğurlu nəticələrini, bu tədbiri illik 
ənənəyə çevirmək niyyətini, habelə 
universitetin təcrübə proqramları, 
cari islahatları və gələcək planlarını 
qeyd etdi. “Ötən sərgi ilə müqayisədə 
bu dəfəki statistik göstəricilər məni 
daha çox sevindirir. Cəmi ikinci dəfə 
təşkil olunmasına baxmayaraq artıq 
irəliləyişlər özünü göstərir. Universitet 
olaraq biz hər zaman tələbələrin 
müəssisələrdə təcrübə keçməsinə 
çox önəm vermişik. Biz istəyirik 
ki, müəssisənin ehtiyac duyduğu 
kadrlar hazırlayaq. ADNSU-da tədris 
olunan ixtisaslar sırf praktiki yönümlü 
olduğundan biz müəssisələrlə birlikdə 
işləməyi hər zaman prioritet hesab 
etmişik, çünki biz yalnız birlikdə işləsək 
inkişaf edə bilərik,” – deyə rektor 
vurğuladı.

Görüşdə həmçinin peşəkar kadrlara 
olan ehtiyac və tələbat, tələbələrin 
problemləri və digər vacib məsələlər 
haqqında fikir mübadiləsi aparıldı.
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Xaricdə keçirilmiş təlimlər – İstehsalat təlimləri 

May ayında “SOCAR Polymer” şirkətinin işçiləri aşağıdakı təlimlərdə iştirak etmişlər:

Zavodların bütün personalı müvafiq təlim keçəcək. Xaricdə təlim keçmiş personal zavodların nöqsansız və etibarlı 
istismarı üçün cavabdehlik daşıyan əsas işçi qrupu formalaşdıracaq. Həmin işçilər ilkin qəbul etmə və istismara verilmə 
proseslərində təchizatçı firmaların nümayəndələrinə kömək edəcək. Personalın qalan hissəsi ilkin qəbul etmə və istismara 
verilmə proseslərində Sumqayıtda həm nəzəri, həm də tətbiqi təlim keçəcək. PP və YSPE zavodları həftədə 7 gün sutkada 
isə 24 saat fəaliyyət göstərəyəcəyindən, istismar qrupunun üzvləri də növbəli rejimdə işləyəcək. Zavodların saz işləməsini 
təmin etmək üçün hər növbədə əsas qrupun bir neçə işçisi olacaq.

PP ZAVODUNDA QURAŞDIRILMIŞ MÜXTƏLİF NÖV AVADANLIĞIN İSTİSMARI VƏ TEXNİKİ 
XİDMƏTİ SAHƏSİNDƏ NƏZƏRİ BİLİKLƏRİ VƏ PRAKTİKİ BACARIQLARI ARTIRMAQ MƏQSƏDİLƏ 
“SOCAR POLYMER” ŞİRKƏTİNİN İSTİSMAR VƏ TEXNİKİ XİDMƏT PERSONALI ÜÇÜN XARİCDƏ OPS 
(İSTEHSALAT) TƏLİMLƏRİ TƏŞKİL EDİLMİŞDIR. TƏLİMLƏR “TECNIMONT” VƏ “SOCAR POLYMER” 
ŞİRKƏTLƏRİ TƏRƏFİNDƏN İSTEHSALÇILARIN HİNDİSTAN VƏ İTALIYADA YERLƏŞƏN İSTEHSALAT 
OBYEKTLƏRİNDƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ VƏ KEÇİRİLMİŞDİR. 

Təlimin mövzusu C-3101 A/B/C 
və C-3102 hava 
kompressorları

Paylanmaya 
nəzarət sistemi

Qəza halında 
qurğuların 

dayandırılması

Aşağı gərginlikli 
paylayıcı qurğular

Sabit/Dəyişkən 
cərəyan UPS-ləri

Keçirildiyi yer Atlas Copco India 
Ltd. şirkəti,

Pune, Hindistan

Yokogawa India Ltd.
Banqalor, Hindistan

ABB Ltd.
San Martino in 
Strada, İtaliya

CEG Elettronica 
Industriale S.p.A. 

şirkəti, Arezzo, İtaliya
Müddəti 10 gün 15 gün 5 gün 5 gün 3 gün

Keçirildiyi tarixlər 17-27 may 15-26 may 29 may-2 iyun 22 may-26 may 30 may-1 iyun
İştirakçıların 

vəzifələri
Mexaniki işlər üzrə 
növbə nəzarətçisi – 

2 nəfər
Texnik – 2 nəfər

Növbə nəzarətçisi – 2 nəfər, mühəndis-
texnoloq – 1 nəfər, qurğu operatoru – 5 nəfər, 

NÖC üzrə kiçik mühəndis – 1 nəfər, NÖC 
texniki – 6 nəfər 

Elektrotexnik- 3 nəfər

İştirakçıların adları Mahmud Hüseynov
İlyas Muradov

Kamran Qurbanov
Rüfət Hacıyev

Fərid Mikayılov
Müzəffər Soltanov

Zaur İsmayılov

Elməddin Kazımov
Nəriman Əkbərov
Rövşən Sadiqov

Elvin Aslanlı
Nizami Piriyev
Rəşid Kərimli
Rəsul Əhədov
Xəlil Həsənov

Royal Novruzov
Yelmar Əliyev
Elçin Əliyev

Cavid Abdullayev
Vüsal Hüseynov
Şahin Qazıyev

Ramin Osmanov
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- Mən Atlas Copco şirkətinin 17-27 may tarixlərində Hindistanda 
təşkil etdiyi hava kompressorları mövzusundakı kurslarda iştirak 
etmişəm. Hindistanın Atlas Copco şirkəti dünyanın tanınmış 
şirkətlərindən biridir. Şirkət kompressor, hava qurudan qurğular və 
onlar üçün interkuler, afterkuler, rütubət tutucuları, filtrlər və başqa 
bu kimi ehtiyat hissələri istehsal edir. Şirkət Maharaştranın ikinci ən 
böyük şəhəri və Hindistanın nəqliyyat qovşağı olan Pune şəhərində 

Mahmud Hüseynov 
Mexaniki işlər üzrə növbə nəzarətçisi

yerləşir. Ölkə üzrə yeddinci iqtisadiyyat şəhəri 
olan Pune adam başına düşən gəlir baxımından 
Hindistanda altıncı yeri tutur. Çoxsaylı kollec və 
universitetləri sayəsində Pune şəhəri İT, qeyri-İT 
və istehsalçı şirkətlər üçün genişlənmək imkanı 
təmin edən əlamətdar məkana çevrilir. Burada iki 
çarxlı və avto-rikşalardan tutmuş avtomobillərə, 
traktorlara, ekskavator və yük maşınlarına qədər 
avtomobil sənayesinin bütün sektorlarını əhatə edən 
Hindistanın Avtomobil Araşdırmalar Assosiasiyası 
fəaliyyət göstərir. Mercedes Benz, General Motors, 
Land Rover, Jaguar, Renault, Volkswagen və Fiat, 
eləcə də Saint-Gobain Sekurit, TATA Autocomp 
Systems Ltd, Robert Bosch GmbH kimi avtomobil 
hissələri istehsal edən bir çox məşhur şirkətin burada 
istehsalat obyektləri vardır. Beləliklə, maşınqayırma 
şirkətlərinin sayı günü-gündən artmaqdadır. 
Təlim mərkəzi Atlas Copco şirkətinin baş ofisinin 
binasında yerləşir. Kurslarda 2 növ hava kompressoru 
və onlar üçün 2 növ hava quruducu qurğu öyrənilirdi. 
Həmin kursda bizim şirkətimizin texniki xidmət 
qrupunun mexaniki bölməsini təmsil edən 2 
supervayzer və 2 texnik iştirak edirdi.
Bizə təlim keçən əsas mütəxəssislər Atlas Copco 
şirkətinin layihə mühəndisi Qaneş Çandxede və 
layihə meneceri Manış Qandi idi. Onların hər ikisi 
kompressorlar üzrə ixtisaslaşmışdır. Onlar bizi ZR500 
tipli su ilə soyudulan sistem, hava və yağ filtrləri, rütubət 
tutucu cihaz, yağ istilik mübadiləçisi, əlklər və böyük 
mühərriklərlə təchiz edilmiş üç ədəd iki mərhələli 
şnekli hava kompressoru ilə tanış etdilər. Bununla 
yanaşı təlimçilər bizə soyuducu aparatlar, gərginlik 
çevirici cihazlar, mühərriklər və digər yardımçı 
hissələrlə təchiz edilmiş ZT200 tipli iki mərhələli 
şnekli qəza kompressorları haqqında məlumat verib 
istismar təlimatnamələri ilə təmin etdilər. Atlas Copco 
şirkəti həm də CD və BD seriyalı hava quruducu 
cihazlar haqqında geniş təlim materialı təqdim etdi. 
Bu quruducuların hər iki növü filtrlər kimi yardımçı 
mexaniki komponentlərin təmizlənməsi və nəzarət 
klapanlarının tənzimlənməsi üçün istifadə olunan 
təzyiqli havanı qurutmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
CD və BD seriyalı hava quruducu cihazlarla kombinə 
edilmiş 3 ədəd ZR500 tipli su ilə soyudulan iki 
mərhələli hava kompressoru və bir ədəd ZT200 hava 
ilə soyudulan hava kompressoru NÖC və qurğulara 
verilən sıxılmış hava istehsalı üçün istifadə olunur. 
Texniki xidmət, təmir, quraşdırma və yığma qaydaları 
ilə tanış olmaq məqsədi ilə təlim kursları çərçivəsində 
biz həm də Atlas Copco şirkətinin mexaniki və sınaq 
sexlərini ziyarət etdik.
Təlim yaxşı təşkil edilmişdi və kifayət qədər informativ 
idi.
Təlimdən qayıtdıqdan sonra mən əldə etdiyim bütün 
məlumatları və faydalı praktiki məsləhətləri elektron 
təqdimat vasitəsi ilə mexaniki işlər kollektivinin digər 
üzvləri ilə bölüşdüm.
Bu təlimdə iştirak etdiyimə və ondan faydalandığıma 
görə mən “SOCAR Polymer” şirkətinə çox 
minnətdaram.

29



- Bu təlim zavodumuzda İstehsalat və Əməliyyatları icra 
etmək üçün “Paylanmaya nəzarət sistemi - DCS” və 
“fövqəladə vəziyyət zamanı təhlükəsiz dayanma – ESD” 
sistemləri üzrə nəzəri və praktiki biliklərin əldə edilməsi 
məqsədi ilə həyata keçirilmişdir. DCS/ESD təlimini keçirən 
“Yokogawa” şirkəti bu sahədə 100 ildən artıq iş təcrübəsinə 
malikdir və dünyanın qabaqcıl neft-qaz və neft-kimya 
şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir.

Təlim Hindistan Respublikasının Banqalor şəhərində 
“Yokogawa” şirkətinin təlim mərkəzində və istehsalat 
sahəsində təşkil olunmuş, təlim mərkəzi müasir 
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdu. 

DCS/ESD təliminin xaricdə təşkil olunma səbəblərindən biri 
simulyasiya proqramının və “Yokogawa” şirkətinin müvafiq 
avadanlıqlarının xaricdə yerləşən tədris mərkəzində 
olmasıdır.

Bu 2 müxtəlif təlim üçün seçilmiş təlimçilər “Yokogawa” 
şirkətinin bu sahədə uzunmüddətli təcrübəyə malik 
işçiləri idilər. Nəzəri və praktiki hissələrdən ibarət təlimlər 
həm sahədə, həm də təlim otaqlarında həyata keçirilirdi. 
Təlimçilər çalışırdılar ki, təlim mövzuları gündəlik olaraq 
müxtəlif olsun.

Təlimdə “SOCAR Polymer” şirkətinin “Əməliyyatlar” 
və “Texniki xidmət” departamentlərinin ümumilikdə 15 
əməkdaşı iştirak edirdi. Təlimin gündəliyinə əsasən təlim 
üçün müddət 6 iş saatı həcmində müəyyən olunmuşdu.

Təlim əsasən zavodda qurulacaq “DCS/ESD” sistemlərini 
əhatə edirdi və təlimin bir günü bütövlüklə şirkətimizin 
quracağı YSPE istehsalat sahəsinin DCS sisteminə əyani 
baxışa həsr olunmuşdu.

Təlim zamanı bizə öyrədilən DCS sistemində əməliyyatların 
əyani icra olunması təlimin ən faydalı hissəsi olmuşdur. 
DCS sistemində ən maraqlı və istehsalat zamanı faydalı 
olacaq təlim hissəsi əyani olaraq proseslər haqda real 
qrafiklərin təlimə qatılan iştirakçılar tərəfindən hazırlanması 
idi. Həmin real qrafiklərin hazırlanması istehsalat və 
əməliyyatlar zamanı istehsalat komandasına çox böyük 
fayda verəcək.

ESD təlimi mövzuların rəngarəngliyinə görə DCS təlimi ilə 
müqayisədə çətin görünürdü, lakin təlimə qatılan “SOCAR 
Polymer” şirkətinin əməkdaşları təlim sonunda imtahan 
olunarkən yeni bilikləri qavradıqlarını sübut etdilər və 
müvafiq sertifikat aldılar.

Bu sahədə ixtisaslaşmış “Yokogawa” şirkətinin peşəkar 
işçiləri tərəfindən hazırlanmış təlim DCS/ESD sistemləri 
haqda mövzuların böyük hissəsini əhatə etmişdi. 

“SOCAR Polymer” şirkətinin PP və YSPE istehsalat sahələri 
qurulduqdan sonra DCS/ESD təlimində əldə etdiyimiz 
bilikləri mütəmadi olaraq istifadə edəcəyik və təlim zamanı 
əldə etdiyimiz bilikləri digər əməkdaşlar ilə bölüşəcəyik.

İlk öncə “SOCAR Polymer” şirkətinin rəhbərliyinə təşəkkür 
edirik ki, əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının artırılması 
üçün belə beynəlxalq təlimlərdə iştirak etməsinə dəstək 
olurlar. Təlimlə bağlı bütün inzibati məsələlər şirkətimizin 
rəhbərliyi tərəfindən peşəkarlıqla öncədən həll edilmişdi 
və bu səbəbdən biz təlimə qatılan əməkdaşlar təlimdən 
maksimum yararlana bildik. “Yokogawa” şirkətinin təlimçiləri 
böyük qonaqpərvərlik göstərərək təlim zamanı bizə dəstək 
oldular; və bununla əlaqədar təlimə qatılan əməkdaşlar 
adından təlimçilərimizə də təşəkkürümüzü bildiririk.

Nəriman Əkbərov 
Əməliyyatlar və İstehsalat üzrə Növbə Nəzarətçisi
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Təqdimat etmə bacarıqlarının 
formalaşdırılması

May ayının 24-ü və 26-da “SOCAR 
Polymer” Vahid Layihə İdarəetmə 
Kollektivinin (İPMT) üzvləri üçün 
təqdimatların uğurla keçirilməsinə təsir 
edən aspektləri əhatə edən “Təqdimat 
etmə bacarıqları” adlı 16 saatlıq təlim 
keçirdi. Həmin təlim zamanı iştirakçılar 
müxtəlif miqyaslı auditoriyalar qarşısında 
mövcud materialdan istifadə etməklə ən 
səmərəli və yadda qalan təqdimatların 
keçirilməsi üçün lazım olan sadə və 
rahat vasitələrlə tanış oldular. Təlim kursu 
təqdimat edənlərə daha az stress tələb 
edən şəraitdə olmağı arzu etmək yerinə, 
gələcək təqdimatların keçirilməsinə 
ümidlə baxmağa imkan verdi. Çox maraqlı 
və səmərəli keçən həmin kurs əsnasında 
iştirakçılar bacarıqlarını tətbiq etmək 
üçün çoxlu fürsət əldə etdilər. 
Müstəqil təşkilatçı tərəfindən keçirilmiş 
həmin təlim natiqlərin təsnifatı, təqdimatın 
hazırlanması mərhələləri, təqdimatların 
strukturu, təsirli təqdimatların 
hazırlanmasının vacib prinsiplərini, 
təqdimatla çıxış edən şəxslərə faydalı 
praktiki məsləhətləri və fərdi/kütləvi 
məşğələləri əhatə edən modullardan 
ibarət idi. Təlimdə Anar Mahmudov, 
Aydəmir Hüseynov, Cəmilə İsmayılzadə, 
Jalə Fərzəliyeva, Kamil Sadıqov, Mansur 
Atakişiyev, Mətin Hüseynli, Nasim 

Məmmədov, Rüfət Quliyev, Səbinə 
Əfəndiyeva, Səbinə Hüseynova və 
Tərlan Abıyev daxil olmaqla İPMT 

kollektivinin 12 üzvü, habelə Fidan 
Hüseynova və Emil Mahmudlu iştirak 
etdilər.
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Heydər zirvəsinə 
yürüş 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü ilə əlaqədar Böyük Qafqazın 
Başdağ silsiləsinin Qızılqaya massivindəki Şahdağ Milli Parkının ərazisində dəniz səviyyəsindən 3751 m 
yuxarıda yerləşən Heydər zirvəsinə təşkil olunmuş yürüşdə “SOCAR Polymer” şirkətinin də 11 əməkdaşı 
müvəffəqiyyətlə iştirak etmişdir. 
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Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri 
Federasiyasının (FAİREX) və Azərbaycan Dağ və Ekstremal 
İdman Növləri Federasiyaları Assosiasiyasının (ADEİNFA) 
təşkilatçılığı ilə keçirilən bu yürüşə şirkətimizin idmansevər 
əməkdaşları əsaslı surətdə hazırlaşmışdılar. Əməkdaşlarımız 
güclərini sınamaq və hündürlüyə qalxmanın əsas vərdiş 
və bacarıqlarına yiyələnmək məqsədilə aprel ayının 9-u 
və 23-ündə Bakı-Quba yolunun 95-ci kilometrində ucalan 
Beşbarmaq dağına və Çaraq qayasına sınaq yürüşlər etdilər. 
Bakı şəhərini mayın 7-də tərk etmiş yürüş qrupumuz 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) tərəfindən 
Şahdağ Milli Parkında yaradılmış Təşkilat Komitəsinin 
müəyyənləşdirdiyi marşruta uyğun olaraq bələdçilərin 

müşayiəti ilə Heydər zirvəsi istiqamətinə yönəldi. Xınalıq 
kəndindən 4 km uzaqda və dəniz səviyyəsindən təxminən 
2200 m yuxarıda yerləşən birinci düşərgədən zirvəyə 
qalxaraq geri dönən yürüşçülərimiz ümumilikdə təxminən 
20 km piyada yol qət etdilər. Şahdağ ərazisində qeyri-sabit 
hava şəraitinə baxmayaraq, qar, yağış, sürüşkən daşlıqlar 
və buzlar, parlaq günəş şüaları və yorğunluq kimi bir çox 
maneəni yüksək əhval-ruhiyyə ilə aşan yürüş iştirakçıları 
kollektiv səylərin gücünü və əhəmiyyətini başa düşdülər. 
Milli bayrağımızla yanaşı, SOCAR Polymer, SOCAR GPC 
və Fluor şirkətlərinin bayraqlarını zirvədə ucaldan yürüş 
iştirakçıları görkəmli siyasətçi və dahi şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin xatirəsini yad etdilər. 
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“SOCAR Polymer” şirkətinin bu zirvəni fəth edən işçiləri Cavid Cəfərov, Ceyms Çau, Elizabet 
Lombarts, Elşən Qarayev, Famil Məmmədov, Gi Lombarts, Mansur Atakişiyev, Qabil Mikayılov, 
Samir Cavadov, Tərlan Bağışov və Xalid Həsənov idi.
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May ayının10-da efirə verilmiş AzTV xəbərlər buraxılışı üçün 
bu yürüş barədə hazırlanmış reportajda Samir Cavadov, Gi 
Lombarts və Ceyms Çau jurnalistlərə verdikləri müsahibədə 
öz təəssüratları barədə danışdılar.

Qeyd edək ki, son illərdə bu aksiyaya qoşulanların sayı 
ötən illərlə müqayisədə dəfələrlə artaraq xoş bir ənənəyə 
çevrilmişdir. Zirvəni ziyarət etmək istəyən vətəndaşların 
bu arzusunun rahat həyata keçməsi üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Bu il Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, 
eləcə də nazirlik, müəssisə, idarə və təşkilatlardan 600-ə 
yaxın yerli və xarici, həvəskar və peşəkar idmançı bu aksiyaya 
qoşulmuşdur. Yürüş iştirakçılarının təlimatlandırılmasına və 

onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə Azərbaycan Hava 
və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası rəhbərlik edirdi.
“SOCAR Polymer” şirkətinə gəlincə, hər həftə səmərəli 
təşkilati və informativ görüşlər keçirməklə və ortaya çıxan 
bütün birbaşa və ya dolayı təşkilati və logistik məsələləri 
həll etməklə işçilərimizin bu tədbirdə iştirakını təmin etmiş 
əməkdaşlarımız Gi Lombarts, Səbinə Hüseynova və Sona 
Ramazanovaya xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk.

Zirvənin həmkarlarımız tərəfindən uğurla fəth edilməsi 
“SOCAR Polymer” şirkətinin Bakı ofisində qeyd edildi və 
şirkətin baş direktoru Fərid Cəfərov tədbir iştirakçılarını 
medallarla təltif etdi.
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ZİRVƏNİ FƏTH EDƏNLƏR TƏƏSSÜRATLARINI BÖLÜŞÜRLƏR
Ceyms Çau

Mühəndis-texniki işlər üzrə menecer

Yadımdadır, mən çətinlik 
çəkdikləri bəlli olan 
bəzi qrup üzvlərinin 
arxasınca gedirdim və 
onları söhbətə tuturdum 
ki, fikirləri çətinliklərdən 
yayınsın və şirkət 
haqqında düşünsünlər. 
Beləcə, vaxt sanki uçub 
getdi və bir də gördük ki, 
artıq dağın başındayıq! 
Bəli, biz onu fəth etdik!!!
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- Mən Kanadada həmişə dağlara qalxmışam, amma 
Azərbaycanda bu mənim ilk zirvəyə qalxmağım idi. Mən 
açıq hava fəaliyyətindən zövq alıram. Yaşadığım Vankuver 
şəhərində üç dağ var - Saypress, Seymur və Qrauz. Yayda 
mənim ailəm həmin dağlara qalxır, qışda isə orada xizək 
sürməyə gedir. Məni xizək sürməyə sövq edən həyat 
yoldaşım oldu. Əgər o burada olsaydı, əminəm, o da bizimlə 
zirvəyə qalxardı. Məşğul olduğum digər idman növləri 
haqqında sualınıza gəlincə, demək istərdim ki, son vaxtlar 
qaçıram, idman zalında fiziki hazırlıqla məşğul oluram, rolik 
sürürəm, qolf oynayıram və ya velosiped sürürəm. Keçmişdə 
isə mən xizək sürmüşəm, basketbol, futbol və voleybolla da 
məşğul olmuşam.
H.Əliyev zirvəsinə yürüşə gəlincə demək istərdim ki, bu, 
fantastik bir tədbir idi. “SOCAR Polymer” şirkətinin dağ 
idmançıları komandası çox yaxşı hazırlanmış və təchiz 
edilmişdi, ona görə də, yürüş tamamilə təhlükəsiz idi. 
Tədbir çox gözəl təşkil edilmişdi. Şirkət bizi kürək çantaları 
və düşərgə qurmaq üçün lazım olan avadanlıqla təmin 
etmişdi, bu isə çox vacib məqam idi. Bakıdan dağ ərazisinə 
getmək üçün çox yaxşı nəqliyyat təmin edilmişdi. Bəzi dağ 
yollarından keçmək son dərəcə gözəl təəssürat yaratdı! Dağ 
ətəyindən etibarən zirvəyə qalxana qədər biz bələdçinin 
arxasınca bir sıraya düzülüb hərəkət edirdik. 
Zirvəyə qalxma zamanı ən böyük çətinlik nədən ibarətdir? 
Yürüş  mənə o qədər zövq verdi ki, çətinliklər barədə 
unutdum. Məncə, dağlarda qaldığımız gecə ən böyük 
çətinlik idi. Belə ki, çadırda gecələmək hətta bir kanadalı 
üçün bir az soyuq idi. Xatırladığım digər bir çətinlik də o 
idi ki, biz yürüş zamanı qarlı sahələrə girməməliydik. Bir-iki 
dəfə başıma gəldi – qara dizimə qədər girdim və yola davam 
etmək üçün özümü əvvəlcə qarın içindən çıxarmalı oldum. 
Dağ şəraitinə uyğunlaşmaq baxımından təqribən 2900 m 
hündürlükdə yerləşən baza düşərgəsində qalmaq yaxşı plan 
idi, çünki burada biz orqanizmimizi yüksəkliyə alışdırmaq 
imkanı əldə etdik. Bu bizi yüksək dağ şəraitində özümüzü pis 
hiss etməkdən qorumuş oldu. Yüksəklikdə yadda saxlamalı 
digər bir məqam da ondan ibarətdir ki, dağlarda günəş çox 
güclü işıq saçır. Ona görə də, günəş şüalarından qoruyan 
kremdən istifadə etmək mütləqdir.

Dağlarda hər cür hava şəraiti olur, bu da şəxsən mənə böyük 
zövq verir. Məsələn, eyni gündə həm yağışlı, həm qarlı, həm 
də günəşli hava ilə nə qədər tez-tez qarşılaşırsınız? Dağlarda 
belə şəraitə rast gələcəksiniz, bu fövqəladə emosional enerji 
verən bir təcrübədir. Həmin təcrübəni keçmiş bir adam kimi, 
demək istəyirəm ki, bu əziyyətə dəyər. 
H.Əliyev zirvəsinin yerləşdiyi ərazidəki dağ silsiləsi inanılmaz 
dərəcədə gözəldir. Baza düşərgəsində ertəsi gün baş tutan 
yürüşdən əvvəl keçirdiyimiz ilk günü xatırlayıram; bir daşın 
üstündə oturdum və topa-topa hərəkət edən buludlara 
tamaşa edərək təxminən bir saat göyə baxdım. Bu fantastik 
idi! Mən hətta foto da çəkdim, həmin fotoda mənim 
ayaqqabılarım da görünür. 
Bunu əvvəllər neçə dəfə etdiyimdən asılı olmayaraq qar və 
palçıqla örtülmüş cığırla keçib dağın başına çıxdıqda hər dəfə 
özümü böyük bir nailiyyət əldə etmiş kimi hiss edirəm. Mən 
bu yürüşdən həqiqətən böyük zövq aldım və Azərbaycanın 
bu dilbər guşəsini ziyarət etmək üçün bu fürsəti mənə 
verdiyinə görə “SOCAR Polymer”ə minnətdaram. Yürüş 
barədə xəbəri eşidən kimi iştirakçıların siyahısına yazıldım. 
Gələn il də yenidən bu tədbirdə iştirak üçün fürsət verilsəydi, 
mən heç şübhəsiz xoşbəxt olardım. 
Belə tədbirlərə qatılmağın müsbət tərəflərindən biri 
də ondan ibarətdir ki,  həmkarlarınla birgə çətinliklərin 
öhdəsindən gəlirsən. Belə ki, zirvəyə qalxdığımız zaman 
biz bir-birimizə kömək edib dəstək olurduq. Qrupun bəzi 
üzvləri üçün zirvəyə qalxmaq fiziki cəhətdən böyük qüvvə 
tələb etdiyindən çox çətin idi. Ona görə də biz bir-birimizə 
dəstək olurduq. Yadımdadır, mən çətinlik çəkdikləri bəlli 
olan bəzi qrup üzvlərinin arxasınca gedirdim və onları 
söhbətə tuturdum ki, fikirləri çətinliklərdən yayınsın və şirkət 
haqqında düşünsünlər. Beləcə, vaxt sanki uçub getdi və bir 
də gördük ki, artıq dağın başındayıq! Bəli, biz onu fəth etdik!!!
H.Əliyev zirvəsinə bu ilk yürüş “SOCAR Polymer”in digər 
əməkdaşlarını da dağa qalxmağa şövq edəcək. Bu dəfə 
tədbirdə iştirak edə bilməyənlərə mənim tövsiyəm budur: 
“gəlin iştirak edin, bu sizin fikirləşdiyinizdən daha asandır, 
siz bunu edə bilərsiniz”. 

Baza düşərgəsində ertəsi 
gün baş tutan yürüşdən 
əvvəl keçirdiyimiz ilk 
günü xatırlayıram; bir 
daşın üstündə oturdum 
və topa-topa hərəkət 
edən buludlara tamaşa 
edərək təxminən bir saat 
göyə baxdım. Bu fantastik 
idi! Mən hətta foto da 
çəkdim, həmin fotoda 
mənim ayaqqabılarım da 
görünür. 
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Gi Lombarts
Fluor şirkətinin layihə rəhbəri

Mən həmişə insanın alışdığı hüdudlardan kənara çıxmaq 
üçün özünü çətinliyə atdığı ekstremal idman növləri ilə 
məşğul olmağa cəhd etmişəm. Tez-tez olmasa da, ən azı 
ildə bir dəfə mən sivilizasiyadan və şəhər həyatından çıxıb 
təbiətin qoynuna gedərək xüsusi cəhd tələb edən nə isə 
qeyri-adi bir şey etməyə çalışıram. Adam bunu özü istəyir, özü 
edir, imkanlarından kənara çıxaraq özü özünü çətinliyə salır. 
Amma açığını desək, öz qüvvənizə inanmağa başladığınız 
andan etibarən edə biləcəklərinizin sərhədi olmur. 
Dağlara çıxanda siz həmişə bir neçə mərhələdən keçirsiniz. 
Əvvəldə əzmkarlığınız və özünüzə inamınız yüksəkdir və 
layihədə iştirak etdiyinizə görə vəcdə gəlirsiniz. Yürüşün 
birinci saatı ərzində sizin hələ kifayət qədər gücünüz var. 
Yolun ortalarına doğru əzələləriniz yavaş-yavaş amma inadla 
ağrımağa başlayır və siz başa düşürsünüz ki, bu iş zənn 
etdiyinizdən çətin imiş. Siz zirvəyə baxıb onun hələ də nə 
qədər uzaq olduğunu görüb ruhdan düşməyə başlayırsınız. 
“Görəsən, bu işi başa çatdırmağa gücüm çatar?”, “yer üzündə 
mənə iş qəhət idi, axı mən bunu nə üçün etmək istədim?”, “heç 
belə kef olar, bütün əzələlərim ağrıyır?”, “axı həftə sonunda 
etməyə başqa bir iş tapmadım?” deyə özünüzə suallar 
verməyə başlayırsınız və bu qərarı verdiyinizə görə özünüzə 
nifrət edirsiniz. Hər yürüşün ortasında adamın ağlına belə qara 
fikirlər gəlir – onların öhdəsindən gəlmək lazımdır. Bu çuxura 

düşüb orada qalmağı xatırladır. Halbuki fikirlərinizi toplayıb 
onlara hakim olmağı bacardığınız an çuxurdan da çıxmağı 
bacaracaqsınız. Yəni söhbət öz qüvvənizə şübhə etmənizdən 
və bu hissin öhdəsindən gəlməkdən gedir. Məncə, bu 
macəranın ən maraqlı məqamıdır. Zənnimcə, komandamızın 
bütün üzvləri eyni şeyi hiss edirdilər. Mənə görə, komandanın 
bütövlüklə belə təcrübədən keçərək fəxrlə geri qayıtmasını 
görmək çox böyük bir məmnuniyyət hissi doğurur. Keçdiyiniz 
axırıncı mərhələ - məhz məmnuniyyət mərhələsidir. Bu hissi 
bir dəfə yaşadıqdan sonra yenə həmin həyəcanı və sevinci 
hiss etmək istəyirsən. Adam buna alışır və bu bir aludəçiliyə 
çevrilir. Qanınızda sanki adrenalin qaynayır. Adrenalin sizi irəli 
çağırır, halbuki bu çoxlu emosiya yaradan və rəqabət tələb 
edən bir idman növü deyil. Siz bu işin aludəçisinə çevrilirsiniz, 
çünki normal həyat tərzinizə qayıtdıqdan sonra yenə də 
həmin həyəcanı hiss etmək üçün çox darıxırsınız. Məhz buna 
görə siz hər il geri dönüb bunu yenə etmək istəyirsiniz, çünki 
bu işdə elə bir gözəllik var ki, siz gələn il də, ondan sonrakı il 
də həmin hissləri bir daha keçirməyi arzulayırsınız.
Bundan əlavə deməliyəm ki, Azərbaycan gözəl ölkədir, amma 
əgər o üzükdürsə onun qaşı Qafqazdır - əzəli gözəlliyə malik 
dağlar! Uzun müddət oradakı zirvələrdən birinə qalxmaq 
arzusunda idim.
İlk dəfə idi ki, mən dağa belə böyük qrupla birgə qalxırdım. 
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Bəxtimizdən, komandamızda yaxşı hazırlıqlı bir həmkarımız 
var idi. O, daha əvvəl dağa qalxmış olduğundan yolda baş 
verən kiçik məsələləri həll etməkdə çox kömək etdi, axı 
dağa qalxmaq heç vaxt əvvəlcədən hazırlanmış plana görə 
getmir. Ortaya çıxan məsələləri həll etməklə o bizə imkan 
verdi ki, fikrimizi yürüşün özündə cəmləşdirib ondan zövq 
alaq. Ona görə də, yürüş zamanı əhval-ruhiyyəmizə mənfi 
təsir edən heç bir hadisə baş vermədi. Yürüşə hazırlaşmaq 
məqsədilə biz bir neçə müvafiq təlim-məşq keçirdik. Həmin 
təlimlər zamanı SOCAR-ın əməkdaşı Aleksey Seytlin və 
mən özüm iştirakçılara bütün zəruri məsləhətləri verdik. 
İş ondadır ki, ilk dəfə bu və ya digər məsləhəti eşidəndə 
adam onun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk etmir. 
Yalnız dağa gəldikdə birdən yadınıza düşür ki, “vay, mənə 
demişdilər axı ayağımda sürtülüb döyənək ola bilən yerlərə 
plastır yapışdırım!”. Ona görə də, biz əzələlərimizi bərkitmək 
məqsədilə deyil, daha çox qarşıya çıxan məsələləri necə 
həll etmək və bu və ya digər çətin vəziyyətdə necə düzgün 
hərəkət etməyi izah etmək üçün bir neçə müvafiq təlim-məşq 
təşkil etdik. Məsələn, çantanı kürəkdən necə asmaq lazımdır 
– aşağıdanmı, yoxsa daha çox çiyinlərə doğru qaldırıb 
bərkitmək lazımdır? Adətən, kürəkdə 16 kq yük daşınır. Bizim 
bəxtimiz gətirdi, çünki yuxarıda çadırlar və yataq torbaları var 
idi və çox ərzaq götürmüş adamlar istisna olmaqla hərəmiz 

kürəyimizdə cəmi 10-12 kq daşıyırdıq. Yuxarı dırmaşanda 
hər qram hesaba alınır. Odur ki, nəyə üstünlük verdiyinizi 
özünüz seçməlisiniz, ya özünüzlə sublimə edilmiş çəkisi 
az olan ərzaq götürürsünüz, ya da ağır konserv bankaları! 
Axşam isti yemək istəyənlər üçün özümüzlə həm də kiçik 
sobalar və çaydanlar da götürmüşdük. Hər qramı hesaba 
alaraq fikirləşməlisiniz, o sizə lazımdır, yoxsa yox. Məsələn, 
mənə böyük və ya kiçik diş fırçası lazımdır, görəsən təyyarə 
üçün nəzərdə tutulmuş diş məcunu tübiki mənə bəs edər 
ya yox deyə, qərar verməlisiniz. Kürək çantasının düzgün 
toplanmasını yalnız təcrübə nəticəsində öyrənmək olar. 
Bu cür məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün sizə hələ çox 
məsləhət lazım olacaq. Amma həmin məsləhətlərın 
əhəmiyyətini adam yalnız praktiki yürüş zamanı müəyyən 
problemlərlərlə qarşılaşarkən dərk edir.  Odur ki, ümid 
edirəm, gələcəkdə bu cür yürüşləri daha rahat və zövqverici 
etmək üçün verilən məsləhətləri yaxşı qavrayacaqsınız. 
Səyahətimizə Xınalıqdan əynimizdə köynək, isti paltarlarımız 
isə kürək çantalarımızda olmaqla başladıq (havada təqribən 
25 dərəcə istilik var idi). Hava soyuduqca tədricən nə isə 
geyinirdik. Axşam dağın ətəyində və ertəsi gün səhər 
yürüşə başlayanda isə 15 dərəcə şaxta var idi. Biz bütün isti 
paltarlarımızı geyindik. Günortadan sonra zirvədən aşağı 
enəndə isə artıq hava qızmışdı. 
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Zənnimcə, hamı ən böyük çətinliyi dağın ətəyində çadırda 
dona-dona gecələyərkən hiss etdi. Məncə, iştirakçılar buna 
hazır deyildilər, çünki həmişə gözləndiyindən daha çətin olan 
bəzi şeylər baş verir. Hətta tam geyinmiş vəziyyətdə yataq 
torbasında yatarkən soyuq olur, çünki çadırda külək əsir.  

Əlbəttə, yürüş zamanı çoxunun əziyyət çəkdiyi digər bir 
problem də ayaqların sürtülüb yara olması idi.  Siz bunu 
ömrünüzdə cəmi 3 gün və ya il boyu cəmi 3 gün edirsiniz, ona 
görə də ayaqlarınız belə gərginliyə hazır deyil. Yəni ayağınızda 
düzgün seçilmiş corab olmasa döyənək olub ağrıdacaq. Bəli, 
“düzgün” və “yanlış corab” deyilən bir məfhum var. Biz həm də 
günəşdən əziyyət çəkirdik, çünki hündürlükdə günəş şüaları 
çox parlaq və birbaşa olduğundan müvafiq gün gözlükləri 
olmayanların gözləri ağrıyırdı. Əlbəttə, bütün bu “pro” və 
“kontraları” biri iştirakçılara izah edə bilər, amma axı hər baş 
verə bilən hadisəni əvvəlcədən ehtimal etmək olmur.

Bu təcrübə bir neçə baxımdan komandanın işinə yaradı. Məsələ 
bundadır ki, iştirakçıların bəziləri güclü, bəzilər isə daha zəif olur. 
Odur ki, müəyyən mərhələdə onlar istər fiziki cəhətdən, istərsə 
də  bir cüt xoş söz deməklə bir-birinə kömək etməli olur. Deməli, 
birinci qazanc ondan ibarət oldu ki, hamı bir komandanın üzvü 
olduğunu dərk etdi. Hamı başa düşdü ki, heç kəsin arxada 
qalmaması və komandanın bütün üzvlərinin bu təcrübədən 
uğurla keçə bilməsi üçün bir-birinə kömək etmək lazımdır. 

Bundan əlavə, hamı özünə cavabdeh olmağı öyrəndi. Biri 
fikirləşə bilər ki, “mən qrupun üzvüyəm yəqin ki, mənim 
qayğıma qalarlar”. Bu əsla belə deyil, sən özün öz yükünü 
daşımağa hazır olmalı və hətta qrup üçün kiçik bir tapşırıq 

da yerinə yetirməlisən. Belə ki, qrup üzvlərindən biri hamının 
ərzağını, digəri sobaları, başqa biri isə başqa şey daşıyır. 
Yəni sən mütəmadi olaraq ümumi cavabdehliyi  qrupun 
digər üzvləri ilə paylaşmalı olacaqsan.

Fərd olaraq da bu təcrübədən müəyyən fayda əldə edirsən. 
Bu ondan ibarətdir ki, qarşına qoyduğun məqsədə çata 
bilmək iqtidarında olduğunu özünə sübut edirsən. İşə 
qayıtdıqdan sonra öz qarşında müəyyən tapşırıq qoyduqda 
bilirsən ki, sənin üçün mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. 
Sən qazandığın özünəinamla geri qayıdırsan və daha 
uzaqları xəyal edə bilirsən, çünki daha böyük tədbirlər 
planlaşdıra bilirsən. Elə bil ki, birdən sənin planlaşdırma 
bacarıqların artmağa başlayır. Yəqin ki, bu o qədər də gözə 
görünmür və sən bunu bacardığını hiss etmirsən. Amma 
sadalananlar sənin öyrəndiyin və gündəlik həyatında tətbiq 
edə biləcəyin dərslərin nəticələridir.

Bilirsiniz, elə oldu ki, işdə tanıdığım bir neçə adamı macəra 
mühitində tamamilə başqa prizmadan gördüm. Ofisdə 
səslərini belə eşitmədiyiniz adamlar bir də görürsən, 
qollarını çırmalayıb hamı üçün hər cür problemi həll edir.  
Burada da belə oldu, iki nəfər qrupun liderliyini boyunlarına 
götürdülər, mən isə sadəcə onların arxasınca hərəkət etdim.  
Tamamilə başqa mühitə düşməyənə qədər adamların nə 
bacardıqlarından xəbəriniz olmur. Məsələn, ofisdə heç vaxt 
aparıcı mövqelərə can atmayan biri qrupun dağlardakı ən 
əzmkar liderinə çevrilir.   Odur ki, mənim üçün bu yürüş qrup 
iştirakçılarını daha yaxşı tanımaq üçün bir fürsət idi. Onlar isə 
tamamilə başqa bir mühitdə bir-birinə nə dərəcədə etibar 
edə biləcəklərini ayırd etmək üçün əla imkan əldə etdilər. 
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Famil Məmmədov 
Anbardar 

- Dağlara səyahətimiz Xınalıqdan başladı. Bildiyiniz kimi, bu, 
ölkəmizin dəniz səviyyəsindən ən yüksəkdə yerləşən ən uzaq 
və ucqar yaşayış məntəqəsidir. Digər nəqliyyat vasitələri yolun 
yarısını belə keçə bilmədiyindən, bizi Xınalıq kəndinə hələ sovet 
vaxtında istehsal edilmiş bir yük maşını çatdırdı. Təbii maneələr 
və texniki problemlərlə dolu yolla Xınalığa gedərkən adamda 
elə təəssürat yaranır ki, sanki buralar sehrli dünyada gizlənmiş 
ucqar bir səltənətdir və buraya yalnız ən israrlı və cəsurlar gəlib 
çıxa bilər. Kənddə köhnə üslubda inşa edilmiş evlərdə yaşayan və 
bizim başa düşmədiyimiz özlərinə məxsus dildə danışan dostcanlı 
adamlar yaşayır. Ancaq onlar bizi başa düşür və kömək etmək 
üçün əllərindən gələni edirdilər. Biz orada qısa müddət dayandıq 
və bulaqlardan axan büllur suyun dadına baxdıq.

Sonra biz üç təpə arasında yerləşən və pəncərələrindən Qafqaz 
dağlarının ən hündür zirvələrindən biri olan Bazar Düzü zirvəsinə 
gözəl mənzərə açılan qonaq evi istiqamətində öz yolumuza 
davam etdik. Qonaq evinə yerləşdikdən dərhal sonra biz ətrafdakı 
mənzərələri seyr etməyə çıxdıq. Orada toplanmış adamların 
müxtəlif təşkilat və şirkətləri təmsil etmələrinə baxmayaraq hamı 
çox pozitiv enerji saçır və bir-biri ilə söhbətləşirdi. O axşam biz 
oyunlar oynadıq, lətifələr danışdıq və vaxtımızı dostlarımızın 
əhatəsində keçirdik. Gecə qar yağırdı, hava soyuq idi. Səhər 
başqa düşərgəyə yollandıqda isə, yağış yağdı. Hava öz qanunları 
ilə yaşayır və hər yarım saatdan bir dəyişirdi. Təşkilatçıların 
düşərgəsinə aparan 2 saatlıq yol ərzində bizi gah külək, gah da 
gün, yağış və ya qar müşayiət edirdi. Həmin yürüş heç də asan 
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deyildi və biz hər saatdan bir tənəffüs edirdik. Maraqlısı 
odur ki, mən yaxındakı kəndlərin at belində olan sakinlərini 
gördüm. Onlar yürüş iştirakçılarına yüklərini daşımaq 
üçün kömək təklif edirdilər. Yürüş iştirakçılarından sadəcə 
bir neçəsi həmin köməyi qəbul etdi, “SOCAR Polymer”in 
komandasının üzvləri isə 40-50 kq yük daşımalarına 
rəğmən çətinliklərin öhdəsindən özləri gəlməyə qərar 
verdilər. FAIREX komandasının düşərgəsinə çatdıqda bizi 
yaxşı qarşıladılar və operativ surətdə yerləşdirdilər, çünki 
həmin düşərgədə təşkilati işlər çox yaxşı əlaqələndirilir və 
idarə olunurdu. Dağlara qalxdıqca temperatur və təzyiq 
artdığından biz belə dəyişikliklərə tədricən alışırdıq. Səhər 
saat 6-da oyanıb tez hazırlaşdıq və yürüşün kuliminasiya 
anından əvvəl səliqəli şəkildə sıraya düzüldük. Mən həmin 
3 saatlıq yürüşü üç mərhələyə bölərdim: birincisi ən asan, 
ikincisi - ən çətin, üçüncüsü isə orta dərəcədə çətin. 
Bəxtimizdən o səhər çox gözəl hava şəraiti hökm sürürdü. 
Yuxarı qalxdıqca biz ardımızca gələnlərə irəlidə buzlamış 
çığırda sürüşkən yerlərin olduğuna və diqqət tələb edən 
digər məqamlara dair xəbərdarlıq göndərirdik ki, ehtiyatlı 
olsunlar. Həmkarlarımızdan bəziləri həmin yerdə ən böyük 
çətinliklərlə rastlaşaraq tənəffüs edib güclərini toplamaq 
üçün dayandılar. Zirvəyə yaxınlaşdıqca buz öz yerini qara 
verdi və irəliləmək asanlaşdı. Yekunda zirvəyə çatdıqda biz 
fiziki yorğunluq və inamsızlıq üzərində çaldığımız qələbənin 
təntənəsini yaşadıq. Orada sadəcə coğrafi zirvə fəth 
edilmədi, orada özlərini sınamaq istəyənlər təsəvvürlərinə 
gətirdikləri bir çox uğur nöqtəsini fəth etdilər. 
Düşərgəyə qayıtdıqdan sonra bizə müvafiq şəhadətnamələr 
təqdim edildi. 

Tədbirdə iştirak etməklə mən bəzi həmkarlarımı yenidən 
kəşf etdim və yeni dostlar qazandım. Deməliyəm ki, 
bizim komanda ruhumuz çox yüksək idi. Əsgərlər döyüş 
meydanında etdikləri kimi, biz də bir-birimizə hər cür kömək 
edirdik. Ayağımda ağrı his etdiyimdə və ya digər həmkarların 
bir problemi çıxdıqda biz birgə həmin məsələləri həll edirdik. 
Gərginliyi birgə aradan qaldırmağa çalışır və hətta qələbənin 
intizarı və ürək-dirək verən sözləri belə bölüşürdük.

Bu tədbir mənim həyatımda unudulmaz bir hadisəyə 
çevrildi. Mən buna çox böyük dəyər verirəm, çünki mənə 
məlum oldu ki, etibarlı adamların şirkətində hətta ən çətin 
vəziyyətdə belə tam daxili rahatlıq hiss etmək olar. Mənim 
komandamıza etibarım artdı və nə qədər bəsit səslənsə də 
bunu dərk etmək çox vacibdir.

Belə tədbirdə iştirak etmək üçün bizə yaradılan fürsətə görə 
mən şirkətimizə və şəxsən Fərid Cəfərova və komandamızın 
bütün zəruri avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz edilməsində 
və hazır vəziyyətə gətirilməsində göstərdiyi yardıma görə 
Sona Ramazanovaya öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim. 
Ümid edirəm ki, bu idman tədbirində istər fərdi, istərsə də 
kollektiv surətdə uğur qazandığımız kimi, qarşımızda qoyulan 
xidməti borcumuzu da müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcəyik.
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Tariyel Bağışov 
Anbar mütəxəssisi

Mən idmanla ciddi maraqlanıram. Həftədə 4 
dəfə futbol oynayıram. Odur ki, dağa qalxmaq 
haqqında eşitdikdə dərhal həmin tədbirdə iştirak 
etmək istədiyimi bildirdim. Əslində, bu fikri 
ekstremal idman növlərinin həvəskarı olan və dağ 
cığırlarını kifayət qədər yaxşı tanıyan SOCAR-dakı 
həmkarlarımız irəli sürmüşdü.
Bu tədbir həm çətinlik, həm də aldığımız zövq 
baxımından bizim gözlədiyimizdən daha əlamətdar 
oldu. Dağa qalxmaq çətin, bəzən də ekstremal və 
təhlükəli idi.  Buna baxmayaraq, komandamızın üzvləri 
bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacardılar. 
Zirvədən aşağıdakı buludlara və kibrit qutusu 
boyda görünən nəhəng Şahdağ xizəksürmə 
kurortuna baxdıqda adam fövqəladə emosional 
güc və zövq alır. 
Bu üç günlük bir tədbir idi. Başgicəllənmənin və 
ürəkbulanmanın qarşını almaq üçün biz özümüzü 
hündürlük fərqinə alışdırmalıydıq. Birinci gün biz 
2200 m, ikinci gün 2500 m hündürlükdə gecələdik, 
zirvə isə 3571 m hündürlükdə idi.
İki Mercedes mikroavtobusu bizi Bakıdan Qubaya, 
oradan isə dağlarda yerləşən Xınalıq kəndinə 
aparmalıydı. Amma bizim sərgüzəştlərimiz oraya 
çatmazdan əvvəl başladı. Xınalığa aparan yol o 
qədər yoxuş idi ki, avtobuslardan biri sıradan çıxdı. 
Bundan sonra digər avtobus yola davam etməkdən 
imtina edərək bizi mənzil başından 30-40 km 
uzaqda düşürdüb getdi. Xınalıq bələdiyyəsinin 
sədri bizi mənzil başına çatdırmaq üçün köhnə bir 
Qaz-66 avtomobili göndərdi. Xınalıqdan yolumuza 
davam etdik və sərhəd yoxlama məntəqəsində 
pasport yoxlamasından keçdik.  Biz belə rəsmi 
prosedurlara bir həftə əvvəldən hazırlaşmışdıq. 
Sonra yük maşını ilə Atəşgaha gəldik və birinci 
gün qonaq evində gecələdik. Orada biz yemək 
hazırladıq və böyük bir masa arxasında oturub 
ərzaqları paylaşdıq, müxtəlif əhvalatlar danışdıq, 
kollektiv oyunlar oynadıq. Səhv etmirəmsə, yalnız 
Gi Lombarts yatmağa erkən getdi. Bununla o, 
sonrakı günlərin çətinliklərinin öhdəsindən gəlmək 
məqsədilə ağıllı davranıb enerjisinə qənaət etdi. 
Qonaq evində 4 ikimərtəbəli və bir neçə bükülən 
çarpayı olan 2 otaq var idi. Odur ki, şərait bizim 
üçün kifayət qədər rahat oldu. Atəşgahda ən 
xoşuma gələn məqam yerin altından çıxan qazın 
alovunda yemək bişirmək oldu.  Yemək bişirmək 
üçün alovun üstünə yastı bir daş qoyulmuşdu. 
Onun üstünə qoyulan şorba qazanı və ya çaydan 
bir an içində qaynayırdı.   
İkinci dayanacağı Ekologiya Nazirliyi tərəfindən 
zirvəyə qalxan qruplar üçün bu il xüsusi olaraq 
salınmış düşərgədə keçirdik. Orada həm 
bələdçilər, həm də ilk tibbi yardım personalı 
var idi. Həmin düşərgə sanki bütün yürüş 
iştirakçılarının yekun qeydiyyatı, iştirakçı axınının 
əlaqələndirilməsi və geri qayıtdıqda onların 
şəhadətnamələrlə təltif edilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş bir məntəqə idi. Düşərgənin rəhbərliyi 
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bizi bütün təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış etdi, dağa qəzasız 
qalxmağa dair müvafiq təlimatlar və növbəti günün proqramı 
barədə məlumat verdi. Hamıya kalorisi bir az daha çox olan 
qida qəbul etmək tövsiyə olundu.
Biz həmin düşərgəyə Atəşgahdan çıxdıqdan 3-4 saat sonra 
çatdıq. Burada öz çadırlarımızı qurduq, səfər döşəklərimizi və 
yataq torbalarımızı sərdik, nahar etdik, ətrafı gəzib-dolaşdıq 
və axşam kiçik qruplara bölünüb şam etdik.  Çadırlar iki nəfər 
üçün nəzərdə tutulmuşdu. Amma Elşən Qarayev, Mənsur 
Atakişiyev və mən bir çadıra yerləşdik. Qabil Mikayılov, 
Famil Məmmədov və Samir Cavadov isə digər çadırda 
yerləşdilər. Elektrik olmadığından biz əl fənərlərindən istifadə 
edirdik. Yeməklərimizi şirkətin bizim üçün başqa əşyalarla 
yanaşı tədarük etdiyi portativ sobalar üstündə qızdırdıq. Biz 
tədbirə yaxşı hazırlaşaraq alış-veriş tapşırıqlarını aramızda 
bölüşdürmüşdük. Belə ki, mən dağa çıxmaq üçün lazım olan 
əsaların, Gi Lombarts – portativ sobaların, digər bir həmkarımız 
isə səfər döşəklərinin tədarükünə cavabdeh idi. Məlum oldu 
ki, həmin əsalar idman malları mağazalarında nadir tapılır. Az 
qalmışdı ki, gedib onları Gürcüstandan alım, çünki dağ idman 
növləri Gürcüstanda kifayət qədər məşhurdur.
O çadırlarda keçirdiyimiz gecə ən narahat gecə oldu. Hava 
dəhşətli dərəcədə soyuq idi və biz çantalardakı bütün isti 
paltarları geyinməyə məcbur olduq. 
Sabahı gün yüngül səhər yeməyindən sonra biz adbaad 
yoxlama və avadanlığın texniki baxışı üçün saat 7-də cərgəyə 
düzüldük. Tövsiyə olundu ki, bel çantalarını düşərgədə 
qoyub yola içində yüngül yemək olan daha kiçik çantalar 
götürək. Yuxarı aparan yolun üstündə bulaqlar var idi, odur 
ki, özümüzlə su ehtiyatı götürməyin mənası yox idi. Yuxarı 
əyri-üyrü cığırla hərəkətə başladıq. Dağın ətəkləri dizə qədər 

qarla örtülmüş olduğundan biz tez-tez qara batırdıq. Bir sıraya 
düzülüb hərəkət edirdik. Qrupumuzu bir bələdçi qabaqda və 
heç kim geri qalmasın deyə biri də arxada müşayiət edirdi. 
Bələdçilər öz aralarında radioəlaqə saxlayırdılar. Geri qalan 
iştirakçıların əsas qrupa gəlib çatması üçün hərdən dayanıb 
tənəffüs edirdik. Dağın başına 4 saata çatdıq. Burada dağ 
havasını fəxrlə ciyərlərimizə çəkdik. Özümüzə olan inamımız 
daha da artdı. Sonra buz kimi soyuq küləyin şiddətli həmlələri 
ilə mübarizə apararaq gözəl mənzərələrə tamaşa edib çoxlu 
fotoşəkil çəkdik. Gi Lombarts isə hətta üzərində Belçikadakı 
doğma şəhərinin gerbi olan bayraqla fotoşəkil çəkdirdi. 
Sürüşmə və ya büdrəmə təhlükəsi olduğundan aşağı enmək 
yuxarı çıxmaqdan daha çətin oldu. Büdrəyərək qabaqda 
gedəni itələyib domino effekti yaratmamaq üçün qrup 
ətrafa səpələndi. Bəzilərinin ayağı qaçdı və onlar dağın ətəyi 
boyunca aşağı sürüşüb getdilər. Doğrudur, sürüşüb uçuruma 
düşəcək yerlər olmasa da, bəzilərimiz arxamız üstə yıxılaraq 
sürüşüb kifayət qədər uzun məsafə qət etdik. Məsələn, mən 
yıxıldım və dağın ətəyi boyunca təqribən 50-60 m qədər 
sürüşdüm. Bir az əvvəl Elşən Qarayevin yıxılmasına etinasız 
güldüyüm üçün belə cəzalandırıldım! Samirin də başına 
eyni hadisə gəldi. Sürüşdüyünüz zaman özünüzü əllərinizlə 
əyləcləyib durdurmaq istəyirsiniz, amma bu vaxt paltarınızın 
içinə qar dolur. Bunun qarşısını almaq üçün kombinezon 
geyinmək lazımdır. Bəzi təcrübəli iştirakçılar kirşəyə bənzər 
vasitələrdən istifadə edərək həqiqətən tez və peşəkarcasına 
aşağıya enməyə müyəssər oldular. 
Atəşgaha geri qayıdan zaman küləklə müşayiət olunan və 
tədricən selləmə yağışa keçən bərk dolu yağdı. Hamımız 
tamamilə islanmışdıq - necə deyərlər, islana bildikcə islanmışdıq. 
Bu səfərdən çıxardığımız dərslərdən biri də o oldu ki, geyimləri 

44



ağıllıca seçmək lazımdır. Məsələn, şalvarlar asanlıqla şorta 
çevrilə bilsə yaxşı olar, çünki dağlardakı hava şəraiti tez-tez 
dəyişib gah isti, gah da soyuq olur. Aktiv hərəkət edərkən 
adam daha çox tərləyir, amma paltarları həmişə o dəqiqə 
dəyişmək imkanı olmur. Dağlarda daha bir zəruri atribut dodaq 
məlhəmidir. O, dodaqları quruyub çatlamaqdan qoruyur. 
Böyük yüksəkliklərdə günəş yanıqları tez-tez baş verir. Düzgün 
seçilmiş günəş gözlükləri həm gözlərin qorunması, həm 
də yaxşı görünmə təmin etmək baxımından çox vacib bir 
aksesuardır. Belə şəraitdə həm də sukeçirməz ayaqqabılar son 
dərəcə zəruridir. Həmçinin özünüzlə kiçik termos götürsəniz 
yaxşı olar. O, sizi soyuq havada bir qurtum isti içki ilə təmin edə 
bilər. Artıq yük daşımamaq üçün səfər boyunca adama lazım 
olan hazır yeməklər və digər ərzaqları da dəqiq hesablamaq 
və planlaşdırmaq lazımdır. Bizim nə piyada turistlər üçün 
xüsusi sublimə edilmiş ərzağımız, nə də həmin ərzağın hansı 
ixtisaslaşdırılmış mağazalarda satıldığı barədə xəbərimiz vardı. 
Odur ki, biz səfərə özümüzlə ət konservləri və buna bənzər 
ərzaq götürmüşdük. Çantalarımız 20-25 kq ağırlığında idi. 
Biz çadır düşərgəsindəki təşkilatçıların komandasına xeyli 
ərzaq verdik və onlar buna çox sevindilər. Özümüzə isə bir 
neçə banka ət konservi, peçenye,  qidalandırıcı kiçik batonlar, 
mineral su (çünki, bildiyiniz kimi, sadəcə ərimiş qardan ibarət 
dağ bulaqlarının suyu tamamilə mineralsız sudur), badımcan 
əzməsi, şoraba, tərəvəz, meyvə və buna bənzər ərzaq saxladıq.  
Qısası, bu dəfə öz acı təcrübəmizdən dərs almalı olduq.   
Bu arada, mən çadır qurmaq və minimal materialla od 
yandırmaq kimi bəzi yeni bacarıqlar da əldə etdim. Demək 
istəyirəm ki, adama məxsus rahatlıq zonasından kənarda 
yerləşən tamamilə yad mühitdə yeni şeylər öyrənmək 
həqiqətən çox maraqlıdır. 

Atəşgahdan Xınalığa, oradan isə Qubaya qayıtdıq və 
macəralarımızı yerli restoranda qeyd etməyə qərara verdik. 
Bilirsiniz, çox maraqlıdır, zirvəyə doğru yolda yorğunluqla 
mübarizə aparanda, əzələ ağrısından əziyyət çəkəndə və 
əzmkarlıq yavaş-yavaş yox olanda, dağdakı təhlükələrdən 
keçəndə,  sıyrılma və qançurlardan canınız ağrıyanda 
adam bu cür məşəqqətli tədbirdə iştirak etməyinə peşman 
olur. “Mənim burada nə işim var?”, “mən başımı bu işə 
niyə saldım?” deyə soruşursunuz, özünüzə son dərəcə 
nifrət etməyə başlayır və bir daha belə işlərə heç vaxt baş 
qoşmayacağınıza söz verirsiniz. Amma evə qayıtdıqdan, 
dincəldikdən, yaxşı yemək yedikdən və bütün gərginliyi və 
ağrıları canınızdan çıxardıqdan sonra bir-iki həftəyə yenə də 
dağa dırmaşmaq barədə fikirləşməyə başlayırsınız. 
Bu tədbirin kollektivin birləşməsinə göstərdiyi effekt göz 
qabağındadır, çünki bu yürüş nəinki ofis kollektivini daha 
da birləşdirdi, o həm də aramızdakı ünsiyyətin çərçivəsini iş 
saatlarından və işlə əlaqədar mövzulardan çıxarıb daha da 
genişləndirdi. Məhz tədbir zamanı kollektivimizin istismar 
qrupunda çalışan Cavid və Xəlil adlı həmkarlarımı mən 
faktiki olaraq ilk dəfə tanıdım. Məncə, bu idman tədbirinin ən 
böyük nəticəsi ondan ibarət oldu ki, o, həmkarlar arasındakı 
dostluq əlaqələrinin daha da inkişaf etməsinə təkan verdi.
Mənə gəlincə, demək istərdim ki, mən Qusarda həmin 
dağların mənzərəsinə evimizin pəncərələrindən tamaşa 
edərək böyümüşəm. Rayonumuzun sakinləri üçün dağlara 
qalxmaq adi məsələdir. Bunu təkbaşına etmək bir az 
maraqsızdır. Odur ki, bu fürsət tam vaxtında əlimizə düşdü. 
Mən həm tədbirin təşkilatçılarına, həm də SOCAR Polymer 
şirkətinə mənə və mənim həmkarlarıma verdikləri belə gözəl 
fürsət üçün son dərəcə minnətdaram.
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 31 May - Dünya siqaretdən 
imtina günü 

Tütün dünyada milyonlarla adamın həyatını təhlükəyə atır. O, bizim gələcəyimizi və inkişafımızı təhdid edir. Tütün 
bizim səhhətimizə, iqtisadiyyatımıza və ətraf mühitə ziyan vurur. Sağlamlığa və inkişafa dəstək ol! 

Tütünə YOX de! 

Tütün məmulatlarından istifadə qlobal bir epidemiyadır və bu məsələ sürətlə böyüməkdədir. Bunun nə qədər 
təhlükəli olduğunu anlamaq üçün aşağıda sadalanan bəzi faktlara baxmaq kifayətdir:

• Tütün hər il 7 milyon insanın həyatını alır.
• Bu ölümlərin 6 milyondan çoxu birbaşa siqaret çəkməyin 

nəticəsidir. 
• İldə təqribən 1 milyon adam yaxın ətrafında çəkilən 

siqaretlərin tüstüsündən xəstəliyə tutulub ölür, və 
bunların 1/3 uşaqlardır. 

• İldə təxminən 60000 adam siqaret çəkməkdən xərçəng 
xəstəliyinə tutulur. 

• Hər dəqiqə təqribən 10 nəfər siqaret çəkməkdən 
yaranan xəstəliklərdən (o cümlədən ağ ciyər 
xərçəngindən) vəfat edir.

• Hər gün ətraf mühitə 10 milyarda qədər siqaret kötüyü 

atılır. 
• Tütün tullantılarında 7000-dən artıq toksik kimyəvi 

maddə var. 
• Siqaret kötükləri sahil zonalarında və şəhərlərdə 

aparılan təmizlik işləri zamanı toplanan tullantıların 30-
40%-ni təşkil edir. 

• Dünyada 226 milyon siqaret çəkən yoxsulluq içində 
yaşayır. 

• Az gəlirli ailə təsərrüfatlarında gəlirin 10%-dən çoxu 
tütün məmulatlarına xərclənir, qida məhsullarına, 
təhsilə və sağlamlığın qorunub saxlanmasına isə daha 
az vəsait ayrılır. 
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Hər saniyə dünyada milyonlarla adam siqaret yandırır. 
Hər gün siqaret çəkənlər ordusunun sayı bir neçə milyon 
nəfər artır, halbuki onların yarısı bu ölümcül vərdişdən 
yaxa qurtarmaq arzusundadır. Tütün sənayesinin sahibləri 
və siqareti tərgitmək üçün “ən yaxşı” üsullar təklif edənlər 
bundan milyardlar qazanır.

“SOCAR Polymer” şirkətinin əməkdaşları arasında siqaret 
çəkəilməsinə dair statistika:
“SOCAR Polymer” şirkətinin Bakı ofisində keçirilmiş sorğu 
nəticəsində aşkar edildi ki, baş ofisimizdə çalışanların 
65,8%-i siqaret çəkmir; onlardan 33,3%-i qadınlardır. 
Siqareti tərgitmiş 13,7% personalın arasında 20 il siqaret 
çəkdikdən sonra artıq 5 ildir ki, siqareti atmış Ədalət 
Müslümovu və 6 ildir ki, nikotindən azad olan Aqşin Musayevi 
qeyd etmək olar. Digər bir rekord 14 il çəkdikdən sonra 30 il 
bundan əvvəl siqareti tərgidən Sonuc Əlizadəyə məxsusdur. 
Bəzi tibbi araşdırmaların nəticələrinə görə, ciyərlər tüstü 

çöküntülərindən və qətrandan siqaret tərgidildikdən yalnız 
6 il sonra tam təmizlənir. Bu o deməkdir ki, 3 ildən sonra 
biz əməkdaşımız Mübariz Xudiyevi ciyərlərinin 6 illik zərərli 
təsirdən qurtulmuş olması münasibətilə təbrik edəcəyik. 4 il 
əvvəl Əli Nəzərov doğru qərar qəbul edərək siqaret çəkdiyi 
6 illik mərhələyə son qoydu.
Biz öz səhhətinin qayğısına qalan əməkdaşlarımız və 
onların yaxınları üçün sevinirik və onlara uzun və sağlam 
həyat yaşamağı arzu edirik!

Siqaretdə 4000 zərərli maddə mövcuddur ki, onlardan 
40-nın tüstü ilə nəfəsə çəkildikdə xərçəngə səbəb olması 
sübut edilmişdir. Bu maddələrin arasında ammonium, 
polonium, benzen, arsen, formaldehid, metanol, qurğuşun, 
civə, kadmium, aseton və benzopirenin adlarını çəkmək 
olar. Bunlardan axırıncısı nəinki kanserogendir, o eyni 
zamanda mutagen bir maddədir, yəni, hətta siqaret 
çəkənin özü ağır nəticələrdən yaxa qurtarmağa müvəffəq 
olsa da, onun törəmələri bundan qaça bilməyəcək. Halbuki 
qanun siqaretlərdə yalnız müəyyən üç maddənin olub-
olmadığının yoxlanmasını tələb edir, bunlar – nikotin, dəm 
qazı və qətrandır. Qanun bu maddələrin miqdarının siqaret 
qutularının üstündə qeyd edilməsini tələb edir.
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