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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev sentyabrın 18-də Belarus Respublikası 
Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi Stanislav 
Zasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
edib.

Prezident İlham ƏLİYEV demişdir:
-Xoş gəlmisiniz. Sizi yenidən görməyimə şadam. 
Siz artıq ilk dəfə deyil ki, bizim ölkəmizə gəlir-
siniz. Sizin hər səfəriniz qarşılıqlı maraq doğu-
ran məsələlər haqqında danışmaq üçün yaxşı 
imkandır. Münasibətlərimiz dostluğa, qarşılıqlı 
anlaşmaya, qarşılıqlı dəstəyə əsaslanır. Əminəm 
ki, sizin bu səfəriniz də münasibətlərimizin gələ-
cək inkişafına töhfə verəcək.
Bizim siyasi qarşılıqlı fəaliyyətimizin səviyyəsi 

çox yüksəkdir. Demək olar ki, dövlət başçıları-
nın, digər rəsmi şəxslərin müntəzəm səfərləri, 
ticari-iqtisadi sahədə yaxşı irəliləmələr, birgə 
layihələr, birgə istehsal, təhlükəsizlik sahəsin-
də, o cümlədən hərbi-texniki sahədə əməkdaş-
lıq mövcuddur. Belə ki, münasibətlərimiz dərin 
məzmunla zəngindir və nəticəyə yönəlib. Bir də 
demək istərdim, münasibətlərimizin fərqli xüsu-
siyyəti ondadır ki, biz qərar qəbul edirik, qərarla-
rın həlli yollarını müəyyənləşdiririk və nəticəsi-
ni görürük. Düşünürəm ki, bu müsbət dinamika 
gələcəkdə də saxlanılacaq, münasibətlər uğurla 
inkişaf etdiriləcək, ölkələrimizə və xalqlarımıza 
fayda gətirəcək. Görüşdə əməkdaşlığın perspek-
tivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 17-də Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı 
İnkişaf naziri xanım Natiya Turnavanı qəbul edib. Na-
tiya Turnava Gürcüstanın Baş Naziri Georgi Qaxaria-
nın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb.
Görüşdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında ikitərəfli 
dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla 
inkişaf etdiyi bildirildi, iqtisadi sahədə əməkdaşlığın 
ayrı-ayrı istiqamətlərdə genişlənməsindən məm-

nunluq ifadə olunub. Söhbət zamanı iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi hesabına ticarət dövriyyəsinin ge-
nişləndirilməsi, tranzit yükdaşımalarının həcminin 
artırılması məqsədilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo-
lunun imkanlarından istifadə edilməsi məsələlə-
ri müzakirə edildi, energetika, sərmayə qoyuluşu, 
elektroenergetika, turizm sahələrində əməkdaşlığın 
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış-
dır.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev sent-
yabrın 16-da Türkiyə Respub-
likasının Vitse-prezidenti Fuat 
Oktayın başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyətini qəbul edib.

Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlı-
ğının son illərdə daha da möh-
kəmləndiyini bildirən dövlə-
timizin başçısı ölkələrimizin 
həyata keçirdiyi birgə irimiq-
yaslı layihələrin, xüsusilə, ener-

ji sahəsi ilə bağlı layihələrin böl-
gə üçün böyük önəm daşıdığını 
qeyd edib. Prezident İlham Əli-
yev ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsinin 20 faizdən çox 
artaraq 3 milyard dollardan çox 
həcmə çatmasından məmnunlu-
ğunu ifadə etmişdir.
Vitse-prezident Fuat Oktay 
ölkələrimizin dövlət başçıları 
arasında olan dostluq münasi-
bətlərinin əlaqələrimizin inkişa-
fındakı rolunu xüsusi qeyd edib. 
Türkiyə vətəndaşlarına münasi-
bətdə viza rəsmiləşdirilməsi tələ-
binin aradan qaldırılmasına görə 
təşəkkürünü ifadə edən qonaq 
bunun iki ölkə arasında turizm 
və biznes sahəsində əlaqələrin 
daha da genişlənməsinə töhfə 
verəcəyini bildirib.



2 19-25 sentyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev sentyabrın 13-də 
Bakının Suraxanı rayonunda əsaslı 
şəkildə yenidən qurulan 208 nöm-
rəli orta məktəbdə yaradılan şəraitlə 
tanış olub.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Eldar Əzizov və məktəbin 
direktoru Məlahət Əsədova dövlə-
timizin başçısına görülən işlərlə bağ-
lı məlumat veriblər.
Bildirilib ki, Bakı şəhərinin və onun 
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı-
na dair Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planına 

əsasən, 2019-cu ilin mayında məktə-
bin mövcud binası sökülərək yerin-
də yenisi inşa olunub. 360 şagird yer-
lik yeni məktəb binası müasirliyi ilə 
seçilir. Burada müxtəlif fənn otaqları 
bütün zəruri inventarla təchiz olu-
nub. Bir sözlə, təhsil müəssisəsində 
şagirdlərin elmin sirlərinə dərindən 
yiyələnmələri, müəllimlərin isə pe-
daqoji fəaliyyətlə yüksək səviyyədə 
məşğul olmaları üçün hərtərəfli im-
kanlar var.

* * * * *
Sentyabrın 13-də Sənaye və İnnova-
siyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil 

Mərkəzinin açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev açılışda işti-
rak edib.
Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 
görülən işlərlə bağlı dövlətimizin 
başçısına ətraflı məlumat verib. Bil-
dirilib ki, Təhsil Nazirliyi və Koreya 
Respublikasının “KT Konsorsium” 
şirkəti arasında imzalanan saziş əsa-
sında 2016-cı ildə yaradılan Sənaye və 
İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə 
Təhsil Mərkəzi beynəlxalq təhsil stan-
dartlarına əsaslanan, qlobal sənaye 

ehtiyaclarına hazır rəqabətqabiliyyət-
li kadrlar hazırlığını həyata keçirən 
peşə təhsili müəssisəsidir.
Mərkəzdə sənaye qurumlarında 
istehsal proseslərini təşkil edən və 
innovativ texnologiyalarla işləmək 
bacarığına malik olan mütəxəssis-
lərin hazırlanması nəzərdə tutu-
lur.

* * * * *
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva Kürdəxanı 
qəsəbəsində Hüseynbala Ağaver-

diyev adına 113 nömrəli tam orta 
məktəbdə həyata keçirilən əsaslı 
təmir və yenidənqurma işlərindən 
sonra yaradılan şəraitlə tanış olub.
Qeyd edək ki, 1971-ci ildən fəaliyyətə 
başlayan bu məktəbin binasında cari 
təmir işləri 2006-cı ildə aparılıb. İki 
il sonra - 2008-ci ildə şagird sıxlığı 
nəzərə alınaraq 300 yerlik əlavə kor-
pus tikilib. Bu ilin mayında Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyeva-
nın göstərişi ilə təhsil ocağı yenidən 
qurulub.
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva məktəbin kollektivi ilə gö-
rüşüb, söhbət edib.

* * * * *
Sentyabrın 14-də Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva Şamaxı 
və İsmayıllı rayonlarında səfərdə 
olub.
Ölkənin bütün regionları kimi 
Şamaxı rayonunda da abadlıq, 
quruculuq və yenidənqurma iş-
ləri uğurla davam edir. Rayonda 
bir-birinin ardınca mühüm əhə-
miyyətli iqtisadi və sosial obyekt-
lər istifadəyə verilir. Onlardan biri 
də Şamaxının Məlikçobanlı kən-
dində yeni tikilmiş Gülağa Ağa-
yev adına tam orta məktəbin bina-

sıdır. Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva 
məktəbin açılışında iştirak ediblər.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva sentyabrın 
16-da Bakının Binəqədi rayonun-
dakı 300 nömrəli tam orta mək-
təbin 960 şagird yerlik yeni tədris 
kompleksinin açılışında iştirak 
ediblər.
Təhsil müəssisəsinin direktoru 
İradə Xəlilova görülən işlərlə bağ-
lı dövlətimizin başçısına məlumat 
verib. O, bildirib ki, məktəbin yeni 
tədris kompleksində ən müasir şə-
rait yaradılıb. 
Hər bir dövlətin inkişafı və gələcəyi 
onun təhsil səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu 
sahəyə qoyulan investisiya gələcəyə 
yatırılan sərmayədir. Azərbaycan 
bu baxımdan hazırda dünyada li-
der ölkələrdəndir. Heç bir ölkədə 
bu cür qısa müddət ərzində bu say-
da məktəb tikilməyib. Bu istiqamət-
də atılan addımlara Heydər Əliyev 
Fondunun töhfələri də olduqca mü-
hümdür. Fondun bu sahədə həyata 
keçirdiyi layihələrin coğrafiyası və 
miqyası ilbəil daha da genişlənir.

Sentyabrın 13-də Bakıda Vergilər Nazir-
liyi, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və 
Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı 
ilə “Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə 
- iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 
konfrans keçirilib.
Konfransda Azərbaycan, Avstriya, Böyük 
Britaniya, Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya, 
Latviya, Qazaxıstan və Çilidən olan kölgə 
iqtisadiyyatı məsələləri üzrə ixtisaslaşmış 
alimlər, audit və mühasibatlıq üzrə bey-
nəlxalq və yerli qurumların, ölkəmizin 
dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının, 
elmi-tədqiqat institutlarının, özəl sekto-
run, kütləvi informasiya vasitələrinin, 
ümumilikdə 60-dan çox qurumun nü-
mayəndələri iştirak edib. 
Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd 
iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi 
dəyərləndirilən şəffaflığın və hesabatlı-
lığın səviyyəsinin yüksəldilməsi, kölgə 
iqtisadiyyatına qarşı mübarizənin forma 
və metodları, maliyyə hesabatlılığı sahə-
sində qabaqcıl xarici təcrübənin tətbiqi 
istiqamətləri, maarifləndirmə və əmək-
daşlıq sahəsində xarici mütəxəssislərin 
iştirakı ilə müzakirələr aparılması olub.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin sədri, Azərbay-
can İqtisadçılar İttifaqının sədri akademik 
Ziyad Səmədzadə “Qloballaşma şəraitin-
də ölkənin milli strategiyasının prioritet 
istiqamətləri barədə: reallıqlar və pers-
pektivlər” mövzusunda çıxış edib. O, 
son dövrlər ölkəmizdə həyata keçirilən 
iqtisadi islahatlar, kölgə iqtisadiyyatının 
miqyasının azaldılması, hesabatlılıq və 
şəffaflıq sahəsində aparılan işlərin əhə-
miyyətindən danışıb.
Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov “Ver-
gi islahatlarının kölgə iqtisadiyyatına 
təsirləri” mövzusunda məruzə ilə çıxış 

edərək deyib ki, kölgə iqtisadiyyatı yalnız 
vergilərdən yayınmaya şərait yaratmır, 
həm də haqsız rəqabətin yaranmasına və 
genişlənməsinə, leqal biznesin sıxışdırıl-
masına, dövlətin və cəmiyyətin maliyyə 
dayaqlarının zəifləməsinə səbəb olmaqla 
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə birbaşa 
təhdidlər yaradır.
Vergi yükünün və kölgə iqtisadiyyatı-
nın miqyasının azaldılmasına, şəffaflığın 
yüksəldilməsinə və sahibkarlıq mühitinin 
yaxşılaşdırılmasına xidmət edən vergi is-
lahatları barədə danışan nazir bu islahat-
ların müsbət nəticələri barədə məlumat 
verərək cari ilin ötən dövrü ərzində əv-
vəlki illə müqayisədə dövlət büdcəsinə 
vergi daxilolmalarının əhəmiyyətli şəkil-
də artdığını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, 
artımlar qeyri-neft-qaz sektorunun hesa-
bına baş verib və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 
sektorlarında baş vermiş “ağarma indika-
torları”nın rolu burada həlledici olub. 
Biznesin leqallaşma prosesinə istiqamət-
ləndiyini müsbət hal kimi qeyd edən M.
Cabbarov bu prosesin daha çox ticarət, 
ictimai iaşə və xidmət sektorunda müşa-
hidə olunduğunu vurğulayıb. Nazir ƏDV 
ödəyicilərinin sayında, ƏDV-yə cəlb olu-
nan dövriyyələrdə, həmçinin qeyri-neft-
qaz sektorunun dövriyyələrində artım di-
namikasının iqtisadiyyatda “ağarma” və 
şəffaflaşma proseslərinin sürətlənməsinin 
nəticəsi olduğunu bildirib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri 
Səfər Mehdiyev diqqətə çatdırıb ki, komitə 
kölgə iqtisadiyyatı ilə bir neçə istiqamət-
də mübarizə aparır. Ölkədə idxal-ixrac 
əməliyyatları zamanı məhsulların insan 
iştirakı olmadan rəsmiləşdirilməsi bu is-
tiqamətlərdən biridir. Mübarizənin ikinci 
istiqaməti risklərin dəyərləndirilməsi və 
ola biləcək risklərin qiymətləndirilmə-
si, üçüncü istiqaməti isə qaçaqmalçılıqla 

mübarizədir. Komitə sədri qeyd edib ki, 
DGK cari ildə dövlət büdcəsinə əlavə 500 
milyon manat vəsait köçürəcək. O bildirib 
ki, ötən il 1 milyard manatdan çox əlavə 
vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi 
təmin edilib. Bu il isə 500 milyon manat 
əlavə vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutu-
lur. Ötən ilə nisbətən 1,3 milyard manat 
çox vəsait köçürülməli idisə, bu rəqəm 1,8 
milyard manat olacaq.
S.Mehdiyev deyib ki, kölgə iqtisadiyyatı-
nın aradan qaldırılması üçün qaçaqmalçı-
lıq sahəsində mübarizə də artıq öz bəhrə-
sini verir. 2017-ci illə müqayisədə ötən il 
Azərbaycanın tranzit potensialı 2 dəfədən 
çox artıb.
Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gül-
məmmədov son illər dünyada gedən pro-
seslərin kölgə iqtisadiyyatı anlayışının 
daha dərin şəkildə araşdırılmasını aktual 
bir zərurətə çevirdiyini deyib. Bildirib ki, 
bu anlayışın dəqiq izahının verilməsi və 
xüsusilə də miqyasının qiymətləndiril-
məsi kifayət qədər mürəkkəb işdir: “Köl-
gə iqtisadiyyatı ictimai həyatın bütün 
sferalarına təsir göstərmək iqtidarında 
olan iqtisadi fəaliyyətdir. Bu təsir dövlə-
ti, müəssisələri, vətəndaşları əhatə edir 
və ümumilikdə dövlətin iqtisadi gücünə 
mənfi təsir etməklə yanaşı, ölkədə həyat 
səviyyəsini dəyişdirir. Bu fəaliyyət dövlət 
büdcəsi gəlirlərini mövcud potensialdan 
əhəmiyyətli kənarlaşdırmaqla, mümkün 
xərc istiqamətlərini, xüsusilə də investi-
siya imkanları və dövlətin sosial funksi-
yalarını məhdudlaşdırır. Kölgə iqtisadiy-
yatının mövcudluğu dövlətin maliyyə 
imkanlarını məhdudlaşdırdığı üçün hər 
bir dövlətin kənar dövlət maliyyə nəzarə-
ti orqanı məhz dövlət maliyyəsi, dövlət 
vəsaitləri üzərində nəzarəti həyata keçi-
rir, bu baxımdan kölgə iqtisadiyyatı ilə 
mübarizə dolayısı olaraq bu orqanların 
da vəzifəsinə çevrilir. Bu, eyni zamanda, 
mövcud resursların səmərəli və qənaətli 
istifadəsi üzərində də nəzarətin gücləndi-
rilməsini zəruri edir”.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentli-
yinin idarə heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov deyib ki, kölgə iqtisadiyyatı bü-
tövlükdə dünya iqtisadiyyatına xas olan 
problemdir və onun həlli beynəlxalq 
miqyasda mübarizə ilə xarakterizə edilir: 
“Eyni zamanda, bu da hamı tərəfindən 
qəbul edilir ki, inzibati tədbirlər bu prob-
lemin həllində tam effektiv vasitə kimi 
qiymətləndirilmir. 
Bu qlobal problemin səmərəli həlli yo-
lunun biznes mühitin effektivliyinin 
artırılmasından, kölgə iqtisadiyyatına 
gətirib çıxaran səbəblərin aradan qaldı-
rılmasına yönələn islahatlardan keçdi-

yi əksər ölkələr tərəfindən qəbul edilib.
Bu baxımdan hesab edirəm ki, bugünkü 
konfrans çərçivəsində dövlət qurumla-
rı, beynəlxalq təşkilatlar, akademik və 
biznes dairələrin təmsilçiləri tərəfindən 
səsləndiriləcək tezislər və təkliflər köl-
gə iqtisadiyyatı ilə mübarizədə səmərəli 
həll yollarının tapılmasına, eləcə də ölkə-
mizdə aparılan iqtisadi islahatların key-
fiyyətli tətbiqi istiqamətində mühüm rol 
oynayacaq. Ölkəmizdə dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi is-
lahatlar həm miqyasına, həm də səmərə-
liliyinə görə həmişə seçilib və şübhəsiz ki, 
bu strateji xətt ölkənin müqayisəli üstün-
lüklərinin daha dolğun reallaşdırılmasını 
və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldil-
məsini hədəfləyir. Həyata keçirilən isla-
hatlar kölgə iqtisadiyyatının miqyasının 
azalması ilə müşayiət edilməkdədir. Bu 
özünü, istər büdcə daxilolmalarının həc-
minin artımında, istər sahibkarlıq sub-
yektlərinin sayının artımında göstərir. 
Fürsətdən istifadə edərək, hələ də kölgə 
iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən sahib-
karlara müraciət edib onları normal qanu-
ni müstəvidə fəaliyyətə dəvət edir, bildi-
rirəm ki, bu keçid prosesinə tərəfimizdən 
hərtərəfli dəstək göstəriləcək. Əminəm ki, 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə hə-
yata keçirilən islahatlar kölgə iqtisadiyya-
tının miqyasını minimuma endirəcək və 
qanuni müstəvidə öz fəaliyyətlərini yeni-
dən təşkil edəcək sahibkarlar öz bacarıq-
larını ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə 
yönəldəcəklər”, - deyə O.Məmmədov 
vurğulayıb. 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyasının (ASK) prezidenti Məmməd 
Musayev isə qeyd edib ki, ölkədə sahib-
karlığın inkişafı sahəsində şəffaflığın tə-
min edilməsi, kölgə iqtisadiyyatına qarşı 
aparılan mübarizə çox vacib məsələlər-
dən biridir. Dünyada sahibkarların qey-
diyyatdan keçmədən qeyri-leqal fəaliy-
yəti daha çox kiçik istehsal və xidmət 
sektorundadır: “Qeyri-rəsmi məşğulluq 
da məhz bu iki sektorda daha çox yayılıb. 
Son dövrlərdə ölkədə ictimai xidmətlərin 
elektron şəkildə həyata keçirilməsi, vətən-
daşlara göstərilən xidmətlərin rəqəmsal-
laşdırılması müasir dövrün tələbi olmaq-
la, əvvəllər ölkədə mövcud olan kölgə 
iqtisadiyyatının həcminin dəfələrlə aşağı 
salınmasına yardımçı olub. Azərbaycan 
modeli olan, habelə əhaliyə tez, rahat və 
keyfiyyətli xidmətlər göstərilməsi məqsə-
dilə yaradılmış “ASAN xidmət” mərkəzlə-
ri kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə 
tutarlı bir alətə çevrilib.  Son illərdə vergi 
sistemində aparılan islahatlar, həyata ke-

çirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətləri, 
vergi qanunvericiliyində və inzibatçılı-
ğında edilmiş dəyişikliklər, dövlət-biznes 
münasibətləri, vergi orqanlarının sahib-
karlarla qurduğu iş prinsipləri ilə bağlı 
görülmüş işlər ölkədə şəffaflığın təmin 
olunmasına xidmət edir. Rəqəmsallaşma 
vergi inzibatçılığının effektivliyini artırır. 
Bu proses yeni vergiləri tətbiq etmədən və 
ya onları artırmadan böyük sayda vergiö-
dəyicilərindən vergi toplamağa şərait ya-
radır. İnnovativ texnologiyalar insan, biz-
nes və dövlət arasında olan ənənəvi əlaqə 
üsullarını dağıdaraq yeni biznes modellər 
yaradır. Məqsəd vergi öhdəliklərini ye-
rinə yetirməkdə daha məsuliyyətli olma-
ğa kömək etməkdir. Bu kompleks bir fəa-
liyyətdir, vergiödəyiciləri üçün komfortlu 
bir mühitin yaradılmasıdır. Bu siyasətin 
hədəfində hər şeydən öncə vergiödəyicisi 
və vətəndaş məmnunluğu durur”. 
“Cari ildə Vergilər Məcəlləsinə edilmiş 
dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri 
vergidən yayınmanın və kölgə iqtisadiy-
yatının miqyasının azaldılmasıdır. Bu çər-
çivədə gəlir vergisi üzrə vergi yükünün 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, malla-
rın sənədsiz dövriyyəsinə, xərclərin rəs-
miləşdirilməməsinə görə maliyyə sank-
siyalarının tətbiqi, bir çox sahədə vergi 
nəzarəti mexanizmlərinin təkmilləşdi-
rilməsi bu prosesi daha da gücləndirir. 
Sahibkarlar da öz sosial məsuliyyətini 
artırmalı və çalışmalıdırlar ki, ölkəmizin 
inkişafı, onun iqtisadi qüdrəti naminə 
ordu, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və bir 
çox başqa sahələrin dayanıqlı olması 
üçün vergilərin tam həcmdə ödənilməsini 
təmin etsinlər”, - deyə o əlavə edib.
M.Musayev vurğulayıb ki, ASK hazır-
da sahibkarlara göstərilən xidmətlərin 
əhatə dairəsini genişləndirir, kölgə iqti-
sadiyyatına qarşı mübarizə məsələlərini 
əhatə edən mövzular üzrə treninqlər və 
seminarlar keçirir, sahibkarların hüquq 
və vəzifələrinin qorunması istiqamətində 
mütəmadi olaraq iş aparır.
Konfransda əmək və əhalinin sosial mü-
dafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyev, 
Auditorlar Palatasının sədri Vahid Nov-
ruzov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin rektoru Ədalət Muradov, Azər-
baycanda Amerika Ticarət Palatasının 
(AmCham) prezidenti Nuran Kərimov, 
Avstriyanın “Johannes Kepler University 
Linz” Universitetinin professoru Friedrix 
Şnayder və başqaları Azərbaycanda və 
dünyanın müxtəlif ölkələrində kölgə iq-
tisadiyyatının miqyasının azaldılması ilə 
bağlı məruzələrlə çıxış ediblər.
Konfransda ümumilikdə, 30-dək təqdi-
mat dinlənilib və müzakirələr aparılıb.
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XX əsrdə və iki əsrin qovşağında 
Azərbaycanın iqtisadi-siyasi ta-
rixinin ən mühüm səhifələrindən 
biri müstəqil Azərbaycanın neft 
strategiyası, onun hazırlanması 
və reallaşması ilə bağlıdır. Aka-
demik Ziyad Səmədzadənin oxu-
culara təqdim etdiyi bu yazı son 
25 il ərzində “Əsrin müqaviləsi”-
nin gerçəkləşməsi və bu fonda 
Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti-
nin artmasından bəhs edir.
Yazıda əksini tapmış hadisələr xro-
nologiya ilə verilir. Bu xronologiya 
bizim tariximizdir. 2001-ci il okt-
yabrın 2-də Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə 
həsr olunmuş müşavirədə Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyev demişdir:
“...Bizim bu on illik tariximiz ya-
zılmalıdır. Bəlkə də bu on ilin gün-
dəliyi yazılmalıdır. Hansı gün nə 
olub, Azərbaycan hansı gün nə və-
ziyyətdə olubdur, hansı gün nə fə-
lakət qarşısında olubdur. Çünki bu 
dövr, zaman gələcək, Azərbaycan 
müstəqil bir dövlət kimi daha da 
möhkəmlənəcək, iqtisadi cəhətdən 
inkişaf edəcək, Azərbaycan möh-
kəm və qüdrətli bir dövlət olacaq-
dır. Ancaq gələcək nəsillər də gərək 
bunu unutmasınlar. Ona görə də 
bu on il təhlil edilməlidir...”.
Müəllif bu fikri əsas tutaraq, Azər-
baycan iqtisadiyyatının inkişa-
fında mühüm bir mərhələ olan 
“Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi ilə 
əlaqədar, müqavilə bağlanan an-
dan bu günümüzə qədər əsas ha-
disələri işıqlandırmağa çalışıb.

“Əsrin müqaviləsi”nin 
bağlanması ərəfəsində 

neft-qaz hasilatında vəziyyət
Azərbaycan dövlətinin müstəqil-
lik tarixinin ən taleyüklü məsələ-
si, iqtisadi müstəqilliyinin təmin 
edilməsinin ən başlıca amili ölkə-
nin zəngin təbii sərvətlərindən 
istifadə ilə bağlı müəyyən edilən 
neft strategiyasıdır. Bu strategiya-
nın ana xəttini “Əsrin müqaviləsi” 
təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Ali So-
vetinin Sədri Heydər Əliyev pre-
zident səlahiyyətlərini icra etdi-
yi andan dünyanın aparıcı neft 
şirkətlərinin ölkəmizə marağı xey-
li artdı. 1993-cü ilin iyun ayının 
əvvəllərində Amerikanın “Amoco 
Caspian Sea Petroleum” neft şirkə-
tinin prezidenti Robert Blanton 
bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti 
ilə müvafiq müqavilə imzalanaca-
ğına ümid edir. 
Heydər Əliyev onu da nəzərə çat-
dırırdı ki, Azərbaycan xüsusilə 
neft sahəsinə Qərbin investisiya 
yatırmasında maraqlıdır. Həmçi-
nin onu da bildirirdi ki, Azərbay-
can hökumətinin Qərb şirkətləri 
ilə danışıqlar haqqında son qərarı 
ləngimə deyil, yeni hakimiyyətin 
imzalamalı olduğu müqavilənin 
məzmunu ilə ətraflı və müfəssəl 
tanış olmaq arzusundan irəli gələn 
addımdır: Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi bərpa edildikdən 
sonra neft ilk dəfə Azərbaycan 
xalqının əsl sərvəti olmuşdur. 
Bununla birlikdə, heç kəs şübhə 
etməməlidir ki, burada təmsil 
olunmuş bütün xarici şirkətlərin 
Azərbaycanın neft yataqlarının 
işlənməsində iştirakı təmin olu-
nacaq və onların maraqlarına ri-
ayət ediləcəkdir. 
Təbii resurslar bu günədək iqtisadi 
inkişafın faktiki olaraq əsas təməli 
kimi qəbul olunur. Eyni zamanda, 
iqtisadi məkanda təbii ehtiyatla-
rın mövcudluğu sənaye istehsalı-
nın, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın 
inkişafının güclü amilidir. Dünya 
təcrübəsi göstərir ki, bu və ya di-
gər ölkənin enerji ehtiyatlarının 
işlənilməsi onun siyasi müstəqilli-
yinin, iqtisadi təhlükəsizliyinin və 
dirçəlişinin qarantıdır. Enerji re-
surslarının çeşidində isə xam neft 
hakim mövqe tutur və hələ xeyli 
müddət belə olacağı şübhəsizdir.

Azərbaycan müstəqilliyini bər-
pa etdikdən sonra ölkəmiz öz 
neft-qazımıza sahib çıxmaq şan-
sı qazanmışdır. Odur ki, həmin 
şansın xalqın maraqları, ölkənin 
iqtisadi qüdrətinin artması, təh-
lükəsizliyinin qorunması naminə 
səmərəli istifadə olunması çox mə-
sul vəzifədir. Bu mənada Heydər 
Əliyev qəti əmin idi ki, ağır vəziy-
yətdə olan ölkə iqtisadiyyatını dir-
çəltmək, Azərbaycanın dünyaya 
inteqrasiyasını təmin etmək üçün 
ən sanballı vasitə neft ola bilər.
Qərbin neft şirkətləri milyardlarla 
dollar sərmayəni mürəkkəb geosi-
yasi məkanda yerləşən Azərbay-
cana yatırmağı riskli hesab etsələr-
də, Heydər Əliyevə Azərbaycanı 
ağır vəziyyətdən qurtara biləcək 
müdrik və nüfuzlu bir lider kimi 
inanırdılar.
1994-cü il fevralın 5-də isə Prezi-
dent Heydər Əliyev ölkənin neft 
strategiyasının həyata keçirilməsi 
zamanı hazırlanan layihələrə dair 
alim və mütəxəssislərin rəy və 
təkliflərini öyrənmək üçün ölkə-
nin neftçi alim və mütəxəssisləri 
ilə görüşdü.
1994-cü il iyunun 6-da Bakıda ilk 
“Xəzərneftqaz-2000” beynəlxalq 
sərgisi keçirildi. 11 ölkədən 250 
şirkətin iştirak etdiyi sərginin açı-
lışı ilə bağlı keçirilən tədbirdə çıxış 
edən Heydər Əliyev dedi ki, XX 
əsrin əvvəllərində dünyada çıxarı-
lan neftin böyük bir hissəsini ha-
sil edən Azərbaycanda indiyədək 
neft-qaz sərgiləri keçirilməmişdir. 
İşin son mərhələsi 1994-cü il iyu-

lun 18-də Hyustonda (ABŞ) baş-
landı və avqustun ortalarınadək 
davam etdi. Elə Hyustonda da 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti-
nin birinci vitse-prezidenti vəzifə-
sində çalışan İlham Əliyevin bila-
vasitə iştirakıyla görülən böyük və 
gərgin işin nəticəsi olaraq, tərəflərin 
məsələyə yüksək məsuliyyətlə yanaş-
ması ilə, nəhayət, hər iki tərəfin mə-
nafelərinə cavab verən layihənin son 
variantı hazırlandı. 

 “Əsrin müqaviləsi” və 
onun mahiyyəti, hasilatın 

pay bölgüsü
Təntənəli mərasim isə 1994-cü il 
sentyabrın 20-də “Gülüstan” sara-
yında keçirildi. 
Milli neft strategiyasının təməl sü-
tunu hesab edilən “Əsrin müqa-
viləsi”ndə dünyanın 8 ölkəsinin 
(Azərbaycan, ABŞ, Böyük Brita-
niya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Ya-
poniya, Səudiyyə Ərəbistanı) 13 
məşhur neft şirkəti (Amoco, BP, 
McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, 
LUKoyl, Statoil, Exson, Türkiyə 
Petrolları, Penzoil, İtochy, Ramco, 
Delta) təmsil edilmişdi. Hasilatın 
pay bölgüsü belə olmuşdu: LU-
KOYL – 10 faiz,Statoyl – 8,5633 
faiz, İtoçi – 3,920 faiz, TPAO – 6,75 
faiz, BP/AMOCO – 34,1 faiz, Del-
ta – 1,68 faiz, UNOKAL – 10,0489 
faiz, EXSON – 8,000 faiz, PENZO-
İL – 4,8175 faiz, RAMCO – 2,0825 
faiz, ARDNŞ – 10 faiz.
“Əsrin müqaviləsi”nin və onun-
la əlaqədar zəruri hesab edilən 
sənədlərin imzalanması Azərbay-

canın neft tarixində yeni bir mər-
hələnin əsasını qoydu. İmzalanan 
sənədlər içərisində hasilatın pay 
bölgüsü haqqında saziş böyük 
əhəmiyyət daşıyır. 
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanma-
sı mərasimində Azərbaycan Prezi-
denti Heydər Əliyev çıxış edərək 
qeyd etdi ki, “bu gün, bu tarixi 
gündə, Azərbaycanda neftin sənaye 
üsulu ilə hasil və emal edilməsinə 
başlandığı dövrdən təxminən 150 il 
sonra, mən Azərbaycan neftçilərinin 
bütün nəsillərinə, respublikamızın 
neft sahəsində çalışan alimlərinin, 
mütəxəssislərinin, mühəndislərinin 
və fəhlələrinin hamısına bu dövrdə 
təbii sərvətlərimizi çıxarıb xalqımı-
zın rifahının müəyyən qədər yaxşı-
laşmasına səy göstərdiklərinə görə, 
fədakar əməklərinə görə, böyük 
elmi kəşflərinə görə təşəkkürümü 
bildirirəm və onları indiyədək qa-
zandıqları nailiyyətlər münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm”.
Respublika rəhbəri bir cəhəti xüsusi 
olaraq vurğuladı ki, Azərbaycanda 
neftin sənaye üsulu ilə istehsalına 
başlandığı vaxtdan indiyədək ölkə-
mizin ərazisində yerin təkindən qu-
ruda və suda 1 milyard 325 milyon 
ton neft çıxarılmışdır. Xəzərin Azər-
baycana aid hissəsində 45 ildə 400 
milyon ton neft hasil edilmişdir. Bu 
müddətdə, eyni zamanda, 400 mil-
yard kubmetrədək qaz çıxarılmışdır: 
“Bütün bunlar böyük nailiyyətlər-
dir və gələcəkdə Azərbaycan Res-
publikasının iqtisadiyyatının, neft 
sənayesinin inkişafı üçün böyük 
əsas və təməldir. Biz ötən dövrlərdə 

nə qədər çox neft çıxarsaq da, nə qə-
dər böyük nailiyyətlər əldə etsək də, 
bir həqiqəti nəzərə çatdırmalıyıq ki, 
son vaxtlaradək, yəni Azərbaycanın 
müstəqilliyi əldə olunan dövrədək 
xalqımız heç vaxt öz təbii sərvətləri-
nin sahibi olmamışdır. Azərbaycan 
Respublikası müstəqil dövlətdir. 
Azərbaycan xalqı öz təbii sərvətləri-
nin sahibidir. Bu sərvətlərdən necə 
istifadə edilməsini xalqımızın özü 
sərbəst surətdə müəyyənləşdirir...”
Neft yataqlarımızın müştərək iş-
lənməsi haqqında Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələ-
rin aparıcı neft şirkətləri arasında 
danışıqlar üç il ərzində məhz bu 
prinsiplər əsasında aparılmışdır.
Müqavilənin imzalanmasını ba-
zar iqtisadiyyatının Azərbaycanda 
həyata keçirilməsi üçün ilk böyük 
addım hesab etmək olar. Azərbay-
can bu müqaviləni imzalamaqla 
xaricdən ölkəyə qoyulan investisi-
yaların çoxalması üçün böyük yol 
açır, digər sahələrdə çalışan şirkət-
lərin də Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərməsi üçün zəmin yaradır, 
müstəqil Azərbaycan Respublikası-
nın iqtisadiyyatında və ictimai-siyasi 
həyatında hökm sürən sabitliyi dün-
yaya bir daha nümayiş etdirir. 
30 ili nəzərdə tutan müqavilənin 
imzalanması Azərbaycan Respubli-
kasının həyatında, iqtisadiyyatında 
və xüsusən neft sənayesində yeni bir 
mərhələ açır. 
Heydər Əliyev bu gün bu təntənəli 
və möhtəşəm mərasimdə Azərbay-
can neftçilərini, Azərbaycan xalqını, 
bütün Azərbaycan vətəndaşlarını 
bu əlamətdar tarixi hadisə münasi-
bətilə təbrik etdi. Azərbaycan Dövlət 
Neft Şirkətinin bu sahədə çalışan nü-
mayəndə heyətinin əməyini, xarici 
ölkələrin neft şirkətləri konsorsiumu-
nun rəhbərlərini, həmin şirkətlərin 
işçilərinin ümumiyyətlə, şirkətin bu 
sahədə gördüyü işləri yüksək qiymət-
ləndirdi, hamısını ürəkdən təbrik etdi.
Heydər Əliyev dedi:
“...Biz bu müqavilə əsasında sıx bir-
ləşir, böyük əməkdaşlığa başlayırıq və 
mən şübhə etmirəm ki, əməkdaşlığı-
mız uğurlu olacaqdır, buna maneçilik 
törədən bütün qüvvələr dəf ediləcək-
dir, müstəqil Azərbaycan Respublika-
sı öz taleyinin, öz sərvətlərinin sahibi 
kimi, bu əməkdaşlıq sayəsində dünya 
birliyində, dünya iqtisadi birliyində 
öz layiqli yerini tutacaqdır.
Sizi, bu mərasimə toplaşanları, bütün 
bu məsələlərə müsbət maraq göstərən-
lərin hamısını bir daha ürəkdən təbrik 
edir, müqavilənin imzalanması üçün 

xeyir-dua verirəm. Xeyirli olsun, 
uğurlu olsun. Azərbaycan xalqının 
xoşbəxt gələcəyi naminə bu müqa-
vilənin bu gün burada imzalanmasını 
ürəkdən təbrik edirəm”. 
“Əsrin müqaviləsi” imzalandıq-
dan sonra onun reallaşması is-
tiqamətində ciddi tədbirlər həyata 
keçirildi. Bu tədbirlərdən biri də 
Bakı-Novorossiysk boru kəməri-
nin istifadəyə verilməsi ilə bağlı 
işlərə başlanması hesab edilirdi.
“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 
erkən Azərbaycan neftinin, eyni 
zamanda, iki marşrut üzrə – Ru-
siya və Gürcüstan əraziləri vasitə-
silə nəql olunması haqqında qərar 
qəbul edilmişdi. Gürcüstan ərazisi 
boyunca boru kəməri Qara dəniz 
sahilindəki Supsa limanına qə-
dər gedəcəkdi. Rusiya ərazisindən 
keçən neft kəməri də Qara dənizdə - 
Novorossiysk limanında qurtarır. 
Uzun danışıqlar aparıldıqdan 
və texniki, iqtisadi, kommersiya, 
hüquqi məsələlər müzakirə edil-
dikdən sonra Azərbaycan Respub-
likası ilə Rusiya Federasiyası ara-
sında hökumətlərarası razılaşma 
hazırlandı və Azərbaycan Prezi-
denti Heydər Əliyev və Rusiya hö-
kumətinin sədri Viktor Çernomır-
din tərəfindən Moskvada 1995-ci il 
oktyabrın 16-da imzalandı. 
1996-cı il yanvarın 18-də Moskva-
da Azərbaycanla Rusiya arasında 
Azərbaycanın “Azəri”, “Çıraq” 
və “Günəşli” dəniz yataqlarından 
erkən neftin Rusiyaya məxsus 
boru kəməri ilə Qara dənizdəki 
terminala nəql edilməsi haqqın-
da saziş imzalanıdı. Sazişi Rusiya 
tərəfindən Baş nazir Viktor Çer-
nomırdin, Azərbaycan tərəfindən 
Prezident Heydər Əliyev imzala-
dılar. 1996-cı il fevralın 16-da Ba-
kıda Prezident Sarayında Azər-
baycanda çıxarılacaq ilkin neftin 
Rusiya Federasiyasının ərazisi 
vasitəsilə nəqlinə dair sənədlərin 
imzalanması mərasimi keçirildi.

“Dədə Qorqud” qazma
qurğusu işə salındı

Xəzərin dərinliklərində yerləşən 
neft yataqlarında yeni neft quyula-
rının qazılması üçün dünyanın ən 
müasir qazma qurğularından is-
tifadə olunması obyektiv zərurət-
dən irəli gəlirdi və bu işdə “Dədə 
Qorqud” qazma qurğusunun rolu 
əvəzedilməz idi.
1996-cı il avqustun 24-də “Əsrin 
müqaviləsi”nin yeni mərhələsi 
olan “Dədə Qorqud” yarımdalma 
qazma qurğusu istismara buraxıl-
dı. “Dədə Qorqud” qazma qurğu-
sunun fəaliyyətə başlamasına həsr 
olunmuş mitinqdə Heydər Əli-
yev söyləmişdir: “Mən bu qurğu-
ya “Dədə Qorqud” adı verilməsi 
barədə qərar qəbul etdim. Hesab 
edirəm ki, hər bir azərbaycanlı 
üçün bu, müqəddəs və əziz, qurğu 
üçün ən dəyərli addır”.
“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 
neçə-neçə platformalar, neft kəmər-
ləri, qaz kəmərləri tikilmiş, Azərbay-
can neftinin və qazının Avropaya, 
Asiyaya və digər qitələrə çatdırılma-
sı təmin olunmuşdu. Güclü infrast-
ruktur yaradılmış, neft sənayesinə 
müasir texnologiyalar, idarəetmə 
təcrübəsi gətirilmiş, respublikanın 
neft donanması, dəniz neft sənaye-
sinin infrastrukturu yenidən qurul-
muşdu. Onlardan bir neçəsini qeyd 
edək.

1997-ci il noyabrın 12-də 
“Çıraq-1” platformasından 

ilk neft əldə edilmişdi
Bu platformanın nefti 176 km-lik 
sualtı kəmərlə Səngaçal terminalı-
na, əlavə qaz isə 48 km-lik sualtı 
kəmərlə Neft Daşlarının qaz-kom-
pressor stansiyasına, oradan da 
sahilə ötürülməyə başlanmışdı.
Onu da qeyd etməliyik ki, Qərbdə 
enerji resurslarına ehtiyac duyan 
bir çox ölkələr Xəzər neftinə maraq 
göstərir, o cümlədən Xəzər nefti-
nin ixracı layihələrinə qoşulmaq 
istəyirdilər. Belə ölkələr sırasında 

Heydər Əliyevin insanlara təsiretmə, rəqibləri dostlara çevirmə qabiliyyəti çox yüksək idi. Hətta ən bö-
yük problemlərin həllində Heydər Əliyev peşəkarlıq göstərir, dəmir iradə nümayiş etdirir, qarşıya çıxan 
məsələləri dərin zəkasının süzgəcindən keçirərək mümkün həll yollarını görə bilirdi. 
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Ukrayna, Polşa, Bolqarıstan və Ru-
mıniya da var idi. Heydər Əliyevin 
fikrincə, bütün bunlar onu göstə-
rirdi ki, boru kəmərlərinin bir de-
yil, bir neçə alternativ marşrutu çə-
kilməlidir ki, bu da öz növbəsində 
hərtərəfli, ölçülüb-biçilmiş qərarlar 
qəbul olunmasını tələb edirdi.

Üzən qazma qurğusu
 “İstiqlal” Azərbaycanın 

istiqlaliyyətinə sədaqətlə 
xidmət edəcəkdir

1998-ci il sentyabrın 2-də “İstiqlal” 
qazma qurğusu işə salındı. XX əs-
rin 70-80-ci illərində dənizdə neft 
və qaz yataqlarının işlənilməsi, 
suyun dərinliklərində olan yataq-
lardan neft hasil etmək üçün yeni 
qurğuların, cihazların, texnikanın 
yaradılması zərurəti meydana çıx-
mışdı. Bu məqsədlə “Şelf-1” üzən 
qazma qurğusu, sonra isə ardıcıl 
olaraq “Şelf-2”, “Şelf-3”, “Şelf-4” 
və “Şelf-5” qazma qurğuları tiki-
lib istifadəyə verilmişdir. Dənizin 
dərin qatlarından neft hasil etmək 
üçün daha mütərəqqi texnologiya-
lar əsasında yaradılmış qurğulara 
ehtiyac vardı.
“Şelf-2” üzən qazma qurğusu 
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliy-
yat Şirkəti tərəfindən ARDNŞ ilə 
birlikdə modernləşdirilmiş və 
Xəzər dənizində “Dədə Qorqud” 
adı ilə istismara verilmişdi. “Şelf-
5” üzən qazma qurğusu isə bərpa 
olunaraq modernləşdirildikdən 
sonra “İstiqlal” qazma qurğusu 
adı altında istismar olunmağa baş-
lanmışdı. 
“Şelf-5” qazma qurğusunun işə 
salınması münasibətilə keçirilən 
mərasimdə dövlət başçısı Heydər 
Əliyev demişdi: “Bilirsiniz ki, bir 
neçə vaxt bundan əvvəl biz böyük 
qazma qurğusunun bərpa olunub 
modernləşdiriləndən sonra işə başla-
masını təntənəli surətdə qeyd etdik və 
ona «Dədə Qorqud» adı verdim. Bu 
adı mən vermişəm. Nə üçün «Dədə 
Qorqud»? Çünki Qorqud bizim ulu 
babamız, dədəmizdir, tarixi kökümüz, 
soyumuzdur. İkinci qazma qurğusu-
na «İstiqlal» adı verərkən, bununla 
mən keçmişimizi bu günümüzlə daha 
da sıx bağlamaq arzusunda, istəyin-
də olmuşam. Bizim tarixi keçmişimiz 
Dədə Qorquddur, bu günümüz, gələ-
cəyimiz isə əbədi müstəqillikdir, istiq-
laliyyətdir. Mən əminəm ki, bu üzən 
qazma qurğusu «İstiqlal» adını şərəflə 
daşıyacaq, onun ömrü uzun olacaq və 
daim Azərbaycan xalqının iqtisadiy-
yatının inkişafına, Azərbaycan vətən-
daşlarının rifah halının yaxşılaşma-
sına, Azərbaycanın istiqlaliyyətinə 
sədaqətlə xidmət edəcəkdir”. 
“İstiqlal” qurğusunun işə salınma-
sı bir daha sübut etdi ki, qısa müd-
dət ərzində beynəlxalq aləmdə 
Azərbaycana qarşı olan mənfi rəyi 
dəyişmək, dağılmaqda olan bir 
ölkəni dünyanın maraq mərkəzinə 
çevirmək, dünyanın ən məşhur 
şirkətlərini ölkəmizə külli miq-
darda investisiya qoymağa təşviq 
etmək, bütün siyasi maneələrə 
baxmayaraq, əsrin ən böyük la-
yihələrindən birini reallaşdırmaq 
kimi möhtəşəm uğurlara yalnız 
Heydər Əliyev nail ola bilərdi.  

“Qurtuluş” 
qazma qurğusu

2000-ci il avqustun 29-da Bakıda 
Azərbaycanın həyatında daha bir 
əlamətdar tarixi hadisə baş verdi 
- yeni “Qurtuluş” qazma qurğusu 
istismara verildi. 175 milyon dol-
lar vəsait sərf olunmuş bu qazma 
qurğusunun istismara verilməsi-
nin Azərbaycan üçün böyük əhə-
miyyəti vardır. Bu layihə bir daha 
sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı, 
neftçiləri, mühəndisləri, mütəxəs-
sisləri, fəhlələri nə qədər yüksək 
səviyyədədirlər və nə qədər bö-
yük işlər görməyə qadirdirlər. 
Eyni zamanda, bu qurğunun tikil-
məsi ilə 1000-dən artıq insan yük-
sək əməkhaqqı verilən yeni iş yeri 
qazandı.
Qurğunun istismara verilməsi ilə 
bağlı keçirilən təntənəli mərasim-
də çıxış edən Heydər Əliyev de-
mişdir:
“Bu gün istismara verdiyimiz yeni 
qurğuya isə “Qurtuluş” adı verilmiş-
dir. Bunun da böyük əhəmiyyəti var-
dır. Nə üçün “Qurtuluş”? Qurtuluş 
Azərbaycan xalqının azadlığa çıxması 
deməkdir. Qurtuluş son illərdə Azər-
baycan xalqının başına gəlmiş bəla-
lardan çıxması deməkdir. Qurtuluş 
1993-cü ildə Azərbaycanda yaranmış 

vətəndaş müharibəsindən qurtulmaq 
deməkdir. Qurtuluş Azərbyacanın 
parçalandığı zaman onun parçalan-
masının qarşısını almaq deməkdir. 
Qurtuluş Azərbyacanın müstəqilliyi, 
azadlığı deməkdir. Ona görə də bu 
qurğu “Qurtuluş” adını daşıyır”.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
ixrac boru kəməri 

layihəsi: ilkin danışıqlar, 
rəylər, mövqelər, Anka-

ra, İstanbul bəyannaməsi, 
Bakı-Supsa neft kəmərinin 

istifadəyə verilməsi
Azərbaycan dövləti bütün im-
kanlardan istifadə etmək üçün 
düşünülmüş, müstəqil siyasət ye-
ridərək maraqlı tərəflərlə strateji 
əməkdaşlığı genişləndirərək onla-
rın həllinə nail olurdu.
Tarix göstərir ki, güclü neft eh-
tiyatları olan ölkələr həmişə təz-
yiqlərə məruz qalmış, mənafelə-
rini qorumaq uğrunda imkanları 
daxilində mübarizə aparmışlar. 
Lakin bu mübarizədə onlar heç 

də həmişə qalib gəlmirlər. Bu gün 
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 
öz sərvətlərinin sahibidir və hə-
yata keçirdiyi neft strategiyasının 
ölkənin müstəqilliyinin möhkəm-
lənməsinə, sosial-iqtisadi dirçəli-
şinə xidmət etməsi üçün əlverişli 
imkanlar yaranmışdır. 
1998-ci il yanvarın əvvəlində Ba-
kının ətrafında Dübəndi dəmiryol 
neft terminal kompleksi istifadəyə 
verildi. Bununla xam neftin Xəzər 
dənizi vasitəsilə tankerlərlə Bakı-
ya, oradan isə dəmiryolu və boru 
kəməri ilə Gürcüstanın Qara də-
niz limanlarına daşınması təmin 
edildi. Bu terminalın işə salınması 
Qafqaz regionu vasitəsilə Avra-
siya nəqliyyat dəhlizi layihəsinin 
həyata keçirilməsi üçün də böyük 
əhəmiyyət kəsb edirdi.
Ümumiyyətlə, Dübəndi terminalı-
nın fəaliyyətə başlaması Azərbay-
canın neft ixracında vacib mər-
hələlərdən biri olmuş, xam neftin 
ixrac imkanlarını artırmışdır. Bu 
isə sonrakı illərdə tikintisi başa 
çatdırılan neft kəmərləri fəaliy-
yətə başlayanadək ölkə neftinin 
nəqlində önəmli rol oynamışdır.
1998-ci il fevralın 13-14-də Heydər 
Əliyev Türkiyədə işgüzar səfərdə 
oldu. O, Türkiyənin Nərgiz TV te-
lekanalına verdiyi müsahibəsində 
demişdi: “Bakı-Ceyhan marşrutu 
ilə strateji neft kəmərinin çəkil-
məsi haqqında qərarı şəxsən mən 
qəbul etmişəm. Bizdən asılı olan 
nə vardısa, hamısını yerinə yetir-
mişik”.
1998-ci il oktyabrın 29-da isə An-
karada Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinin binasında Azərbaycan, 
Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, 
Özbəkistan prezidentləri və ABŞ-
ın Energetika naziri tərəfindən 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu ilə 
əsas ixrac neft kəmərinin çəkilmə-
sini dəstəkləyən “Ankara Bəyan-
naməsi”nin imzalanması ilə bu 
layihənin ilkin razılaşması əldə 
olundu.
29 oktyabr 1998-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Hey-
dər Əliyev, Gürcüstan Prezidenti 
Eduard Şevardnadze, Qazaxıstan 
Respublikasının Prezidenti Nur-
sultan Nazarbayev, Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti Süleyman 
Dəmirəl, Özbəkistan Respublika-

sının Prezidenti İslam Kərimov öz 
ölkələrində neft və qaz ehtiyatla-
rının hasilatı və istehsalı, bir neçə 
boru kəməri vasitəsilə bu ehtiyat-
ların dünya bazarlarına təhlükəsiz 
nəql edilməsi imkanlarını qiymət-
ləndirərək, habelə bu məsələlər 
barədə təxirə salmadan qərar qəbul 
edilməsi zəruriliyini nəzərə alaraq 
bu bəyannaməni imzaladılar.
Bəyannamənin imzalanması mə-
rasimində çıxış edən Heydər Əli-
yev bildirmişdir: 
“Bakı-Ceyhan layihəsinin real-
laşdırılması Azərbaycan üçün 
strateji əhəmiyyətə malikdir, 
çünki bu layihə onun ölkəsini 
dünya iqtisadiyyatı ilə möhkəm 
bağlayacaq və gənc dövlətin 
möhkəmlənməsində müstəsna 
rol oynayacaqdır. Sazişlər pa-
keti ərazisindən neft kəmərinin 
keçəcəyi ölkələrdən hər birinin 
maraqlarını, hüquqlarını və və-
zifələrini müəyyən edir və ni-
zamlayır. 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri 
layihəsi Azərbaycanın dünyanın 

transmilli şirkətləri ilə əlaqələrinin 
genişləndirilməsi üçün müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. O vaxt 
ARDNŞ-in birinci vitse-preziden-
ti, Milli Məclisin deputatı İlham 
Əliyev “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” la-
yihəsinin əhəmiyyətini belə qeyd 
etmişdir: “Bu gün Azərbaycanın 
əsas ixrac boru kəməri kimi niyə 
məhz Bakı-Tbilisi-Ceyhan is-
tiqamətini seçməsini izah etməyə 
lüzum yoxdur. Bəzi hökumətlərin 
və şirkətlərin bu prosesə siyasi don 
geyindirməyə çalışmasına baxma-
yaraq, bizim seçimimiz ölkəmizin 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
şirkətlərlə uzunmüddətli iqtisadi 
əlaqələri ilə bağlıdır”.
Onu göstərmək kifayətdir ki, 
“1994-1999-cu illərdə Azərbaycana 
5 milyard dollar sərmayə qoyulmuş, 
nüfuzlu Qərb şirkətlərinin iştirakı ilə 
19 müqavilə imzalanmışdı. İmzala-
nan müqavilələrdə 30 dövlətin nü-
fuzlu şirkətləri iştirak edir. Yəni, 
biz Amerika Birləşmiş Ştatları 
ilə geniş əməkdaşlıq edirik. İndi 
Azərbaycanda Amerikanın 100-
dən çox şirkəti işləyir”.

Bakı-Supsa Neft Kəməri-
nin istifadəyə verilməsi ilə 
Azərbaycan neftinin dünya 

bazarlarına çıxarılması
 1999-cu il aprelin 17-də Bakı-Sup-
sa neft kəməri istifadəyə verildi. 
Bu, Bakı-Haşuri boru kəmərinin 
bazasında qurulmuşdu və Azər-
baycan neftinin dünya bazarına 
çıxarılmasında alternativ marşrut 
idi. 833 km-lik kəmər (Azərbay-
can ərazisində - 480 km) dünya 
standartlarına uyğun müasir nəq-
liyyat sistemidir. Ötürmə qabiliy-
yəti ildə 5,75 mln. ton olan bu neft 
kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə 
Azərbaycandan neft ixracının eti-
barlığı və çevikliyi təmin olundu, 
Xəzər-Qara dəniz nəqliyyat dəhli-
zi ilə enerji resurslarının ixracının 
və onların Azərbaycan və Gürcüs-
tan ərazilərindən tranzitinin əsası 
qoyuldu. 
“Neftin hasilatına və ixracına dair 
böyük bir layihənin - Bakı-Supsa neft 
kəməri layihəsinin həyata keçirilmə-
sinə dörd ildən bir qədər artıq müd-
dətdə müvəffəq ola bilmişik. Təbii ki, 
bunların hamısı ümumi səylərin nəti-

cəsidir. Beləliklə, 1994-cü ildə başlan-
mış işlər artıq öz praktiki nəticələrini 
verir. Nefti dünya bazarlarına daşı-
maq üçün yaradılmış gözəl şərait 
uğurlarımızın daimi olacağından 
xəbər verir.
1999-cu il aprelin 24-də Amerika 
Birləşmiş Ştatlarinin Prezidenti 
Bill Klinton Ağ evdə Heydər Əli-
yevlə görüşündə ona demişdi: 
“Siz bizə çox lazımsınız. Qafqazda 
və Mərkəzi Asiya regionunda sül-
hün və sabitliyin bərqərar olma-
sında sizin xidmətlərinizi yüksək 
qiymətləndiririk.
Bakı-Supsa boru kəmərinin istis-
mara verilməsi münasibətilə Sizi 
təbrik edirəm. Xəzərin zəngin 
ehtiyatlarının dünya bazarlarına 
alternativ yollarla ixrac olunması 
region dövlətlərinin müstəqilliyi-
nin möhkəmləndirilməsində əhə-
miyyətli rol oynayacaqdır.”
1999-cu il iyulun 12-də Xəzərin 
Azərbaycan sektorundakı «Şah-
dəniz» yatağından əldə edilmiş 
nəticələrin təqdimat mərasimi 
keçirildi. 

Dövlət başçısı bu yatağın əhə-
miyyətindən danışaraq bildi-
rir:“Şahdəniz» Azərbaycan alimləri, 
neftçiləri, geoloqları tərəfindən kəşf 
olunan yataqlar içərisində ən böyük-
lərindən biridir... Çox tanınmış eks-
pertlərin fikrincə, «Şahdəniz» yata-
ğı dünya əhəmiyyətli yataqdır… 
Onun ehtiyatları barədə proqnozlar 
əsaslıdır. Bu, Azərbaycan neftçiləri-
nin, alimlərinin, Azərbaycan geoloq-
larının nə qədər yüksək səviyyəli bi-
liyə malik olduqlarını sübut edən elmi 
nəticələrdən biridir.
Heydər Əliyev deyir:
“Demək, beləliklə, biz indi yeni bir 
mərhələyə keçirik. Neft kəmərləri ilə 
yanaşı, Azərbaycandan dünya baza-
rına qaz ixrac etmək üçün də boru 
kəməri tikməliyik və bu işə başlama-
lıyıq. Bir daha deyirəm ki, bu kəmər 
də Bakı-Gürcüstan-Türkiyə istiqamə-
tində olmalıdır. Beləliklə, «Əsrin 
müqaviləsi»ndən sonra ikinci böyük 
müqavilədir ki, biz qısa bir müddətdə 
bunun gözəl nəticələrini görürük.
 Azərbaycanın gələcəyinə nəzər 
salın. İmzalanmış bütün müqa-
vilələr üzrə Azərbaycana 60 mil-
yard dollar sərmayə qoyulacaq-
dır. Təsəvvür edin, bu sərmayələr 
birinci növbədə həmin sərmayə-
çilərə, xarici ölkələrin şirkətlərinə 
və Azərbaycana nə qədər böyük 
sərvətlər gətirəcəkdir. Mən buna 
beş il bundan əvvəl də inanırdım, 
bu gün də inanıram”.

İlk uğurlar, nəticələr
1999-cu il sentyabrın 20-də Gülüs-
tan sarayında» Əsrin müqavilə-
si»nin beşinci ildönümünə həsr 
edilmiş mərasim keçirildi. Təd-
birdə çıxış edən Prezident Heydər 
Əliyev bildirdi ki, «Əsrin müqa-
viləsi» məhz Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin əldə olunmasın-
dan irəli gəlmiş bir tarixi hadisə-
dir. Biz yalnız müstəqil dövlət 
olandan sonra dünyanın müxtəlif 
ölkələri, neft şirkətləri ilə sərbəst, 
heç kəsdən asılı olmayaraq danı-
şıqlar aparmaq imkanı əldə et-
mişik və bu sahədə gördüyümüz 
işlərin ən görkəmlisi, ən böyüyü, 
ən mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb 
edəni «Əsrin müqaviləsi»nin ha-
zırlanıb imzalanması idi. Bu gün 
təntənəli mərasimdə artıq deyildi 
ki, bu müqavilənin hazırlanması 

ilə biz nə cür ağır şəraitdə məşğul 
olmuşuq, daxili və xarici qüvvələ-
rin yaratdığı nə qədər çətinliklərlə 
rastlaşmışıq. Ancaq biz iradə və 
əzm göstərmişik, risk etmişik və 
«Əsrin müqaviləsi»ni nizamla-
mağa nail olmuşuq. 
Onu da heç vaxt unutmamalıyıq 
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə ictimai-si-
yasi sabitliyin təmin edilməsi, 
respublikamızda vətəndaşların 
rahat yaşaması üçün lazımi şərait 
yaradılması, xarici şirkətlər üçün 
əlverişli investisiya mühitinin 
formalaşması neft strategiyasının 
uğurla reallaşmasının əsasını təş-
kil edir. Bu o deməkdir ki, «Əsrin 
müqaviləsi»ndən sonra imzaladı-
ğımız müqavilələr daha da gözəl 
nəticələr verəcəkdir. 
«Şahdəniz» yatağında aşkar olu-
nan qaz ehtiyatları və əldə etdi-
yimiz gözəl nəticələr bunu aydın 
göstərir. 
Biz böyük işin başlanğıcındayıq. 
Bu gün gördüyümüz bütün işlər, 
«Əsrin müqaviləsi» ilə qoyduğu-

muz təməl XXI əsrdə Azərbaycan 
xalqının inkişafı, firavan həyatı, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
suverenliyinin daha da möh-
kəmlənməsi üçün gözəl imkanlar 
yaradır və inanıram ki, XXI əsr 
müstəqil Azərbaycan dövləti üçün 
ən xoşbəxt dövr olacaqdır. Bu beş 
il müddətində bizimlə əməkdaşlıq 
edənlərin hamısına bir daha təşək-
kür edirəm. 
Bu bayram gününü bizimlə qeyd 
etmək üçün Azərbaycana gəlmiş 
dövlət nümayəndə heyətlərinə 
təşəkkür edirəm və minnətdarlı-
ğımı bildirirəm. Hamınıza gələcək 
işlərinizdə uğurlar arzulayıram”.

70 yaşlı Neft Daşları
Açıq dənizdə yerləşən nadir Neft 
Daşları yatağının kəşf edilməsi 
dünya neftçıxarma sənayesinin in-
kişafında böyük hadisə olub. 
1999-cu il noyabrın 7-də Azər-
baycan dəniz neft sənayesinin 50 
illik yubileyi böyük bayram kimi 
qeyd olundu. Bununla əlaqədar 
Prezident Heydər Əliyevin imza-
ladığı sərəncamda qeyd olunurdu 
ki, dənizdə neft və qaz hasilatının 
ilk cığıraçanları olan Azərbaycan 
neftçiləri dünya neft sənayesinin 
inkişafına çox böyük töhfə verib-
lər. XX əsrin əvvəllərində dəniz 
yataqlarının işlənməsi üçün Azər-
baycan neftçilərinin yaratdıqları 
texniki baza onların bir çox nəsil-
lərinin səyləri ilə daim təkmilləş-
dirilib. Hələ 20-30-cu illərdə ağac 
dirəklər üzərində qurulan Bibi-
heybət buxtası neft mədənində 
tətbiq edilən ada tipli qurğular-
dan Pirallahı adasına bitişik dəniz 
sahələrində tikilən nəhəng metal 
özüllərədək çox böyük bir yol ke-
çilib. Sərəncamda, həmçinin Azər-
baycan dəniz neft sənayesinin 
50 illiyinə həsr olunmuş yubiley 
tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqə-
dar Baş nazir Artur Rasizadənin 
sədrliyi ilə geniş tərkibdə təşkilat 
komitəsinin yaradılması nəzərdə 
tutulmuşdu.
1949-cu il noyabrın 7-də dəniz-
də ilk neft fontanının vurması ilə 
dünya neft sənayesinin inkişafın-
da yeni dövr başlanıb. Burada çox 
mürəkkəb şəraitdə on kilometrlər-
lə uzanan estakada qurğuları və 
neft-mədən təsərrüfatı obyektləri 

tikilib, əlahiddə dəniz özüllərin-
dən topa halında maili quyular 
qazılması metodu ilk dəfə tətbiq 
edilib, lay təzyiqinin saxlanması 
və dəniz şəraitində neftçıxarma-
nın intensivləşdirilməsi sistemi 
təşkil edilib, sualtı boru kəmərlə-
rinin çəkilməsi, neftin və qazın sa-
hilə nəql edilməsi məsələləri həll 
olunub.
Dənizdə neft hasilatının təşkili və 
bu sahənin dinamik inkişafı bü-
tün dünyaya sübut etdi ki, Azər-
baycan xalqı ən ağır və mürəkkəb 
çətinlikləri aradan qaldırmağa 
qadir olan əməksevər xalqdır. Də-
nizdə qısa bir dövr ərzində, sözün 
əsl mənasında, əfsanəvi bir şəhər 
yaradılmışdır. Qeyri-adi şəraitdə 
onun sosial infrastrukturu təşkil 
edilmişdir. 
Azərbaycan dünyada neft akade-
miyası kimi şöhrət qazanmışdır. 
Şübhəsiz ki, respublikanın güclü 
elmi-texniki potensialı olmasaydı, 
dənizdə neft-qaz hasilatını təşkil 
etmək olmazdı. Ona görə də biz 
bu gün də, sabah da neft sahəsin-
də xüsusi xidmətləri olan alim və 
mühəndislərə, habelə bütövlük-
də neftçilər ordusuna minnətdar 
olmalıyıq. Məhz Azərbaycanın 
neftçi alimləri birincilər sırasın-
da Sovet İttifaqının ən ali müka-
fatlarına layiq görülmüşlər.Təbii 
ki, Sovet İttifaqı qapalı bir sistem 
olmasaydı, Azərbaycanın neftçi 
alimlərinin tədqiqatları dünyaya 
daha geniş yayılardı. Azərbaycan 
neftçiləri öz cəsarəti, professional-
lığı, təşəbbüskarlığı, əməksevər-
liyi, eyni zamanda, təvazökarlığı 
ilə həmişə fərqlənmişlər və indi 
də fərqlənirlər. Onların bu key-
fiyyətləri xaricdə də etiraf olunur. 
Söhbətlərinin birində peşəkar 
neftçi-geoloq Xoşbəxt Yusifzadə 
demişdi ki, Qərbin texnikası, ava-
danlığı bizdə olsaydı, bizim neft-
çilər daha böyük uğurlar qazanar-
dı. Böyük məna daşıyan bu fikirlə 
razılaşmamaq olmaz.

* * * *
Azərbaycan nefti dünya bazarı-
na Bakı-Tbilisi marşrutu ilə çıxa-
rılmalıdır. Məhz bu qətiyyətli 
mövqeyin sayəsində Azərbaycan 
nüfuzlu Qərb şirkətlərinin etima-
dını qazandı və ona görə də BTC 
ilə bağlı çoxsaylı müqavilələr im-
zalandı.
2001-ci il sentyabrın 29-da daha 
bir sənəd - “Şahdəniz” yatağından 
çıxarılacaq Azərbaycan qazının 
Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyəyə 
nəqli haqqında hər iki dövlətin 
iqtisadi qüdrətinin artması, xalq-
larının faydalanması üçün böyük 
fayda verəcək saziş imzalandı. İki 
dövlət başçısı bununla bağlı birgə 
bəyanat imzaladılar.
Heydər Əliyev bu münasibətlə 
keçirilən mərasimdə dedi:
“Hesab edirəm, əgər gürcü xalqı 
ilə Azərbaycan xalqı arasındakı 
münasibətləri böyük tarixi səpki-
də nəzərdən keçirsək, görərik ki, 
bu, qonşu olaraq, birlikdə olaraq 
dostluq, həmrəylik və qarşılıqlı 
anlaşma şəraitində necə yaşama-
ğa layiqli nümunədir. Görünür, 
bunun səbəbi odur ki, gürcü xalqı 
da, Azərbaycan xalqı da həmişə 
sülhsevər olmuşlar, həmişə başqa 
xalqlara xoş münasibət hisslə-
ri bəsləmişlər, bir-birinə həsəd 
aparmamışlar, bir-birinə qarşı 
hər hansı əsassız iddialar irə-
li sürməmişlər, onların arasında 
heç bir münaqişə olmamışdır. Bu 
gün biz deyəndə ki, Qafqaz, Cə-
nubi Qafqaz hərbi münaqişələrlə 
və ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən 
olan digər hərəkətlərlə əlaqədar 
qeyri-sabitlik, narahatlıq dövrü 
keçirir, biz böyük iftixar hissi ilə 
deyə bilərik ki, bütün bunlar şərəf-
li, vicdanlı xalqlara yaddır. Gürcü 
və Azərbaycan xalqları məhz belə 
xalqlardır”. 
Biz həmin mövqedə möhkəm da-
yanaraq, çətinlikləri dəf edərək, bu 
yolla ardıcıl surətdə irəlilədik və 
artıq konkret nəticələrə nail olduq. 
2002-ci il iyunun 22-də İstanbu-
lun “Konrad” hotelində “Üç də-
nizin əfsanəsi” konfransı keçirildi. 
Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyev, Türkiyə Preziden-
ti Əhməd Necdət Sezər, Ukrayna 
Prezidenti Leonid Kuçma, Rumı-
niya Prezidenti İon İliyesku, Gür-
cüstan Prezidenti Eduard Şevard-
nadze iştirak etdilər. Mərasimdə 
çıxış edən Heydər Əliyev nəzərə 
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çatdırdı ki, bu tədbirin keçirilmə-
sinin istinad nöqtəsi 1994-cü ildə 
imzalanan “Əsrin müqaviləsi”dir. 
Azərbaycan müstəqillik qazan-
dıqdan sonra Qara dənizə bir neçə 
neft kəməri - Bakı-Novorossiysk 
və Bakı-Supsa kəmərləri çəkilmiş-
dir. Lakin həmin kəmərlər Azər-
baycanı qane etmirdi, bu səbəb-
dən yeni bir kəmərin çəkilməsinə 
ehtiyac yaranmışdı. 
Heydər Əliyev dedi:
“Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 
kəməri haqqında hələ 1994-cü ildən 
düşünürdük. Amma o vaxtlar buna 
inanan çox az idi. Mane olanlar da 
çox idi və bu günə qədər də bəziləri 
hesab edirlər ki, bu, xəyaldır. Yaxud 
da deyirlər ki, Bakı-Tbilisi-Cey-
han boru xətti, neft kəməri ilə ix-
rac edilməsi üçün Xəzər dənizində 
yetərli qədər neft yoxdur. Onlara 
cavab verərək, mən bu gün demək 
istəyirəm ki, 2010-cu ildə “Azə-
ri-Çıraq-Günəşli” yataqlarından 
50 milyon ton neft hasil olunacaq-
dır və bu da Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

boru kəmərinin işləməsi üçün ta-
mamilə bəsdir. Amma bir bu deyil, 
başqa yataqlar da var”.
Heydər Əliyev bildirdi ki, vaxtilə 
Xəzər dənizindən Qara dənizə, 
oradan da Aralıq dənizinə qədər 
gedəcəyimizi təsəvvür etməzdik: 
“İndi 2 min kilometr uzunluğun-
da böyük bir neft kəməri çəkilir. 
Bu, həqiqətən, əfsanədir”. 
Onu da qeyd edək ki, “Əsrin müqa-
viləsi” imzalandıqdan sonra Xəzər 
dənizində 22,6 milyon tondan 
artıq neft çıxarılmışdı ki, bunun da 
3,8 milyon tonu Bakı-Novorossiysk, 
18,6 milyon tonu isə Bakı-Supsa boru 
kəmərləri vasitəsilə dünya bazarlarına 
çatdırılmışdı.
Azərbaycan neftinin xaricə 
daşınması məsələsi diqqət 

mərkəzində
2000-ci il martın 22-23-də Azər-
baycan Respublikasının Prezi-
denti Heydər Əliyev Gürcüstana 
səfər etdi. Səfər zamanı Gürcüstan 
ərazisindən daşınan Azərbaycan 
neftinin tranzit tarifi məsələsi həll 

olundu. Amma qonşu ölkə ərazi-
sindən keçən neft kəmərinə dəyə 
biləcək mümkün ziyana dair Gür-
cüstan tərəfi ilə razılığa gəlmək 
üçün əlavə danışıqlara ehtiyac 
vardı və 2000-ci il aprelin 28-də 
Vaşinqtonda Azərbaycan, Gür-
cüstan və Türkiyə nümayəndələri 
arasında bu razılaşma əldə edildi 
- Gürcüstanla tranzit razılaşma 
imzalandı.
2000-ci il mayın 26-da sənədlər 
toplusu Azərbaycan Respublika-
sının Milli Məclisi tərəfindən ra-
tifikasiya edildi. 2000-ci il mayın 
29-da isə ARDNŞ Bakıda Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sektorunda 
işləyən yerli və xarici neft şirkətləri 
üçün bu layihənin təqdimatını keçir-
di. Mərasimdə iştirak edən 31 xarici 
şirkətdən 27-si ARDNŞ ilə razılaş-
dırılmış şərtlərlə bu layihədə iştirak 
etmək arzusunu bildirdi. 
2000-ci il oktyabrın 17-də Bakıda 
Prezident sarayında “Azərbaycan 
Respublikası hökuməti, ARDNŞ və 
tranzit əraziyə malik ölkə hökuməti 

arasında razılaşma” və “Bakı-Tbili-
si-Ceyhan xam neft boru kəmərinin 
mühəndislik işləri və layihənin ha-
zırlanması üçün maliyyələşmə və 
əməkdaşlıq haqqında razılaşma”nın 
imzalanması mərasimi keçirildi.
2001-ci il yanvarın 23-də London-
da Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİBK la-
yihəsinin İdarə Komitəsinin iclası 
keçirildi. Komitə üzvləri baza la-
yihənin yerinə yetirilməsinə dair 
hesabatlar dinlədilər. Bundan 
sonra, daha dəqiq desək, 2001-ci il 
martın 1-də Astanada Qazaxısta-
nın, ABŞ-ın, Türkiyənin, Azərbay-
canın və Gürcüstanın nümayən-
dələri Aktau-Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
neft kəməri ilə neftin daşınması 
layihəsi üzrə qarşılıqlı anlaşmaya 
dair memorandum imzaladılar.
2001-ci il mayın 15-də isə Azər-
baycan Respublikasının Preziden-
ti Heydər Əliyev “Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda yerləşən 
Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının 
işlənib hazırlanmasına dair təcili 
tədbirlər, eləcə də “Şahdəniz” ya-

tağının işlənməsi, Bakı-Tbilisi-Cey-
han əsas ixrac boru kəmərinin və 
“Şahdəniz” yatağından təbii qazın 
ixracı üzrə boru kəmərinintikintisi, 
istifadəyə verilməsi ilə əlaqəli la-
yihələrin yerinə yetirilməsi haqqın-
da” sərəncam imzaladı. 
Ümumiyyətlə, neft müqavilələ-
rinin reallaşması ilə əlaqədar gö-
rüləsi işlər o qədər çox və əhatəli 
idi ki, onların hamısını ətraflı işıq-
landırmaq mümkün deyil. Ona 
görə də burada bu hadisələrin qısa 
xronologiyasını verməyi məqsə-
dəuyğun hesab edirik.
2001-ci ilin sentyabrında Azərbay-
can Beynəlxalq Əməliyyat Şirkə-
ti «Azəri», «Günəşli» və «Çıraq» 
yataqlarında neft hasilatına dair 
tammiqyaslı işlərin layihəsinin 
təqdimatını keçirdi. Aparılan he-
sablamalar, araşdırmalar sübut 
edirdi ki, daha güclü neft kəmə-
rinin tikilməsinə artıq ehtiyac ya-
ranmışdır. Belə neft kəməri isə Ba-
kı-Ceyhan neft kəməri ola bilərdi. 
Konkret faktlarla qeyd etdiyimiz 

kimi, bu marşurutuntikilməsinə 
maneçilik törədənlər vardı. Amma 
Heydər Əliyevin mövqeyi qəti idi.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
layihəsinə start verildi

2002-ci il sentyabrın 17-də Bakının 
yaxınlığındakı Səngəçal sahil ter-
minalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas 
ixrac boru kəmərinin təməlinin qo-
yulması münasibətilə təntənəli məra-
sim keçirildi. Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyev, Türkiyə Prezidenti 
Əhməd Necdət Sezər, Gürcüstan Pre-
zidenti Eduard Şevardnadze mə-
rasimdə iştirak etdilər. Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının Energetika 
naziri Spenser Abraham, eləcə də bir 
çox xarici ölkələrdən gəlmiş qonaqlar 
mərasimdə iştirak edirdilər.
Tikintisinə 1996-cı ildə başlanmış 
bu terminalın ərazisi 255 hektar-
dır. “Çıraq-1” platformasından 
sualtı boru kəməri ilə vurulan neft 
bu terminalda qəbul olunur, tex-
niki emaldan keçirilir, daha sonra 
ixrac sisteminə vurulur. 
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Şanlı ənənələri olan Azərbaycan neft 
sənayesi ölkə iqtisadiyyatının möhkəm və 

əzəmətli sütunlarındandır. Azərbaycan 
neftçiləri hələ uzun illər Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafında, neft 
strategiyasının uğurla həyata 

keçirilməsində, eləcə də hər birimizin 
yaşayışı ilə bağlı olan dövlət büdcəsinin yaşayışı ilə bağlı olan dövlət büdcəsinin 

maliyyə təminatında mühüm rol 
oynayacaqdır. 

Azəriqaz 
İstehsalat BirliyiNeft Azərbaycan 

Respublikasının və 
Azərbaycan xalqının ən 
böyük milli sərvətidir.

                                                                                                   
Heydər Əliyev

Neft Kəmərləri İdarəsiNeft Kəmərləri İdarəsi

“Bunlar reallıqdır, artıq əfsanə deyil, tək-
lif edirəm ki, dostlarımız yeni bir əfsanə-
nin gerçəyə çevrilməsi üzərində düşün-
sünlər”.  

H.Əliyev
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Heydər Əliyev çıxışında Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin 
qlobal və regional əhəmiyyətini, 
ölkələr arasında əməkdaşlığın 
genişlənməsində müstəsna rola 
malik olduğunu vurğulayaraq 
dedi: “Bu işlər bizim xalqlarımızın 
gələcəyi üçündür. Bizim bu işlərimiz 
yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi əldə etməsindən sonra 
mümkün olubdur. 
Müstəqil dövlət olaraq öz sərvətləri-
mizin sahibiyik. İstədiyimiz ölkələr ilə 
əlaqələr qururuq və belə işlər görürük. 
Amma ikinci boru da növbədədir. 1 
trilyon kubmetr ehtiyatı olan «Şahdə-
niz» yatağından Bakı-Tbilisi-Ərzu-
rum qaz kəməri də çəkiləcəkdir. 
Beləliklə, boru kəmərlərinin sayı artır. 
Təbiidir ki, bunlar çox böyük iqtisadi 
xarakter daşıyır. Ancaq təkcə iqtisadi 
deyil, hesab edirik ki, bizim gördüyü-
müz işlər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan siyasi 
xarakter daşıyır. Bu layihə və onun 
həyata keçirilməsi Qafqaz bölgəsində 
sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizli-
yin təminatçısı ola bilər. Bu boru xət-
ti, bu polad boru Azərbaycanı, Gür-
cüstanı, Türkiyəni bir-biri ilə daha sıx 
birləşdirəcəkdir”. 

* * * *
ABŞ Prezidenti Corc Buşun tədbir 
iştirakçılarına ünvanladığı mək-
tubda deyilirdi: “Prezident Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın əsas ixrac 
boru kəmərinin işçi qrupunu yaratdı-
ğı vaxtdan, yəni 1997-ci il sentyabrın 
5-dən bəri bugünkü tədbirin iştirakçı-
ları uzun yol keçmişlər. Ötən müddət 
ərzində Prezident Heydər Əliyev neft 
və qaz ixrac dəhlizinə verdiyi dəstək-
dən geri çəkilməmişdir. Onun boru 
kəmərlərinin reallığa çevrilməsində 
göstərdiyi uzaqgörənlik və qətiyyət 
bu böyük və mühüm işlərin düzgün 
istiqamətləndirilməsini mümkün et-
mişdir”.
Britaniyanin Baş naziri Toni Blerin 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti Heydər Əliyevə ünvanla-
dığı məktubda isə bildirilirdi, “Bu 
möhtəşəm layihənin müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirilməsi hər iki ölkəyə böyük 
fayda verəcəkdir. Bu, Britaniya şirkə-
tinin Azərbaycana ən azı daha 20 il 
cəlb olunması deməkdir. 
Bu gün Azərbaycan xalqı üçün tarixi 
bir gündür. Bu hadisə Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türkiyə arasında əmək-

daşlığı gücləndirir. Xəzərin yeraltı 
sərvətlərindən istifadə edilməsinin 
gerçəkləşdirilməsi artıq uzaq xülya 
deyildir. Bu sərvətin müdrikliklə 
idarə edilməsi insanların həyat şə-
raitinin yaxşılaşdırılması üçün saysız 
imkanlar yaradır. 
Azərbaycan xoş həyəcan dolu bir 
gələcəyin astanasındadır. Mən və 
eləcə, də Böyük Britaniya sizə bu 
yolda müvəffəqiyyət arzulayırıq”. 
ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əli-
yev isə çıxışında dedi:
“Dünya miqyaslı dahi siyasətçi cə-

nab Heydər Əliyevin uzaqgörənli-
yi, dövlətin və ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafının əsas qanunları və yolları 
haqqında ensiklopedik biliyə malik 
olması, böyük və misilsiz rəhbərlik 
təcrübəsi, xalqına sədaqəti və Vətənə 
sonsuz məhəbbəti ona miqyasına görə 
dünyada analoqu olmayan çox nəhəng 
layihəni yaratmaq, eyni zamanda, 
onun həqiqi rəhbəri və bilavasitə əsas 
icraçısı olmaq imkanı verdi. Bu gün 
tam qətiyyətlə demək olar ki, Heydər 
Əliyevin neft konsepsiyası nəinki 
Azərbaycanın XXI əsrdəki inkişafının 
əsasını qoydu, həm də Xəzər regio-
nundakı zəngin karbohidrogen poten-
sialını hərəkətə gətirərək, yeni inkişaf 
mərhələsinə yol açdı və bütövlükdə, 
regionun dünyanın ən böyük enerji 
mərkəzlərindən birinə çevrilməsində 
həlledici qüvvə rolunu oynadı.”
Üç ölkənin prezidentləri Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmə-
rinin təməlqoyma mərasimində 
gələcək nəsilləri də unutmamış, 
bu boru kəmərinin ülvi amallara 
xidmət edərək regionun simasını 
dəyişdirəcək, iqtisadi inkişafa tə-
kan verəcək, xalqın rifahını yük-
səldəcək bir layihə olacağını bil-
dirmişdilər. 

Azərbaycan, Gürcüstan və Tür-
kiyə prezidentləri, ABŞ-ın Energe-
tika naziri, mərasimin digər işti-
rakçıları Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas 
ixrac boru kəmərinin təməlinin 
qoyulacağı yerə gəldilər. Burada 
ilk boru təntənəli şəkildə xəndəyə 
endirildi. Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyev, Gürcüstan Prezi-
denti Eduard Şevardnadze, Tür-
kiyə Prezidenti Əhməd Necdət 
Sezər borunun üstünə ilk torpağı 
atdılar. İçərisində “Gələcək nə-
sillərə” müraciətinin mətni olan 
dəmir kapsul Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
boru kəmərinin başlanğıcında qa-
zılmış quyuya basdırıldı.

* * * * *
Azərbaycan dövlətinin başçısı İl-
ham Əliyev ulu öndər Heydər 
Əliyevin müəyyən etdiyi neft stra-
tegiyasının həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar məsələlərə xüsusi fikir 
verirdi.
Beynəlxalq aləmdə dünya neft si-
yasətinin incəliklərinə dərindən 
bələd olan mahir tədqiqatçı, baca-
rıqlı siyasi və dövlət xadimi kimi 
tanınan İlham Əliyev neft strategi-
yasının yaradıcısı və memarı olan 
Heydər Əliyevin arzularına sadiq 
qalaraq, Azərbaycanın neft stra-
tegiyasının reallaşması ilə bağlı 
dünyanın ən nüfuzlu şirkətləri ilə 
fəal və işgüzar danışıqlar aparır, 

meydana çıxan problemlərə yük-
sək peşəkarlıqla müdaxilə edir 
və milli mənafeləri gözləməklə 
onların həllinə nail olurdu. İlham 
Əliyevin prezidentliyinin ilk 100 
günü ərzində onun və bütövlük-
də Azərbaycan dövlətinin böyük 
uğurlarından biri də bu oldu ki, 
prezidentin fəal iştirakı və başçı-
lığı ilə əsrin tikintisi sayılan Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin ma-
liyyələşdirilməsinə dair sənədlər 
imzalandı.
Beləliklə, «Əsrin müqaviləsi» ilə 
təməli qoyulan neft-qaz kontrakt-
ları üzrə aparılan işlər artıq key-
fiyyətcə yeni, həlledici mərhələyə 
daxil olur və bu yolda əldə edilən 

bütün uğurlu qələbələr xalqımızın 
ümummilli lideri, müasir Azər-
baycanın banisi Heydər Əliyevin 
əvəzsiz rolu və misilsiz xidmət-
ləri ilə bağlıdır. Odur ki, «Əsrin 
müqaviləsi»nin Azərbaycan Res-
publikasının siyasi və iqtisadi 
həyatında müstəsna əhəmiyyəti 
nəzərə alınaraq qərara alınır ki, 
«Əsrin müqaviləsi»nin 10-cu ildö-
nümü 2004-cü il sentyabrın 20-də 
Bakı şəhərində təntənəli surətdə 
qeyd olunsun. Bu məqsədlə Baş 
nazir Artur Rasizadənin sədrliyi 
ilə geniş tərkibdə Təşkilat Komitə-
si yaradıldı və “Əsrin müqavilə-
si”nin 10 illiyi böyük bayram kimi 
qeyd olundu.
Neft müqavilələrinin reallaşma-
sı göstərir ki, beynəlxalq aləmdə 
Azərbaycan münbit investisiya 
mühiti yaratmış, kommersiya 
riskləri minimuma endirilmiş ölkə 
kimi tanınır. Münbit investisiya 
mühitinin yaradılması istiqamə-
tində məhz belə bir siyasət key-
fiyyətli iqtisadi artım üçün etibarlı 
bazadır. Bu fundamental nailiy-
yəti qısa müddətdə heç də hər bir 
ölkə əldə edə bilməzdi. Müstəqil 

Azəbaycanın siyasi və iqtisadi 
əsaslarını təşkil edən mövqeləri 
qoruyub saxlamaq çox vacibdir. 
Nəhayət, çoxdan gözlənilən ha-
disə baş verdi. 2005-ci il fevralın 
18-də “Azəri” yatağından ilk neft 
çıxarıldı. Xatırladaq ki, “Mərkəzi 
Azəri” platforması Bakıdan 100 
kilometr şərqdə, dənizin dərin-
liyinin 128 metrə çatdığı sahədə 
yerləşir. Onun obyektləri 48 quyu 
gövdəsinə malik hasilat, qazma və 
yaşayış platformasından (NQY), 
“Səngəçal” terminalına çəkilmiş 
30 düymlük neft və 28 düymlük 
qaz kəmərlərindən, Səngəçalda-
kı genişləndirilmiş terminaldan 
ibarətdir. Xəzərdə ilk dəfə həyata 
keçirilən ən böyük əməliyyat nəti-
cəsində 15 min tonluq qurğu bu-
raya gətirilərək dayaq bloklarının 
üzərinə oturdulmuşdur. Artıq bu-
rada 10 hasilat quyusu qazılmış-
dır. Burada yeni hasilat quyula-
rının qazılması nəzərə tutulurdu. 
Həmin il ərzində “Mərkəzi Azəri”-
dən «Çıraq-1»-ə nisbətən daha çox 
neft hasil ediləcəkdi. Hesab edilirdi 
ki, 2005-ci ildən burada istismarda 
olan quyu BP-nin dünyada işlətdi-
yi ən məhsuldar quyudur.
Neft daşlarının 55, 60, 65 illiyi 
ilə bağlı yubiley tədbirləri dövlət 
başçısının sərəncamları ilə qeyd 
edilib, hazırda xalqımız Neft Daş-
larının 70-ci il dönümünü qeyd et-
məyə hazırlaşır.
Azərbaycan neftçiləri bütün dövrlərdə 
olduğu kimi, bu gün də ən böyük hör-
mətə layiq olan insanlardır və əlbəttə, 
onların çətin əməyi, zəhməti daha da 
yüksək qiymətləndirilməlidir. Amma 
biz onu da bilirik ki, bu, keçmişdə də, 
bütün zamanlarda da belə olmayıbdır. 
Son zamanlar əməkhaqlarının artımı, 
sosial məsələlərə göstərilən daha bö-
yük diqqət məni çox sevindirir. Bunu 
Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində 
fəaliyyət göstərən bütün qurumlara 
şamil etmək olar. Azərbaycanda neft 
sənayesində, doğrudan da, böyük ad-
dımlar atılıbdır, böyük nəticələr əldə 
edilibdir”. 

Dünyanın ən böyük enerji 
layihələrindən olan BTC 

istifadəyə verildi
2006-cı il iyulun 13-də Türkiyənin 
Ceyhan şəhərində Heydər Əliyev 
adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ix-
rac boru kəmərinin təntənəli açılış 
mərasimində Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev dedi:
“Bu işin ərsəyə gəlməsində beynəlxalq 
əməkdaşlıq yarandı: üç ölkə - Türkiyə, 
Gürcüstan, Azərbaycan, xarici neft 
şirkətləri, xarici maliyyə qurumları, 
yerli mütəxəssislər, neftçilər, fəhlələr, 
hüquqşünaslar. Bu işlərdə əməyi olan 
bütün insanlara mən Azərbaycan 
dövləti adından öz dərin minnətdarlı-
ğımı bildirirəm”.
“Bakı-Tbilisi-Ceyhan” layihəsinin 
reallaşmasından danışan Prezident 
İlham Əliyev dedi: “Bölgənin inkişafı 
bundan sonra tam başqa formalarla 
zənginləşəcəkdir. Bu gün Azərbay-
can, Türkiyə və Gürcüstan regional 
müstəvidə müttəfiq ölkələrdir. Bizim 
müttəfiqliyimiz artıq həyatda öz ək-
sini tapıbdır. Bizim müttəfiqliyimiz 
bölgəyə təhlükəsizlik, sabitlik 
gətirir. Biz bunu istəyirik, sülh, 
əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq 

istəyirik. İstəyirik ki, xalqlarımız 
rifah içərisində yaşasınlar, prob-
lemlər öz həllini tapsın və ölkələ-
rimiz möhkəmlənsin. Hər üç ölkə 
bu layihənin həyata keçirilməsin-
dən böyük faydalar götürəcəkdir. 
Bəlkə də, bu gün onların hamısını 
təsəvvür etmək mümkün deyil-
dir. Amma vaxt keçdikcə, həyat 
keçdikcə biz bunların bariz nü-
munələrini açıq görəcəyik.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan bizim müstəqil-
liyimizi möhkəmləndirəcək, enerji 
müstəqilliyimizi təmin edəcəkdir. 
Belə olan halda, biz müstəqil siyasət 
apararaq xalqlarımızın rifah halını 
yaxşılaşdıracağıq, milli maraqlarımızı 
daha da inamla müdafiə edəcəyik. Bir 
sözlə, bu, strateji əhəmiyyət daşıyan, 
ölkələrimizin müqəddəratını təmin 
edən, xoşbəxt gələcəyini təmin edən 
layihədir”.
ABŞ-ın Energetika nazirinin müa-
vini Kley Sell ABŞ Prezidenti Corc 
Buşun məktubunu oxudu:“Zati-a-
liləri, mən Türkiyə xalqını ürəkdən 
təbrik edirəm. İlk neft Bakıdan Ceyha-
na çatdı və bu hissləri Amerika xalqı 
Sizinlə paylaşır. BTC Xəzər dənizi 
ehtiyatlarının inkişafında böyük ad-
dımdır. Bu, eyni zamanda, ətraf mü-
hit üçün böyük bir inkişaf addımıdır. 
Həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, 
həm Türkiyə, həm də dünya baza-
rı üçün böyük bir hadisədir. Onun 
əhəmiyyəti BTC-nin həm də dünya 
enerji bazarına çıxmasındadır. Biz bu 
layihənin enerji təhlükəsizliyini möh-
kəmləndirəcəyinə, bölgələrin əmək-
daşlığının artırılmasında böyük əhə-
miyyət daşıyacağına və Amerika xalqı 
olaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi-
nin yüksək dərəcədə müvəffəqiyyətlə 
tamamlanacağına inanırıq”. 
Türkiyənin Baş naziri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan bu hadisə mü-
nasibətilə hamını təbrik edərək 
dedi:“Bu gün dünyanın ən böyük 
enerji layihələrindən biri olan Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ger-
çəyə çevrildiyinin şahidi oluruq. 
Müasir dövrdə enerji təminatının 
təhlükəsizliyi təmin edilmədən ri-
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fah, sabitlik, iqtisadi və sosial in-
kişaf mümkün deyildir. 2030-cu 
ilədək dünyada enerji tələbatının 
60 faiz artacağı gözlənilir. Xəzər 
neftini beynəlxalq bazarlara fasilə-
siz və təhlükəsiz bir şəkildə çatdı-
racaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmə-
rinin bölgə və qlobal baxımdan 
əhəmiyyəti daha da aydınlaşır

 “Əsrin müqaviləsi”nin 
yeni mərhələsi: strateji

 hədəflər
Bütün bu imzalanan müqavilələr-
də nəzərdə tutulmuş hədəflərin 
reallaşması üçün maraqlı tərəflər 
məhsuldar fəaliyyət göstərirdi. Bu 
baxımdan Prezident İlham Əliye-
vin aşağıdakı fikrinə diqqəti çək-
mək istərdim:
“2006-cı ildə Azərbaycan xaric-
dən 4 milyard 500 milyon kub-
metr qaz alırdı və böyük vəsait 
də ödəyirdi. 2006-cı ildə 11 min 
kubmetr qazın qiyməti 110 dollar 
təşkil edirdi. Ancaq 2006-cı ilin 
sonunda Azərbaycana qazı satan 
tərəf birdən-birə qiyməti 2 dəfə-
dən çox artırdı və 2007-ci il üçün 
bizə elan olunmuş qiymət 230 
dollar səviyyəsində idi. Bunu biz 
böyük sürpriz kimi qəbul etdik 
və dərhal danışıqlara başlamaq 
niyyətimizi göstərdik. Danışıqlar 
nəticəsində nəinki qiymət aşağı 
düşdü, qiymət daha da qalxdı. 
Bizə dedilər ki, 230 dollara almaq 
istəmirsinizsə, onda 235 dollara 
alacaqsınız. 
Bu, tamamilə dözülməz yanaş-
ma idi. Belə olan halda, əlbəttə 
ki, Azərbaycan bundan imtina 
etdi. Biz əməli-praktik tədbirlər 
gördük. Baxmayaraq ki, bu təd-
birlərin görülməsi üçün cəmi 1 
ay, ondan da az vaxtımız var idi. 
Çünki bu danışıqlar 2006-cı ilin 
noyabrında başlanmışdı və son 
cavabı biz dekabr ayında almış-
dıq. Yəni, Azərbaycan bütün im-
kanlarını səfərbər edib, 2007-ci 
ilin qışını da uğurla yola verdi 
və bununla bərabər, 2007-ci ildə 
hətta Gürcüstana qaz nəqlinə 
başladı. Bax, budur bizim imkan-
larımız, budur reallıq! Yəni, mən 
bütün bu məsələləri ona görə bir 
daha qeyd edirəm ki, bunu yad-
dan çıxarmaq lazım deyildir”. 
2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
neft kəməri tam gücü ilə işləməyə 
başladı. 2007-ci ildə Azərbaycan 
ilk dəfə qaz ixracatçısı oldu. Ba-
kı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin 
açılışından sonra Azərbaycan qazı 
Gürcüstan və Türkiyə bazarları-
na ixrac olunmağa başladı və bu, 
eyni zamanda, “Şahdəniz” yatağı-
nın işlənilməsinin ikinci mərhələsi 
və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi 
üçün bünövrə yaratdı.
Uzaqgörən siyasi və dövlət xadi-
mi kimi beynəlxalq aləmdə böyük 
nüfuz sahibi olan Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın yeni neft 
strategiyasının yaradıcısı Heydər 
Əliyevin arzularına sadiq qalaraq, 
bu strategiyanın reallaşması ilə 
bağlı dünyanın ən nüfuzlu şirkət-
ləri ilə fəal və işgüzar danışıqla-
rı davam etdirir, həlli vacib olan 
problemlərə yüksək peşəkarlıqla 
müdaxilə edir və milli mənafelə-
ri gözləməklə onların həllinə nail 
olur, dövlətimizin sahib olduğu 
təbii resurslardan səmərəli istifa-
də olunması ilə bağlı hökumətə, 
Dövlət Neft Şirkətinə tapşırıq və 
tövsiyələrini verirdi. Məhz düşü-
nülmüş siyasətin məntiqi nəticəsi-
dir ki, son illər dünyanın qabaqcıl 
neft şirkətləri ilə hasilatın pay böl-
güsü haqqında yeni müqavilələr 
bağlanıldı. Bu sazişlərdən bəzilə-
rini qeyd edək:
- 2007-ci il martın 6-da Azərbaycan 
Respublikasında Zığ və Hövsan neft 
yataqlarının daxil olduğu blokun bər-
pası, işlənməsi və hasilatın pay bölgü-
sü haqqında ARDNŞ, Russneft Abşe-
ron İnvestment Limited və ARDNŞ-in 
Ortaq Neft Şirkəti arasında sazişin 
qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçiril-
məsinə icazə verilməsi barədə;
- 2007-ci il iyunun 5-də Azərbaycan 
Respublikasında Qaradağ, Çovdar, Göy-
dağ, Dağkəsəmən filiz sahələrinin, Köh-
nəmədən sahəsinin və Kürəkçay hövzəsi 
yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiy-
yatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgü-
sü haqqında Azərbaycan Respublikası 
hökuməti ilə “Londeks Resorsiz S.A.”, 
“Uill and Meyris S.A.”, “Farqeyt May-
ninq Korporeyşn”, “Qlobeks İnterneyşnl 
LLP” və “Mitsui Mineral Development 
Encenirinq Ko.Ltd” arasında sazişin qə-

bul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilmə-
sinə icazə verilməsi barədə;
- 2009-cu il mayın 22-də Azərbay-
can Respublikasında Neftçala, Xıllı, 
Murovdağ-Babazanan neft yataqları-
nın və Muğan monoklinalın cənub- 
qərb qanadının daxil olduğu blokun 
bərpası, işlənməsi və hasilatın pay böl-
güsü haqqında ARDNŞ, Neftçala İn-
vestments Limited və ARDNŞ-in Or-
taq Neft Şirkəti arasında sazişin qəbul 
və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə 
icazə verilməsi barədə;
- 2009-cu il mayın 22-də Azərbaycan 
Respublikasında Kürovdağ yatağının 
daxil olduğu blokun bərpası, işlənmə-
si və hasilatın pay bölgüsü haqqında 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti, Qlobal Enerci Azərbaycan 
Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft 
Şirkəti arasında sazişin qəbul və təsdiq 
edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə ve-
rilməsi barədə;
- 2009-cu il mayın 22-də Xəzər dəni-
zinin Azərbaycan sektorunda Abşeron 
Dəniz Blokunun kəşfiyyatı, işlənmə-
si və hasilatın pay bölgüsü haqqında 
ARDNŞ, Total E&P Abşeron Bi.Vi. və 
ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında 
sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata 
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə;
- 2010-cu il aprelin 27-də Xəzər dəni-
zinin Azərbaycan sektorundakı Bahar 
yatağının və Qum-dəniz yatağının 
daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, bərpa-
sı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
haqqında ARDNŞ, Bahar Enerji Limi-
ted və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti 
arasında sazişin qəbul və təsdiq edil-
məsi, həyata keçirilməsinə icazə veril-
məsi barədə;
- 2011-ci il iyunun 6-da Azərbaycan 
Respublikasında Balaxanı-Sabun-
çu-Ramana və Kürdəxanı neft yataq-
larının daxil olduğu blokun bərpası, 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
haqqında Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkəti, UQE-LANSER 
PTİ. LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft 
Şirkəti arasında sazişin qəbul və təsdiq 
edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə ve-
rilməsi barədə;
- 2011-ci il iyunun 6-da Xəzər dənizi-
nin Azərbaycan sektorunda Şəfəq-A-
siman dəniz blokunun kəşfiyyatı, 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
haqqında ARDNŞ, BP Eksploreyşn 
(Azərbaycan) Limited və ARDNŞ-in 
Ortaq Neft Şirkəti arasında sazişin 
qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçiril-
məsinə icazə verilməsi barədə.
2012-ci ildə İstanbulda Azərbay-
can və Türkiyə Trans-Anado-
lu – TANAP kəmərinin tikintisi 
haqqında tarixi sənəd imzaladılar. 
TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin 
fundamental elementlərindən bi-
ridir və həmin dəhlizə dair sazi-
şin imzalandığı 2012-ci il faktiki 
olaraq, “Şahdəniz-2” üçün əsas 
investisiyalara qapı açdı. Çünki 
bundan sonra – 2013-cü ildə “Şah-
dəniz-2”-yə investisiya yatırılması 
ilə bağlı qərar qəbul olundu. TA-
NAP olmadan da bu, mümkün 
olmazdı. 2013-cü il Trans-Adriatik 
kəmərinin TANAP layihəsinin da-
vamı kimi seçildiyi il oldu. 

Cənub Qaz Dəhlizinin 
təməlinin qoyulması və 
“Əsrin müqaviləsi”nin 
davamı olaraq 2050-ci 
ilədək uzadılan yeni 

müqavilə
2014-cü ildə Səngəçalda Cənub 
Qaz Dəhlizinin təməli qoyuldu. 
2015-ci ildə Azərbaycan Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış 
etdi. Avropa Komissiyası Azər-
baycanın bu mühüm təşəbbüsü-
nü dərhal dəstəklədi. Bununla 
əlaqədar olaraq, Azərbaycan döv-
ləti Avropa Komissiyasına, ABŞ 
və Birləşmiş Krallıq hökumətlə-
rinə 1990-cı illərdə Azərbayca-
nın təşəbbüskarı olduğu enerji 
təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün la-
yihələrə, o cümlədən Bakı-Tbili-
si-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz layihələrinə verdikləri 
güclü dəstəyə görə minnətdarlığı-
nı bildirdi. 
2017-ci ilin sentyabrın 14-də Pre-
zident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda “Azəri”, “Çıraq” ya-
taqlarının və “Günəşli” yatağının 
dərinsulu hissəsinin (AÇG) birgə 
işlənməsi və hasilatın pay bölgü-
sü haqqında yeni saziş imzalandı. 
Bununla da “Əsrin müqaviləsi”-
nin davamına dair yeni müqavilə 
imzalandı və layihənin müddəti 
2050-ci ilədək uzadıldı. İmzalan-
ma mərasimində Prezident İlham 
Əliyev dedi: “Əsrin müqavilə-
si” ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycan xalqı qarşısında mi-
silsiz xidmətlərindən biridir. Bu 
gün bütün Azərbaycan xalqı bu 
kontraktın gözəl nəticələrini öz 
həyatında görür. Hesab edirəm 
ki, bugünkü mərasimin ulu öndə-
rin adını daşıyan Heydər Əliyev 
Mərkəzində keçirilməsi də rəmzi 
xarakter daşıyır. 1994-cü il sent-
yabrın 20-də Gülüstan sarayında 
o tarixi gündə ulu öndər Heydər 
Əliyev öz çıxışında kontraktın 
əhəmiyyətini qeyd etmişdir. Qeyd 
etmişdir ki, bu kontraktın Azər-
baycana çox böyük xeyri, faydası 
olacaq. 23 ildən sonra biz bunun 
əyani sübutunu görürük. 23 ildən 
sonra ulu öndərin adını daşıyan 
bu möhtəşəm, dünya miqyasında 
ən gözəl memarlıq abidələrindən 
olan Heydər Əliyev Mərkəzin-
də imzalanma mərasimi keçirilir. 
Yenə də “Azəri-Çıraq-Günəşli” ya-
tağı üzrə. Bu, eyni zamanda, onu 
göstərir ki, bu gün Azərbaycanda 
Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və 
yaşayacaq”.
BP-nin baş icraçı direktoru Robert 
Dadli isə bəyan etdi ki, Heydər 
Əliyevin əməyinin bəhrəsi olan 
yeni saziş çərçivəsində yatırılacaq 
sərmayənin məbləği 40 milyard 
dolları ötəcəkdir: «Bütün bu na-
iliyyətlər yalnız mərhum prezi-
dent Heydər Əliyevin uzaqgörən 
siyasəti sayəsində mümkün olub. 
Altı fərqli ölkədən olan on bir 

şirkət SOCAR ilə birlikdə ölkə-
nin enerji yolunda yeni bir səhifə 
açdı. 1994-cü ildə, sentyabr ayının 
məhz həmin əlamətdar günündə 
mərhum Prezident Heydər Əli-
yev «Azərbaycanın həyatında yeni 
dövrün başlandığını» deyib. O, 
haqlı idi. Azərbaycanın dənizdəki 
neft ehtiyatlarının işlənməsində və 
eləcə də həmin ehtiyatların dünya 
bazarlarına nəql edilməsində möh-
təşəm nailiyyətlər əldə olunub”.
Böyük Britaniyanın Baş naziri Te-
reza Mey mərasim iştirakçılarına 
ünvanladığı məktubda isə bildi-
rirdi: “Bu gün imzalanan saziş rəs-
mi London və Bakı arasında enerji 
sahəsində əməkdaşlığın yeni mər-
hələsidir. Azərbaycan müstəqillik 
qazandıqdan sonra “Əsrin müqa-
viləsi”nin imzalanması ilə ilk dəfə 
Xəzərdə resurslarından istifadə et-
mək imkanı qazanıb. Bakı-Tbili-
si-Ceyhan neft kəməri ilə Azərbay-
can öz neftini dünyaya ixrac edib. 
Əminəm ki, bu saziş əməkdaşlığı-
mızı daha da gücləndirəcək”.
1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin 
müqaviləsi” imzalanandan bəri 
AÇG-yə 33 milyard ABŞ dolları 
sərmayə qoyulmuş və 440 milyon 
ton neft hasil edilməklə ölkəmiz 
125 milyard ABŞ dollarından çox 
birbaşa mənfəət əldə etmişdir. 
Yeni sazişə əsasən, BP layihənin 
operatoru olaraq qalacaq. Sazişin 
bir hissəsi olaraq SOCAR-ın AÇG-
də iştirak payı 11,65 faizdən 25 fa-
izə qaldırılır, Azərbaycana çatacaq 
mənfəət neftinin səviyyəsi 75 faiz 
təşkil edəcək. Beynəlxalq tərəfdaş 
şirkətlər ARDNF-yə 3,6 milyard 
dollar bonus ödəyəcəklər. Növ-
bəti 32 il müddətində AÇG-yə 40 
milyard dollardan artıq sərmayə 
qoyulması potensialı var.
Saziş təsdiqləndikdən sonra AÇG-
də tərəfdaşların yeni iştirak pay-
ları belədir: BP - 30,37%; AzACG 
(SOCAR) - 25%, «Chevron» - 
9,57%, «Inpex» - 9,31%, «Statoil» - 
7,27%, «Exxon Mobil» - 6,79%, TP 
- 5,73%, «Itochy» - 3,65%, «ONGC 
Videsh Limited» (OVL) - 2,31%.
Azərbaycan dövlətinin başçısı 
dedi: “...Əsas şərtlər artıq göstərir 
ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı, 
maliyyə imkanlarımızın genişlən-
dirilməsi üçün bu kontraktın çox 
böyük əhəmiyyəti var.
Eyni zamanda, onu qeyd etmə-
liyəm ki, 23 il ərzində kontraktın 
icrası da çox uğurlu idi. Bu illər ər-
zində “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən 

436 milyon ton neft hasil edilmiş-
dir. Yaxşı xatırlayıram ki, 1994-cü 
ildə kontrakt imzalananda təxmin 
edilən neft ehtiyatları 511 milyon 
ton müəyyən olunmuşdu. Ancaq 
bugünkü məlumat, - əminəm ki, 
bu, son məlumat deyil, ehtiyatlar 
daha da artacaq, - onu göstərir ki, 
hələ də “Azəri-Çıraq-Günəşli”də 
hasil edilməmiş təxminən 500 mil-
yon ton neft ehtiyatı vardır. Yenə 
də qeyd etmək istəyirəm ki, bu, 
ilkin hesablamalardır. Əminəm ki, 
kontraktın icrası müddətində bu 
rəqəm daha da artacaq”.
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şu-
rasının iclasında Azərbaycan Pre-
zidenti bəyan etdi: “O dövlətlər 
ki xarici enerji mənbələrindən 
asılıdır, onlar əmin olmalıdırlar 
ki, bu marşrut dayanıqlı və uzun-
müddətli olacaq. Onlar özlərinin 
gələcəyini və sənaye inkişafını 
planlaşdırmalıdır. Eyni zaman-
da, təbii sərvətlərlə zəngin olan 
istehsalçı dövlətlər etibarlı ba-
zarlar olmadan öz məqsədlərinə 

çata bilməzlər. Bu gün toplantı-
nın formatı onu nümayiş etdi-
rir ki, biz çox geniş beynəlxalq 
əməkdaşlıq formatını yarada bil-
mişik. Maliyyə qurumları, şirkət-
lər və ölkələrin bir amalı var. Biz 
bu layihənin reallaşdırılmasına 
inanırıq və hesab edirik ki, hər 
birimiz üçün bu, uzunmüddətli 
uğur hekayəsi olacaq”.
2018-ci ildə Azərbaycan xalqı və 
dövləti çox əlamətdar tarixi gün-
lər yaşadı. Cəmi iki gün öncə 
- mayın 28-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin (AXC) 100 illiyi 
qeyd olunmuşdu. Onun ardınca 
- mayın 29-da isə Cənub qaz qəh-
lizinin (CQD) rəsmi açılışı olmuş-
du... Yeri gəlmişkən, qeyd edim 
ki, “Əsrin müqaviləsi”ndən cəmi 
iki il keçdikdən sonra – 1996-cı ildə 
Azərbaycan daha bir uğura imza at-
mışdır: “Şahdəniz” qaz kondensatı 
layihəsi üzrə müqavilə imzalanmış-
dı hələ ki, “Şahdəniz” 2018-ci ilin 
noyabrında Səngəçal terminalında 
təntənəli açılış mərasimi keçirilən 
Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) üçün ye-
ganə resurs mənbəyidir. 
Cənab İlham Əliyevin açılış məra-
simində vurğuladığı kimi, “Azər-
baycan qazı yeni mənbədir və 
Cənub Qaz Dəhlizi yeni enerji da-
marıdır, Avropanın enerji xəritə-
sini yenidən tərtib edən layihədir. 
Bu layihənin həyata keçirilməsin-
də iştirak edən bütün tərəflərin 
maraqları təmin edilib. Bu da çox 
önəmlidir. Burada maraqlar ba-
lansı gözlənilib...”
“İlk dəfə olaraq Azərbaycan belə 
genişmiqyaslı beynəlxalq iqti-
sadi və siyasi əməkdaşlığı tələb 
edən layihəyə start vermişdir, 
onun təşəbbüskarı olmuşdur. 
Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açı-
lışı onu göstərir ki, biz qarşımı-
za qoyduğumuz bütün hədəflərə 
çatdıq və bu gün ölkəmizin həya-
tında neft-qaz sənayesinin inki-
şafında yeni dövr başlayır…”
Bakı yaxınlığındakı Səngəçal ter-
minalından başlayan bu layihə 
çərçivəsində hasil ediləcək təbii 
qaz Azərbaycan, Gürcüstan, Tür-
kiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, 
Albaniya ərazisindən və Adriatik 
dənizinin dibindən keçməklə İtali-
yaya qədər 3500 kilometrdən artıq 
uzanan boru kəmərləri vasitəsilə 
çatdırılacaq. İlk qazın 2018-ci ilin 
sonlarında Gürcüstan və Tür-
kiyəyə verilməsi təmin edilmiş-

dir. Avropanın qaz təchizatının 
isə Azərbaycanda dənizdə ilk qaz 
hasil edildiyi vaxtdan bir ildən bir 
qədər çox müddət keçdikdən son-
ra gerçəkləşəcəyi gözlənilir. 
Bu barədə Azərbaycanın dövlət 
başçısı demişdir: 
“Biz heç kimdən asılı deyilik, 
öz taleyimiz öz əlimizdədir və 
müstəqil siyasət aparmaq imkan-
larımız, ilk növbədə, iqtisadi im-
kanlarımızdan qaynaqlanır. Bu 
imkanları da bizə “Əsrin kont-
raktı” yaratdı.
Bu gün biz beynəlxalq tərəf-
daşlarımızla fəal şəkildə yeni 
layihələr, Xəzər dənizinin Azər-
baycan sektorundakı yeni qaz 
yataqları üzərində işləyirik. Tez-
liklə, ola bilsin ki, bir neçə ilə, 
bəlkə də bundan az müddətdə 
hasilata başlanacaq “Abşeron” 
yatağı, çox böyük qaz ehtiyatı 
olan “Ümid” və “Babək” yataq-
ları ilə bağlı Azərbaycan xarici 
şirkətlərlə fəal danışıqlar aparır. 
Tezliklə beynəlxalq əməkdaşlığa 

cəlb olunacağına ümid bəslədi-
yimiz başqa bir yataq “Qarabağ” 
adlanır. Həmçinin, böyük qaz 
potensialı olan iki yataq – “Dan 
ulduzu” və “Əşrəfi”. Beləliklə, 
Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz 
ehtiyatları “Şahdəniz” yatağından 
iki dəfədən artıq çoxdur – 2,6 tril-
yon kubmetr qaza bərabərdir və 
əminəm ki, daha çox olacaq. Çün-
ki bizim təcrübəmiz onu göstərir 
ki, ilkin olaraq gözlənilən ehti-
yatlar əvvəlkindən daha çox olur. 
Məsələn, 1994-cü ildə “Əsrin 
müqaviləsi” imzalananda “Azə-
ri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının 
ehtiyatları 500 milyon tondan bir 
qədər çox qiymətləndirilirdi. Tə-
vazökarlıqla desək, hazırda bu 
rəqəm iki dəfə çox – 1 milyard 
tona yaxındır. Düşünürəm və 
ümid edirəm ki, qaz yataqlarında 
da eyni mənzərinin şahidi ola-
cağıq. Ona görə də Azərbaycan 
qarşıdakı onilliklərdə dünya ba-
zarlarına enerji ehtiyatlarının eti-
barlı, uzunmüddətli təchizatçısı 
olacaq. Bu gün Azərbaycan nefti 
bəzi Avropa ölkələrinin neft is-
tehlakının üçdə biri və ya daha 
çox, hətta 40 faizini təşkil edir. 
Azərbaycan öz qaz ehtiyatları ilə 
Avropa bazarına daxil olmağa ha-
zırdır...”
Cənub Qaz Dəhlizinin iştirakçısı 
olan ölkələr – Gürcüstan, Türkiyə, 
Yunanıstan, Bolqarıstan, Albani-
ya, İtaliya bu layihəni yüksək qiy-
mətləndirir, Azərbaycan dövlətinə 
öz minnətdarlıqlarını bildirirdilər. 
Layihədə iştirak barədə Bosni-
ya və Herseqovina, Xorvatiya və 
Monteneqro ilə anlaşma memo-
randumları imzalanmışdır. Rumı-
niya və Türkmənistan da bu bö-
yük dəhlizə maraq göstərdiklərini 
bəyan etmişlər. Cənub Qaz Dəhli-
zi cəlb olunmuş bütün ölkələrdə 
bir neçə milyardlıq investisiyalara 
yol açır. Bu, minlərlə yeni iş yeri 
deməkdir. Bu, təkcə enerji deyil, 
həm də nəqliyyat infrastrukturu, 
nəqliyyat infrastrukturuna inves-
tisiya yatırılması deməkdir. 
Cənub Qaz Dəhlizi marşrutu bo-
yunca yerləşən və Cənub Qaz 
Dəhlizinin iştirakçısı olan ölkələ-
rin bir çox hissələrinin qazlaşdı-
rılmasına gətirib çıxaracaq. Bütün 
bunlar inkişaf, sabitlik, proqnoz-
laşdırılma imkanı deməkdir və 
əməkdaşlığa yol açır. Çünki bu 
gün Cənub Qaz Dəhlizinin iştirak-

Azərbaycan qazı yeni mənbədir və Cənub qaz
 dəhlizi yeni enerji damarıdır, Avropanın enerji 

xəritəsini yenidən tərtib edən layihədir.

İlham Əliyev
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“Bu xəyal deyil, əfsanə deyil, üç dəniz:
Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq 

dənizi birləşəcəkdir”.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev adına 
Bakı Dərin Özüllər Zavodu Mən əminəm ki,  Xəzər nefti

 bizim regiona sülh gətirəcək, 
sabit həyat, sərbəst ticarət və 
gələcək nəsillər üçün tamamilə

 yeni imkanlar açacaqdır.
                              

                                           İlham Əliyev                                           İlham Əliyev

Bakı Ali Neft Məktəbi 

çısı olan ölkələr Azərbaycanın çox 
yaxın tərəfdaşlarıdır. Azərbaycan 
artıq bu ölkələrin böyük əksəriy-
yəti ilə strateji tərəfdaşlığa dair bə-
yannamələr imzalamışdır...

“TANAP” və “TAP”-ın 
istifadəyə verilməsi Türkiyə 

ilə Azərbaycan arasında əbədi 
dostluğun növbəti təzahürü – 
Avropanın enerji təhlükəsizli-

yinin güclü mənbəyidir
2018-ci il iyunun 12-də Türkiyə-
nin Əskişəhər şəhərində TANAP 
qaz kəmərinin istifadəyə verilmə-
si münasibətilə təntənəli mərasi-
min keçirilməsi böyük tarixi ha-
disə idi. Azərbaycanın iştirakı və 
dəstəyi ilə reallaşdırılan növbəti 
nəhəng layihənin həyata keçiril-
məsi ilə Azərbaycan daha bir ta-
rixi iqtisadi, siyasi uğuruna imza 
atdı, nəinki regionun, bütövlük-

də Avropanın və dünyanın enerji 
təhlükəsizliyinə özünün növbəti 
töhfəsini vermiş oldu.
2018-ci il ərzində o qədər möh-
təşəm, genişmiqyaslı layihələr, 
tədbirlər keçirilib ki, müstəqil in-
kişaf xəttimiz, müstəqil dövlət si-
yasətimiz olmadan onlara nail ola 
bilməzdik. 
Eyni zamanda, açılış mərasimində 
də vurğulandığı kimi, enerji baza-
rında yaşanan dəyişikliyə və ehti-
yaca cavab verən TANAP həm də 
qarşıdakı illərdə həyata keçirilə-
cək yeni layihələrin müjdəçisidir. 
Elə layihə ilə bağlı rəqəmlər bu 
həqiqəti açıq-aşkar ortaya qoyur. 
Diametri 56 düymlük borulardan 
ibarət olan 1850 kilometrlik TA-
NAP Türkiyə, Yaxın Şərq və Av-
ropanın ən uzun təbii qaz boru 
kəməridir. TANAP-ın marşrutu 20 
vilayət, 67 rayon və Çanaqqala bo-
ğazından keçir. Bu layihənin ilkin 

ötürücülük qabiliyyəti ildə 16 mil-
yard kubmetr təbii qazdır. Bunun 
6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 
milyard kubmetri isə Avropaya 
nəql olunacaq. Tələbdən asılı ola-
raq, ötürücülük qabiliyyətinin əv-
vəlcə 22 milyard, daha sonra əlavə 
sərmayələrlə 31 milyard kubmetrə 
çatdırılması hədəflənir. Trans-A-
nadolu qaz kəməri layihəsinin 
icrası müstəqilliyimizin daha bir 
mühüm hadisəsi kimi tarixə düş-
dü. Azərbaycanın və Türkiyənin 
möhkəm işbirliyi, qardaşlığa və 
dostluğa söykənən fəaliyyəti bu 
strateji layihənin uğurla reallaş-
masında əhəmiyyətli rol oynadı. 
Ölkəmizin iqtisadi qüdrətini, Av-
ropanın enerji təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasında rolunu bir 
daha təsdiqləyən TANAP dün-
yanın siyasi və iqtisadi həyatında 
Azərbaycanın yerini və özəlliyini 
bir daha nümayiş etdirdi.

Azərbaycan dünya 
miqyaslı layihələrdə 

iştirak edən mühüm bir 
tərəfdaş dövlətdir

STAR: Türkiyə-Azərbaycan dost-
luğunun və qardaşlığının növbəti 
ifadəsi...
Müstəqilliyimizin 100-cü ilinin 
uğurlarından bəhs edərkən, Tür-
kiyənin İzmir şəhərində “Star” 
neft emalı zavodunun açılış mə-
rasimini qeyd etməmək mümkün 
deyil. Hələ 2011-ci ildə Azərbay-
can və Türkiyə prezidentlərinin 
iştirakı ilə təməli atılan “Star” za-
vodu hər iki ölkənin, bütövlükdə 
isə bu bölgənin iqtisadi inkişafına 
və enerji təhlükəsizliyinin təmin 
olunmasına öz müsbət töhfəsini 
verəcək tarixi layihədir. 
Qeyd edək ki, illik istehsal gücü 
10 milyon ton olan “Star” neft 
emalı zavodu ilk beş il müddə-
tində Azərbaycan iqtisadiyyatı-
na ildə 850 milyon ABŞ dolları, 
sonrakı dövrlərdə isə hər il 600 

milyon ABŞ dollarından çox gəlir 
gətirəcək. Bu o deməkdir ki, Azər-
baycan dünya miqyaslı əhəmiy-
yətə malik bir zavodun sahibidir 
və bu da əbədi kapital deməkdir. 
Bu, eyni zamanda, onu göstərir ki, 
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlə-
rində gündən-günə möhkəmlənən 
yeni müsbət meyillər yaranır. Bu 
layihə həm istehsalçı olaraq res-
publikamız, həm də istehlakçı 
kimi Türkiyə üçün maraqlıdır. 
2018-ci ilin oktyabr ayının 19-da 
qardaş və dost Türkiyənin İzmir 
şəhərində Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin 
və Türkiyə Respublikasının Pre-
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
iştirakı ilə nəinki hər iki ölkənin, 
bütövlükdə regionun həyatında, 
inkişafında çox böyük və mühüm 
rola malik olan “Star” neft emalı 
zavodunun açılış mərasimi keçi-
rildi. Çox böyük tarixi hadisə idi. 
Hər iki ölkənin liderləri Azərbay-
can-Türkiyə qardaşlığının, dost-
luğunun, müttəfiqliyinin möh-

kəmləndirilməsi yolunda daha bir 
uğura imza atdılar. Azərbaycan və 
Türkiyə birlikdə XXI əsrin enerji 
tarixini yazır.
Müəssisənin əsas xammal təda-
rükçüsü kimi Azərbaycan Res-
publikanın Dövlət Neft Şirkəti 
- SOCAR çıxış edir. SOCAR-ın 
6,3 milyard dollar kapitalla Tür-
kiyənin İzmir şəhərinin Əliağa 
rayonunda, “Petkim” neft-kimya 
kompleksinin ərazisində inşa etdi-
yi bu zavodda hər il 10 milyon ton 
xam neft emal ediləcək. Zavodda 
ildə 1,6 milyon ton nafta, 1,6 mil-
yon ton təyyarə yanacağı, 4,8 mil-
yon ton az kükürdlü dizel yanaca-
ğı, 700 min ton neft koksu, 420 min 
ton qarışıq ksilen və 160 min ton 
kükürd istehsal olunacaq. Zavod 
“Petkim” neft-kimya kompleksi-
nin nafta və qarışıq ksilenə olan 
tələbatını tam ödəyəcək. Onu da 
qeyd edək ki, SOCAR 19,5 milyard 
dollarlıq investisiya paketi ilə Tür-
kiyə tarixində ən böyük xarici sər-
mayəçidir. Bundan əlavə, “Star” 
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Neft Emalı Zavodu Türkiyədə özəl 
sektorun bir nöqtəyə qoyduğu ən 
böyük investisiya layihəsidir. 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Döv-
lət Neft Şirkəti digər ölkələrə də 
investisiya yatırır. Son 10 ildə SO-
CAR-ın Gürcüstandakı nümayən-
dəliyi tərəfindən SOCAR-ın Tbilisi 
və Batumidə inzibati ofis binaları, 
Tbilisidə Azərbaycanın böyük 
ədibi və mütəfəkkiri Mirzə Fətəli 
Axundovun ev muzeyi, Marneuli-
də “Çay Evi” və “Gənclər Mərkə-
zi”, Tbilisidə Nəriman Nərimano-
vun ev muzeyi alınıb əsaslı təmir 
olunaraq istifadəyə verilmişdir. 
Ümumiyyətlə, 2007-2018-ci illər 
ərzində SOCAR və ona tabe qu-
rumlar tərəfindən Gürcüstan 
iqtisadiyyatına 1 milyard ABŞ 
dollarından artıq sərmayə yatırıl-
mış, Gürcüstan dövlət büdcəsinə 

təxminən 1,3 milyard ABŞ dolları 
məbləğində vergi (bütün növ ver-
gi tutmaları üzrə) ödənilmişdir.
SOCAR Azərbaycan ərazisində 
dənizdə və quruda neft və qaz ya-
taqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və iş-
lənməsi, neftin, qazın və qaz kon-
densatının hasilatı, emalı və nəqli, 
neft və neft-kimya məhsullarının, 
qazın daxili və xarici bazarlarda 
satışı, ölkə ərazisində sənayenin 
və əhalinin təbii qaz təchizatı ilə 
məşğul olur. Beynəlxalq şirkət sta-
tusuna malik olan SOCAR təkcə 
ölkənin daxili tələbatının böyük 
hissəsini neft-qaz, həmçinin geniş 
çeşidli neft məhsulları ilə təmin et-
məklə kifayətlənmir, həmin məh-
sulların artıq qalan hissəsini xarici 
bazarlara çıxarmaqla da məşğul 
olur. Bütün bu vacib və müxtəlif 
istiqamətli işləri həyata keçirmək 
üçün şirkət dəniz və quru sahələ-
rində yeni qaz və qaz-kondensat, 
neft yataqlarının kəşfiyyatı, işlən-
məsi və son işlənmə mərhələsində 
olan yataqların abadlaşdırılması 
üçün yeni texnika və texnologiya-
ları tətbiq etməyə qadir olan yük-
səkixtisaslı mühəndislər, texniki 
işçilər və fəhlə kadrları yetişdirir.
“Star” neft emalı zavodu Avropa, 
Yaxın Şərq və Afrika bölgələrində 
ən böyük müəssisələrdən biridir. 
Türkiyənin Xəzinə və Maliyyə 
naziri Berat Albayrak Türkiyə və 
Azərbaycan arasındakı dostluğu 
və birliyi dünya üçün nümunə ad-
landırdı və dedi: “Bu gün burada 
yaranan mənzərə dünyanın içində 
olduğu bədbinliyə, qeyri-müəy-
yənliyə ən gözəl həll formasını 
təqdim edir. Dünya Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasındakı dostluğu, 
birliyi örnək götürməlidir. Qarşı-
lıqlı uzaqgörənliklə ortaq hədəf-
lərə doğru həmrəyliklə hərəkət 
etdikdə regional və qlobal sabit-
liyə, əmin-amanlığa necə böyük 
töhfə verməyin mümkün olduğu 
bu mənzərə sayəsində çox aydın 
görünür. Bu gün bu mənzərə dün-
yaya ölkələrin öz maraqlarını, iqi-
tisadi sabitliklərini həll etməsinin 

yolunun himayəçilikdən və onu 
artırmaqdan, ticarət müharibələri 

aparmaqdan deyil, həmrəylikdən, 
rəqabət mühitindən, güclü əmək-
daşlıqdan keçdiyini çox aydın şə-
kildə ortaya qoyur”. 
Sənayenin neft-qaz sektorunda 
ümumi dəyəri 2018-ci ildə 31,3 
milyard manat olmaqla 38,8 mil-
yon ton neft (əvvəlki ilə nisbətən 
0,3 faiz çox), 30,6 milyard m3 qaz 
(əvvəlki ilə nisbətən 7,1 faiz çox) 
hasil edilmişdir. 
2018-ci il üzrə dünya bazarlarında 
Azərbaycan neftinin orta qiymə-
ti 73,1 dollar/ton təşkil etmişdir. 
2018-ci ildə SOCAR üzrə əsaslı və-
sait qoyuluşu 1,8 milyard manat 
təşkil etmişdir. İl ərzində şirkətin 
valyuta və hesablaşma hesablarına 
28,7 milyard manat, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Fonduna aid mənfəət nefti-
nin satışından 17,4 milyard manat, 
“Şahdəniz” neftinin ixracından 
əldə edilən vəsait hesabına 187,0 
milyon manat, dövlət büdcəsindən 
nizamnamə kapitalının artırılma-
sı üçün 1,2 milyard manat, bank 
kreditlərinin alınmasından 1,0 mil-
yard manat vəsait daxil olmuşdur.
Hələ ötən əsrin 90-cı illərinin əv-
vəllərində lokal neft hasilatçısı olan 
Azərbaycan, onun Dövlət Neft 
Şirkəti “Əsrin müqaviləsi”nin im-
zalanmasından ötən 25 il ərzində öz 
inkişafının növbəti tarixi mərhələsi-
nin astanasına çatmışdır. 
Oxucuya təqdim edilən material-
lar əyani surətdə sübut edir ki, bu 
mübarizələrdə Heydər Əliyevin 
siyasəti qalib gəldi və Azərbaycan 
bu gün dünyanın dinamik inkişaf 
edən, beynəlxalq aləmdə öz nüfu-
zunu artıran, xalqının firavan ya-
şaması üçün böyük işlər görən bir 
dövlətdir. Neft Fondunun yaradıl-
ması, neftdən gəlirlərin bir hissəsi-
nin ölkənin strateji iqtisadi, sosial 
məsələlərinin həllinə yönəldilməsi 
ildən-ilə valyuta ehtiyatlarının daha 
da güclənməsini, qlobal risklərin tə-
sirlərinin minimuma endirilməsini 
şərtləndirir.
Əgər 1994-cü ildə, çətin dövrdə, 
həm iqtisadi, həm də siyasi cəhət-

dən çox ağır dövrdə bütün təz-
yiqlərə və hədə-qorxulara baxma-

yaraq, Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə «Əsrin müqaviləsi» imzalan-
masaydı, bu gün Azərbaycanda 
nəinki neft sektorunda, ümumiy-
yətlə, iqtisadi sahədə inkişafdan 
söhbət gedə bilməzdi. 
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Neftçilər günüdür

Müstəqillik uğrunda gedən mü-
barizədə neft amili həmişə ön 
planda olub. Neft amili bu gün 
də Azərbaycanın müstəqilliyinə, 
onun dünyada layiqli yer tutma-
sına xidmət edir və bu işdə fəda-
kar neftçilərimiz öz ustadlarının 
başını uca edərək, əsl qəhrəmanlıq 
nümunələri göstərirlər. İnkare-
dilməz bir həqiqətdir ki, onların 
uzun illər ərzində qazandıqları 
zəngin təcrübə respublikamızın 
gələcək inkişafı üçün müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın 
böyük neft şirkətləri ilə bağlanmış 
müqavilələrin reallaşması bunu 
əyani surətdə sübut edir.
Neftçilər keçmişdə də, indi də ən 
vacib, hörmətli peşə sahibləridir. 
Onlara qayğı Azərbaycanın gələ-
cəyinə qayğıdır. 
Onlara diqqət əməksevər xalqımı-
za diqqətdir. Qeyd etməliyik ki, 
bu münasibət uzun müddət olub 
və indi də vardır. Əlbəttə, keçid 
dövrünü spesifik şəraitdə yaşayan 
respublikamızın çətinlikləri neft 

sənayesinin, burada çalışanların 
problemlərinin həllinə də təsir 
edir. 
Qəhrəman neftçiləri dalğalı, fırtı-
nalı Xəzərdə işləməyə təkcə maaş 
deyil, peşəyə vurğunluq, Vətə-
nin qüdrətinin artırılması arzusu 
cəlb etmişdir. Mən uzun illərdən 
bəri neftçilərlə, o cümlədən neftçi 
alimlərlə təmasda oluram. Onla-
rın qayğıları, narahatlıqları, iqtisa-
diyyatla bağlı düşüncələri, sözün 
əsl mənasında, Vətənini, torpağını 
sevən insanların düşüncələridir. 
Onlarla çoxsaylı söhbətlərimdə bir 
həqiqəti də aşkar etmişəm. Neft-
çilər çox saf, mərd və dostluğa 
sadiq insanlardır. Bu keyfiyyətləri 
həmişə qoruyub saxlayan, gələ-
cəyə nikbin baxan neftçilər ordusu 
Azərbaycan iqtisadiyyatının möh-
kəm və əzəmətli sütunlarındandır. 

Şanlı ənənələri olan Azərbaycan 
neft sənayesi iqtisadiyyatın aparıcı 
sahələrindən biridir. 
Biz çalışdıq ki, dəniz neftçilərinin 
keçdiyi şərəfli yola bir daha nəzər 
salaq, bu işin başlanğıcından in-
diyə qədər baş vermiş ən vacib ha-
disələri, ömrünü Azərbaycan neft 
sənayesinin inkişafına sərf etmiş 
qəhrəman Azərbaycan övladları-
nı xatırlayaq. Bu gün onların çoxu 
aramızda yoxdur. Lakin onlar 
unudulmur və unudulmayacaqlar. 
Neftçilər bayramı sözün əsl məna-
sında milli bayramdır. Bu bayram, 
təbii ki, qəhrəman neftçilərimizi 
yeni-yeni uğurlara ruhlandıracaq 
və onları müstəqil Azərbaycanın 
iqtisadi qüdrətinin artması işində 
fəal iştirak etməyə səsləyəcəkdir.
Müstəqilliyin təminatının əsas 
sütunlarından biri iqtisadi güc və 
tərəqqidir. Dövlətin iqtisadi poten-
sialı onun müstəqilliyini möhkəm-
ləndirirsə, müstəqillik də öz növ-
bəsində iqtisadi inkişaf və yüksəliş 
üçün münbit zəmin yaradır. 
Azərbaycan neftçiləri hələ uzun 
illər Azərbaycan iqtisadiyyatının 
inkişafında, neft strategiyasının 
uğurla həyata keçirilməsində, 
eləcə də hər birimizin yaşayışı ilə 
bağlı olan dövlət büdcəsinin ma-
liyyə təminatında mühüm rol oy-
nayacaqdır. 

Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin 
inkişafında böyük xidmətləri olan, tanın-
mış alim və geoloqlardan biri də akade-
mik Xoşbəxt Yusifzadədir.
Azərbaycanın bütün dövrlərdə neft 
sənayesinin inkişafında X.Yusifza-
dənin əməyi var. Xoşbəxt Yusifza-
də bizim neft tariximizdə xüsusi bir 
səhifə, onun keçdiyi həyat yolu və 
gördüyü işlər isə ayrıca bir mərhələ-
dir. Prezident Heydər Əliyev 2000-ci 
il yanvarın 13-də neftçi-geoloq Xoş-
bəxt Yusifzadənin 70 illik yubileyi 
münasibətilə təbrikində yazmışdı:
“Siz ölkəmizdə zəngin neft yataqla-
rının kəşf edilməsi və işlənməsinə 
böyük əmək sərf etmiş görkəm-
li mütəxəssis kimi tanınırsınız. 
Xəzər dənizində genişmiqyaslı ax-
tarış-kəşfiyyat işlərinin uğurla ye-
rinə yetirilməsində sizin xidmətlə-
riniz xüsusilə böyükdür. «Bahar», 
«Azəri», «Çıraq», «Kəpəz» və 
başqa neft və qaz-kondensat ya-
taqlarının kəşfi bilavasitə rəhbər-
liyiniz və iştirakınızla həyata keçi-
rilmişdir.
Respublikanın neft və qaz sənaye-
sinin aktual problemlərinin həllinə 
yönəldilmiş elmi yaradıcılığınız 
Azərbaycan dəniz neft və qaz-kon-
densat yataqlarının işlənmə la-
yihələrinin hazırlanıb həyata keçi-
rilməsində, Xəzər dənizinin dərin 
sahələrində yerləşən neft-qaz ya-
taqlarının mənimsənilməsi üçün 
elmi metodların tətbiq edilməsin-
də mühüm rol oynamışdır. Neft 
laylarının açılmasınıntəkmilləşdi-

rilməsi, neft, qaz və qaz-konden-
sat yataqlarının işlənməsi üsulları 
üzrə ixtiralarınız böyük səmərə 
gətirmiş, fəaliyyətinizdə elmlə is-
tehsalatın sıx bağlılığını əyani nü-
mayiş etdirmişdir. Karbohidrogen 
ehtiyatlarının hesablanması ilə 
bağlı proqnozlarınız həmişə təsdiq 
olunaraq, öz dəqiqliyi və mötəbər-
liyi ilə neft alimləri və mütəxəssis-
ləri arasında nüfuzunuzu daha da 
artırmışdır.
Görkəmli neftçi-alim və peşəkar 
mütəxəssis kimi topladığınız bö-
yük təcrübə Dövlət Neft Şirkəti-
nin vitse-prezidenti vəzifəsində 
göstərdiyiniz səylər nəticəsində 
daha da zənginləşmişdir. Müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının yeni 
neft strategiyasının uğurla həyata 
keçirilməsində, dünyanın tanınmış 
neft şirkətləri ilə bağlanmış müqa-
vilələrin gerçəkləşdirilməsində Siz 
böyük əzmkarlıq göstərirsiniz.
Neft sənayesinin inkişafında dövlət 
mükafatlarına, müxtəlif orden və 
medallara layiq görülmüş fəaliyyə-
tiniz neftçilərin gənc nəsilləri üçün 
əsl həyat məktəbidir. Əminəm ki, 
doğma Azərbaycanımızın tərəqqi-
si, xalqımızın rifahının yaxşılaşdı-
rılması naminə neft sərvətlərimizin 
səmərəli işlənməsi və istehsalı uğ-
runda bundan sonra da var qüvvə-
nizi sərf edəcək və respublikanın 
neft sənayesi sahələrində yeni nai-
liyyətlər qazanacaqsınız”.

Akademik Ziyad Səmədzadə

“Biz bu gün tarixi bir gün yaşayırıq. Tarixi bir hadisənin 
şahidiyik. Bu tarixi biz yazırıq. Bugünkü nəsillər, Azər-
baycan, Türkiyə, Gürcüstan, Amerika Birləşmiş Ştatları, 
Böyük Britaniya, Norveç, Fransa, İtaliya və digər dövlət-
lər, hamımız bir yerdə böyük bir tarix yazırıq. Bunların 
hamısı gələcək nəsillər üçündür. Şübhə yoxdur ki, gələcək 
nəsillər bizim gördüyümüz bu işlərdən bəhrələnərək, daha 
da firavan yaşayaraq, ölkələrimizdə, Azərbaycanda de-
mokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu şəraitində, 
vətəndaş cəmiyyəti şəraitində yaşayaraq bunların bəh-
rələrini görəcəklər”.

Heydər Əliyev

 “Biz haqlı olaraq neft strategiyamızla fəxr edirik. Çünki 
Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı, siyasi çəkisinin art-
ması və dünya proseslərində fəal iştirakı ölkəmizin iqtisadi 
imkanları ilə bilavasitə bağlı məsələdir. İqtisadi imkanları 
bizə məhz neft strategiyamız yaratmışdır. O da həqiqətdir 
ki, biz bu imkanlardan bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq 
səmərəli şəkildə istifadə etdik - neft kapitalını qeyri-neft 
sektorunun inkişafına yönəltdik. Beləliklə, infrastruktur la-
yihələrinin icrası və digər iqtisadi islahatlar əslində imkan 
verdi ki, biz bugünkü reallıqlar haqqında xalqa qürur hissi 
ilə danışa bilək”.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Heydər Əliyev 2001-
ci il avqustun 16-da «Neftçilər Günü» peşə bayramının təsis 
edilməsi haqqında” sərəncam imzaladı. Sərəncamda deyilirdi: 
“Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafında Azərbaycan xalqı-
nın dəyərli insanları – böyük alimləri, mühəndisləri, geoloqları, neft-
çiləri və başqa mütəxəssisləri zəngin neft və qaz sərvətlərinin vətən, 
xalq naminə istifadə edilməsi üçün böyük işlər görmüş, fədakarcasına 
çalışmış və xalqımızın tarixinə şanlı səhifələr yazmışlar. Azərbayca-
nın tarixində, onun iqtisadiyyatının inkişafında, xüsusilə müstəqilli-
yinin möhkəmləndirilməsində neft sənayesinin əhəmiyyətini nəzərə 
alaraq və neftçilərin əməyini yüksək qiymətləndirərək qərara 
alıram: Hər il sentyabrın 20-si Azərbaycan Respublikasında 
«Neftçilər günü» peşə bayramı kimi qeyd olunsun”.
Bu, həqiqətən, böyük bir məna daşıyan sərəncam idi. Dün-
ya neft sənayesinin inkişafına Azərbaycan neftçiləri böyük 
töhfələr vermiş, əsl qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər. 
Müstəqillik illərində onların fəaliyyət imkanları daha da ge-
nişlənmiş neftçilərimiz xarici neft şirkətləri ilə iş birliyində öz-
lərinin peşəkarlığını, məsuliyyətli olduqlarını bir daha sübut 
etmişlər.
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Sentyabrın 17-də Fransız-Azər-
baycan Universitetində (UFAZ) 
SOCAR-ın birinci vitse-prezi-
denti, akademik Xoşbəxt Yu-
sifzadənin fransız dilində nəşr 
olunan "Ömrümün illəri və izlə-
ri" kitabının təqdimatı keçirilib.
Təqdimat mərasimində “Total” 
şirkətinin ölkə üzrə direktoru 
Denis Lemarşal, Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Uni-
versitetinin (ADNSU) rektoru, 
professor Mustafa Babanlı, SO-

CAR-ın strateji inkişaf üzrə vit-
se-prezidenti Tofiq Qəhrəma-
nov, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının (AMEA) pre-
zidenti, akademik Akif Əlizadə 
və SOCAR-ın birinci vitse-pre-
zidentinin müşaviri Ələkbər 
Abbasov Azərbaycanın tanın-
mış mühəndis-geoloqu, aka-
demik Xoşbəxt Yusifzadənin 
həyat və fəaliyyətindən söhbət 
açıb, kitabın nəfis tərtibatda ha-
zırlandığını bildiriblər.

Cari ilin 7 ayında Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında ticarət dövriy-
yəsinin həcmi 33 faiz artaraq 2,3 
milyard dollar təşkil edib.
Bu barədə İqtisadiyyat naziri 
Şahin Mustafayev sentyabrın 
16-da Bakıda keçirilən Azərbay-
can-Türkiyə biznes forumunda 
deyib.
Nazir qeyd edib ki, ötən il isə 
ölkələrimiz arasında ticarət döv-
riyyəsi 28 faiz artaraq 3,4 mil-
yard dollar olub.

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko-
mitəsi (ƏMDK) dövlət əm-
lakının idarə edilməsində 
səmərəliliyin artırılması, dövlət 
əmlakının qorunub saxlanılma-
sı və istifadəsi üzərində dövlət 
nəzarətinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı iri dövlət şirkətlərinə 
dair vahid məlumat bazasının 
formalaşdırılması istiqamətin-
də intensiv işlər görür.
Komitədən bildirilib ki, bu 
platforma ayrıca bölmə olaraq 
komitənin Elektron Xidmətlər 
Portalında yerləşdirilib. Özün-
də 20-dək iri dövlət şirkətinin 
cəmləşdiyi platformada kadr 
uçotu üzrə məlumatlar, maliy-
yə və mühasibat göstəriciləri, 
o cümlədən daşınmaz əmlaka 

dair hesabat formaları yer alır. 
Məlumat bazasına iri dövlət 
şirkətləri tərəfindən onlayn 
rejimdə müvafiq məlumatları 
daxil etməyə imkan verən veb 
platforma yaradılıb.
Kadr uçotu hissəsində infor-
masiya sisteminin iştirakçıla-
rına aid ştat vahidi, faktiki iş-
ləyənlərin sayı, vakant yerlərin 
sayı, mühəndis-texniki heyətin 
sayı və əməkhaqqı fondu barə-
də məlumatlar əks olunub. 
Maliyyə göstəriciləri özündə 
“Maliyyə Hesabatlarının Bey-
nəlxalq Standartlarına əsasən 
mühasibat uçotunun aparılma-
sı Qaydaları”na 1 və 2 nömrəli 
əlavələrdəki hesabat formala-
rı və bu formalarda göstərilən 

məlumatları cəmləşdirib. Da-
şınmaz əmlaka dair məlumatla-
ra isə bu sistemin iştirakçılarına 
aid daşınmaz əmlakın sayı, ti-
kililərin ümumi sahəsi, istehsal 
təyinatlı binaların sahəsi, tiki-
lilərin balans dəyəri, tikililərin 
qalıq dəyəri və ümumi torpaq 
sahəsi barədə informasiyalar 
aiddir.
Həmin məlumatlar iri dövlət 
şirkətləri tərəfindən informa-
siya sisteminə gücləndirilmiş 
elektron imzadan və ya digər 
elektron eyniləşdirmə vasitələ-
rindən istifadə olunmaqla daxil 
edilməli və təsdiqləyən şəxsin 
gücləndirilmiş elektron imzası 
ilə imzalanmalıdır.
Bu informasiya sistemi va-

sitəsilə dövlət əmlakı daha 
səmərəli istifadə ediləcək, hə-
min müəssisələrdə korporativ 
idarəetmənin tətbiqi və onların 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətin-
də şəffaflıq artırılacaq. Həm-
çinin iri dövlət şirkətlərinin 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 
müqayisəli təhlil ediləcək, daxil 
edilən məlumatlar real vaxt re-
jimində əldə olunacaq.
Tam əhatəli, dəqiq, etibarlı və 
çevik qaydada yeniləşən ba-
zaya gələcəkdə digər dövlət 
müəssisələrinin də inteqrasi-
yası həyata keçirilə bilər. İnfor-
masiya sisteminə daxil edilmiş 
məlumatların mühafizəsi yük-
sək səviyyədə aparılır, tam ola-
raq təhlükəsizlik təmin edilir.

"Aqrar Tədarük və Təchizat" 
ASC "Şəhərdən Kəndə" adı altın-
da qablaşdırılmış müxtəlif növ 
Zaqatala çayı və “Azərsun Hol-
dinq” Şirkətlər Qrupu “Azər-
çay” brendi ilə Parisdə Sen-Sül-
pis (Saint Sulpice) meydanında 
sentyabrın 27-dən 29-dək keçi-
riləcək “Çay şəhərciyi”ndə ölkə-
mizi təmsil edəcəklər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, “Çay 
şəhərciyin”də iştirak edən 
şirkətlər ölkələrində becərilən 
çay bitkisi, onun mənşəyi, rən-
gi, növləri, çay ritualları, eləcə 
də çayın orqanizmə faydaları 
haqqında məlumat vərəcəklər.

Azərbaycanı təmsil edəcək hər 
iki şirkət ziyarətçilərə ölkəmiz-
də becərilən və istehsal olunan 
çay növləri, onun tərkibinin 
zənginliyi, milli çay mədəniy-
yətimiz və çay süfrəsi haqqın-
da danışacaqlar. Şəhərcikdə zi-
yarətçilərin milli çayımızın ətri 

və tamı ilə tanış olmaq, eləcə də 
şirkətlərimizin öz məhsullarını 
təşviq etmək imkanı olacaq.
Bu gün dünyada 35 ölkə çay 
istehsal edir. Çin (1.7 milyon 
ton), Hindistan (1 milyon ton), 
Kenya (369 min ton), Şri-Lan-
ka (300 min ton), Türkiyə (225 
min ton), Vyetnam (217 min ton) 
və Yaponiya (84800 ton yaşıl çay) 
çay istehsalına görə ön sıradadır-
lar. Fransada ildə 20 min ton çay 
istehlak olunur və çayın illik döv-
riyyəsi 251.2 milyon avrodur.
Qeyd edək ki, bu gün dünyada 
hər saniyədə 10 min fincan çay 
içilir.

Cari ilin 8 ayında Azərbaycan 
və Ukrayna arasında idxal-ix-
rac əməliyyatlarının həcmi 580 
milyon dollara yaxın olub ki, 
bu da ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 100 milyon dol-
lar çoxdur.
Ukrayna Dövlət Statistika Ko-
mitəsindən  bildirilib ki, yan-

var-avqust aylarında Azərbay-
candan bu ölkəyə 300 milyon 
dollarlıq məhsul ixrac olunub. 
Azərbaycanın Ukraynadan 
idxal etdiyi məhsulun dəyəri isə 
278 milyon dollar təşkil edib.
Qeyd edək ki, postsovet məka-
nında Ukrayna Azərbaycanla 
ticarət dövriyyəsinin həcminə 

görə, Rusiyadan sonra ikincidir. 
Keçən il Azərbaycan və Ukrayna 
arasında idxal-ixrac əməliyyat-
larının həcmi 829 milyon dollara 
çatıb ki, bu da əvvəlki illə müqa-
yisədə 18 milyon dollar çoxdur. 
Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət 
dövriyyəsində son 5 ilin ən yük-
sək göstəricisi qeydə alınıb.

Təbii qazın boru kəmərləri ilə 
nəqli, topdan və pərakəndə sa-
tışının qiymətləri dövlət tərə-
findən tənzimlənəcək.
Nazirlər Kabineti “Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2005-ci il 28 sentyabr 
tarixli 178 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Qiymətlə-
ri (tarifləri) dövlət tərəfindən 
tənzimlənən malların (işlərin, 
xidmətlərin) Siyahısı”nda dəyi-

şiklik edilməsi barədə” Qərar 
qəbul edib. Qərara əsasən, təbii 
qazın boru kəmərləri ilə nəq-
li, topdan və pərakəndə satışı 
“Qiymətləri (tarifləri) dövlət 
tərəfindən tənzimlənən malların 
(işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”na 
daxil edilib.

Yanvar-iyul aylarında mühüm 
məhsul növlərindən təzə mey-
və ixracı 26,2 faiz, təzə tərəvəz 
1 faiz, şəkər 49,2 faiz, tütün 1,9 
dəfə, meyvə və tərəvəz şirələ-
ri 36,3 faiz, çay 2,2 faiz, meyvə 
və tərəvəz konservləri 6,4 faiz, 
marqarin, qida üçün yararlı di-
gər qarışıqlar 33,5 faiz, pambıq 
lifi 2 dəfə, pambıq ipliyi 43 faiz, 
emal olunmamış alüminium 6,2 
faiz, qara metallardan yarım-
fabrikatlar 39,5 faiz, bentonit 
gili 5,2 faiz artıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, hesabat dövründə 
kartof ixracı 7,4 faiz, bitki yağ-
ları 33,9 faiz, təbii üzüm şərab-
ları və üzüm suslosu 20,7 faiz, 
polietilen 1,1 faiz, qara metal-
lardan boruların ixracı isə 82,5 
faiz azalıb.
Yeddi ayda ötən ilin eyni ayları 
ilə müqayisədə buğda idxalı 9,2 
faiz, təzə meyvə 5,1 faiz, xam 

şəkər və şəkər 1,6 dəfə, kərə 
yağı, digər süd yağları və pasta-
ları 2,4 faiz, kartof 14,1 faiz, quş 
əti və onun əlavə məhsulları 
14,7 faiz, mal əti 14,7 faiz, təzə 
tərəvəz 39,7 faiz, minik avtomo-
billəri 2 dəfə, polad prokatı 21,2 
faiz, mineral gübrələr 18,6 faiz, 
hesablama maşınları, blok və 
qurğuları 29,2 faiz, rezin şinlər 
10,1 faiz, məişət kondisioner-
ləri 1,8 dəfə, mebellər 6,1 faiz, 

polietilen 21,7 faiz, yük avto-
mobilləri 1,7 dəfə, paltaryuyan 
maşınlar 9 faiz, qara metallar-
dan künclüklər 11,9 faiz, avto-
buslar 2 dəfə artıb. Bitki yağı 
idxalı 5,5 faiz, siqaret 44,5 faiz, 
çay 1,5 faiz, qara metallardan 
borular 9,8 faiz, qara metallar-
dan çubuqlar 11,6 faiz, sement 
və sement klinkerləri 20,9 faiz, 
məişət soyuducularının idxalı 
isə 19,4 faiz azalıb.

Yanvar-avqust aylarında ötən 
ilin eyni ayları ilə müqayisədə 

içki istehsalında 44,9 faiz, tü-
tün məmulatlarının istehsalın-

da 32,2 faiz, qida məhsullarının 
istehsalında isə 15,7 faiz artım 
müşahidə olunub. 
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, bu sahələrin əsas 
məhsullarından qənd və şəkər 
tozu istehsalı 77,8 faiz, kolbasa 
məmulatları 46,5 faiz, qaymaq 
və xama istehsalı 21,7 faiz, cem 
və marmeladların istehsalı 12,5 
faiz, üzlü süd istehsalı 2,8 faiz, 
alkoqolsuz içkilərin istehsalı isə 
15,5 faiz artıb. 


