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SOCAR
EN BÜYÜK 
YATIRIMINI 
TÜRKİYE’DE 
YAPTI

SÖYLEŞİ / MURAT LECOMPTE

Azerbaycan Devlet Petrol şirketi SOCAR, 
Türkiye’deki faaliyetlerine 2008 yılında 
Petkim’i özelleştirme idaresinden alarak 
başladı. 6.3 milyar dolarlık yatırımla STAR 
Rafineri’yi kurdu. Türkiye ve Azerbaycan’ın 
devlet projeleri olan TANAP da SOCAR’ın 
Türkiye’deki yatırımları arasında yer alıyor.

11 YILDA 15 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI
4 BİN 500 KİŞİYE  İSTİHDAM SAĞLANIYOR
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SOCAR TÜRKİYE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI
MURAT LECOMPTE

“SOCAR olarak 11 yıldır Türkiye’de 
yaptığımız yatırımların değeri 15 milyar doları 

buldu. Yatırımlar tamamlandığında toplam değeri 
19,5 milyar dolara ulaşacak. SOCAR Türkiye’nin 
büyüklük açısından SOCAR içindeki payı 

 civarında. Türkiye’de yaklaşık 4 bin 500 
kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz.”
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YATIRIMLARIMIZI 
YAPARKEN BİR MİLLET 
İKİ DEVLET ÜLKÜSÜYLE 
HAREKET EDİYORUZ

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, SOCAR’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği tarihi yatırımları ve hedeflerini Ekovitrin 
Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.

SÖYLEŞİ / MURAT LECOMPTE

“SOCAR Türkiye’nin büyüklük açısından SOCAR içindeki 
payı yaklaşık yüzde 35 civarında. Yani SOCAR, yurtdışındaki 
en büyük yatırımı Türkiye’ye yapıyor. SOCAR bu yatırım 
kararlarını verirken Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev’in 
‘Bir millet, iki devlet’ ülküsü çerçevesinde hareket ediyor.”

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı MURAT LECOMPTE

Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş ülke Azerbaycan arasındaki gerek siyasi, gerekse ekonomik ilişkiler artarak devam ediyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her fırsatta bir araya gelerek iki ülke 
arasındaki kardeşliği vurguluyorlar.
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A
zerbaycan Devlet Petrol Şir-
keti SOCAR, 2008 yılında 
özelleştirilen Türkiye’nin ilk 
ve tek entegre petrokimya şir-

keti Petkim’i satın alarak başladığı Türki-
ye yatırımlarına 11 yıldır aralıksız devam 
ediyor. Yurtdışında en büyük yatırımlarını 
Türkiye’de gerçekleştiren SOCAR, yatı-
rım kararlarını verirken Azerbaycan Cum-
huriyeti’nin Milli Lideri Haydar Aliyev’in 
‘Bir millet, iki devlet’ ülküsü çerçevesinde 
hareket ediyor. Türkiye’deki yatırımlarına 
uzun dönemli stratejilerle devam eden SO-

CAR, bu anlayışla Türkiye ile Azerbaycan 
arasında var olan dostluk, kardeşlik ve ortak 
kültür köprüsünü ekonomik işbirlikleriyle 
daha da güçlendiriyor. SOCAR Türkiye Dış 
İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türki-
ye’de gerçekleştirdikleri önemli yatırımları 
Ekovitrin’e anlattı.

 Dünyanın en köklü petrol şirketlerin-

den birisi olan Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi SOCAR’ın dünya pazarındaki ye-

rini anlatır mısınız?
1992 yılında kurulan Azerbaycan Devlet 

Petrol Şirketi SOCAR, dünyanın petrol ve 
doğalgaz bakımından en zengin ülkelerin-
den Azerbaycan’ın kaynaklarını uluslara-
rası çapta gelişim ve fayda için kullanıma 
sunuyor. Entegre çözümler sunan bir enerji 
şirketi olarak petrol ve doğalgaz kaynakları 
arama, üretim, işleme; petrol, doğal gaz ve 
doğal gaz kondensatlarının dağıtımı; ham 
petrol ve petrokimyasal ürünlerin ulusal ve 
uluslararası çapta pazarlanması ve Azer-
baycan’da doğalgaz tedariki çalışmalarını 
yürütüyor. Stratejik işbirlikleriyle küresel 
çapta ekonomik, sosyal ve çevresel fayda 

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler 
Başkanı Murat LeCompte, 
Türkiye’de gerçekleştirdikleri 
t a r ih i  ya t ı r ım la r ı  ve 
hedeflerini Ekovitrin Medya 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçdiğimiz yıl yapımı tamamlanan SOCAR iştirakı 
Star Rafineri’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte katıldı. Bu rafineri sayesinde her yıl
cari açığın kapanmasına 1,5 milyar dolar civarında katkı sağlanması 
hedefleniyor.
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sağlayan SOCAR, stratejik projelerin en 
büyüğünü 19,5 milyar dolarlık yatırımla 
Türkiye’de gerçekleştiriyor. İki kardeş ül-
kenin geleceğinde önemli bir rol üstlenen 
ve enerji alanında entegre bir değer zinciri 
oluşturan SOCAR, gücünü dostluk, işbirliği 
ve güvenden alıyor.

“BTC, BÖLGENİN KALKINMASINDA 
BÜYÜK ROL OYNADI”

 2006 yılında BTC’nin açılmasıyla SO-

CAR kardeş Azerbaycan’ın petrolünü 
dünya pazarına sunarak ne gibi avantaj-
lar sağladı? 

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol 
Boru Hattı ile Hazar Bölgesi’nden çıka-
rılan petrol, emniyetli, ekonomik ve çev-
resel açıdan uygun bir boru hattı sistemi 
aracılığıyla Azerbaycan ve Gürcistan üze-
rinden Ceyhan’a taşınıyor. Bildiğiniz gibi 
bu kapsamda, 18 Kasım 1999’da Azerbay-
can, Gürcistan ve Türkiye arasında Hükü-
metlerarası Anlaşma imzalandı. 4 Haziran 
2006’da işletmeye alınan BTC Ham Petrol 
Boru Hattı ile Azerbaycan petrolünün dün-
ya pazarlarına ulaşması sağlandı. Bu da tabii 
hem Azerbaycan hem de SOCAR açısından 
çok önemli bir adımdı. Hazar Havzası ener-
ji kaynaklarını batıya taşıyan bu koridorun, 
projeye dahil olan ülkelerle birlikte bölge-
nin kalkınması açısından da büyük rol oy-
nadığını düşünüyorum. 

“PETKİM BİZİM İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ”

 SOCAR, Türkiye tarihinin en büyük 
ölçekli yatırımlarına imza attı. Türki-
ye’nin ilk ve tek petrokimya üreticisi 
olan Petkim’i satın alan SOCAR, önemli 
bir yatırım gerçekleştirdi. Gelinen nok-

tada Petkim’in büyüklüğü hangi boyuta 
ulaştı?

Petkim bizim için çok önemli çünkü 
SOCAR, Türkiye’deki faaliyetlerine 2008 
yılında Petkim’i Özelleştirme İdaresi’nden 
alarak başladı. Petkim, Türkiye’nin ilk ve 
tek entegre petrokimya tesisi ve Türkiye 
sanayisinin petrokimyasal ürün ihtiyacının 
yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Tabii bü-
tün bunlar Petkim’e önemli sorumluluklar 
da yüklüyor. Bu nedenle Petkim, verimlili-
ğini artırmak için çok çalışıyor. Petkim’de 
2019’un ilk çeyreğine ilişkin finansal veri-
ler çok yakın bir tarihte açıklandı. Küresel 
piyasalarda ve petrokimya sektöründe gö-
rülen durgunluğa rağmen satışlarını geçen 
yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 51 artıran 
Petkim, ilk çeyrekte yaklaşık 3 milyar lira-
lık ciroya ulaştı. Yine bu yılın ilk üç ayında 
Etilen Fabrikası, yüzde 99 kapasiteye ulaştı. 
Tabii bu yılın Petkim için verimlilik açısın-
dan daha önemli olduğunu düşünüyorum; 
çünkü sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz 
yıl ekim ayında STAR Rafineri’yi devreye 

aldık ve petrokimya-rafineri entegrasyo-
nunu da tamamlamış olduk. Artık Petkim, 
hammaddesi olan naftanın belli bir kısmını 
rafineriden almaya başladı. Bu oran yılın 
sonuna doğru doğal olarak artacak ve STAR 
Rafineri’den gelen yüksek standartlardaki 
nafta ile Petkim’in verimliliği ve perfor-
mansı daha da artacak.

“STAR RAFİNERİ 
TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞININ 
    KAPANMASINA KATKIDA 
               BULUNACAK ” 

 Dizel, uçak yakıtı ve nafta üretimi ya-

pan ve Türkiye’de tek noktaya yapılan 
en büyük reel sektör yatırımı olan STAR 
Rafineri, ne kadarlık yatırıma mal oldu? 
STAR Rafineri’de 2019 yılı için hedefleri-
niz nelerdir?

Dünyanın en yeni ve modern rafinerile-
rinden olan; yıllık 10 milyon ton ham petrol 
işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri, 
6,3 milyar dolarlık bir yatırım bedeliyle ku-
ruldu. Test aşamaları tamamlanan rafineride 
şu anda her şey öngörüldüğü programla iler-
liyor; çok kısa bir süre içinde üretimde tam 
kapasiteye çıkılacak.

 Bu yıl toplamda 8 milyon ton ham petrol 
işleyeceği öngörülen rafineri, tam kapasi-
teye ulaştığında Türkiye’nin cari açığının 
kapanmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı 
sağlayacak. 

Dünyanın en yeni ve modern rafinerilerinden olan; yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri, 6,3 milyar 
dolarlık bir yatırım bedeliyle kuruldu. Test aşamaları tamamlanan rafineride şu anda her şey öngörüldüğü programla ilerliyor; çok kısa 
bir süre içinde üretimde tam kapasiteye çıkılacak. Bu yıl toplamda 8 milyon ton ham petrol işleyeceği öngörülen rafineri, tam kapasiteye 
ulaştığında Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

SÖYLEŞİ / MURAT LECOMPTE
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 SOCAR’ın TANAP projesi ile Türki-
ye ve Azerbaycan, global enerji arenası-
nın en güçlü oyuncuları arasına girecek. 
TANAP projesi hakkında bilgi alabilir 
miyiz? TANAP ile Azerbaycan gazı Avru-

pa’ya ulaşacak. TANAP, Azerbaycan ve 
Türkiye’ye ne kazandıracak?

Geçen yıl haziran ayında Türkiye ve 
Azerbaycan açısından stratejik öneme sahip 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Pro-
jesi’nin (TANAP) Eskişehir’e kadar olan 
kısmının açılışını gerçekleştirdik ve Türki-

ye’ye ilk ticari gaz akışı bu tarihten itibaren 
başladı. TANAP, hem Türkiye’nin hem de 
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine büyük 
katkı sağlayacak, tarihi bir proje. Türkiye 
ve Azerbaycan’ın devlet projeleri olan TA-
NAP ile bölgede gaz çeşitliliğinin sağlan-
masını da hedefliyoruz. 7 milyar dolarlık 
yatırımla kurulan TANAP’ın taşıdığı gaz 
miktarı, 2019 Haziran sonu itibarıyla 1,8 
milyar metreküpe ulaşacak. 2019 yılı so-
nunda ise ticari gaz akışının başladığı gün-
den itibaren 4 milyar metreküp doğalgaz 

TANAP
7 MİLYAR 
DOLARLIK 
YATIRIMLA 
KURULDU
“TANAP, hem 
Türkiye’nin hem de 
Avrupa'nın enerji arz 
güvenliğine büyük 
katkı sağlayacak, 
tarihi bir proje. Türkiye 
ve Azerbaycan’ın 
devlet projeleri olan 
TANAP ile bölgede 
gaz çeşitliliğinin 
sağlanmasını da 
hedefliyoruz.”

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru pro-
jesinin en önemli kısmı olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç’in katılımıyla Haziran 2018’de gerçekleştirildi. TANAP 
projesi doğrudan ve dolaylı toplam 10 bin kişilik bir istihdam sağlıyor. 19 kilometresi 
Marmara Denizi geçişi olmak üzere bin 850 kilometre ana hat ile yer üstü tesislerden oluşuyor.
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taşımış olacağız. Trans Adriyatik Doğalgaz 
Boru Hattı tamamlandığında gaz iletimi yıl-
lık 16 milyar metreküpe çıkacak.  Bunun 10 
milyar metreküplük kısmı, Avrupa’ya gide-
cek. Önümüzdeki dönemde ek yatırımlarla 
TANAP’ın kapasitesi kademeli olarak önce 
24 milyar metreküpe, ardından 31 milyar 
metreküpe kadar çıkarılabilecek. Projenin 
ikinci fazını oluşturan ve Eskişehir’den 
Edirne-İpsala’ya kadar uzanan ikinci fazın-
da da son aşamaya gelindi ve 15 Nisan 2019 
itibarıyla sisteme gaz alımına başlandı. Sis-
temin haziran ayında Avrupa’ya test amaçlı 
gaz arzına hazır hale gelmesi planlanıyor. 
2020’den sonra ise Avrupa’ya gaz verilebi-
lecek. 

“YENİ TESİSİMİZİ 2023’TE 
DEVREYE ALACAĞIZ”

 Türkiye’de yeni kuracağınız petro-

kimya tesisi 2023’de devreye girecek. Bu 
yeni tesis gerek sektöre gerekse ekonomi-
ye neler kazandıracak?

Yeni petrokimya tesisimizi bir ortakla 

birlikte yapmayı planlıyoruz. Bu konuyla 
ilgili bir çerçeve anlaşması imzalandı. Yak-
laşık 1,8 milyar dolarlık yatırımla kurulması 
planlanan yeni tesisin temelini önümüzdeki 
yılın başında atmayı planlıyoruz. Bu ya-
tırım da SOCAR’ın diğer yatırımları gibi 
petrokimyayı merkeze alan ve Türkiye’nin 
ithalatını azaltarak, ekonomiye katma de-
ğer sağlayacak bir proje. Çünkü faaliyete 
başladığında Türkiye’nin şu anki 1 milyon 
tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sı-
fırlayacak. Aynı zamanda pareksilen (PX) 
ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk 
ürün, Türkiye’de üretilmeye başlayacak. 
Aliağa’daki SOCAR Türkiye Özel Endüst-
ri Bölgesi içinde yer alacak bu tesisi, sizin 
de belirttiğiniz gibi 2023’te devreye almayı 
hedefliyoruz. 

 SOCAR açısından önemli jeopolitik 
role sahip olan Türkiye ne ifade ediyor? 
SOCAR, Türkiye’yi kısa ve uzun vadede-

ki yatırımlar için nasıl konumlandırıyor?
        SOCAR Türkiye’nin büyüklük açı-

sından SOCAR içindeki payı yaklaşık yüz-

de 35 civarında. Yani SOCAR, yurtdışındaki 
en büyük yatırımı Türkiye’ye yapıyor. SO-
CAR bu yatırım kararlarını verirken Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin milli lideri Haydar 
Aliyev’in “Bir millet, iki devlet” ülküsü 
çerçevesinde hareket ediyor. Burada iki ül-
kenin birbirine duyduğu güven, dostluk ve 
işbirliği çok önemli. Türkiye’nin ekonomik 
ve siyasi istikrarına olan inancımızla, Tür-
kiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı 
olarak 11 yıldır yatırımlarımıza aralıksız 
devam ediyoruz. SOCAR da Türkiye’deki 
yatırımlarına uzun dönemli bakıyor. Türki-
ye ile Azerbaycan arasında var olan dostluk, 
kardeşlik ve ortak kültür köprüsünü ekono-
mik işbirlikleriyle daha da güçlendiriyoruz. 

 SOCAR Türkiye gerek büyüme gerek-

se yönetim anlamında hangi stratejileri 
uyguluyor?

SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımlarımın 
merkezinde Türkiye ve Azerbaycan ekono-
milerini güçlendirmek ve cari açığın azal-
tılmasına katkı sağlamak var. Bugün Tür-
kiye’nin enerji cari açığında en büyük pay 

SOCAR, ORTA VADEDE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL HOLDİNGİ OLACAK
“Türkiye’de petrokimya, enerjideki cari açığın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Biz de petrokimya merkezli bir entegre şirket olarak 
bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yine Aliağa’da yeni bir petrokimya tesisi yatırımı konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Orta 
vadede Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olacağız.”

SÖYLEŞİ / MURAT LECOMPTE
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petrokimya sektörüne ait. Biz de stratejik 
olarak, petrokimya merkezli yatırım yapı-
yoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım-
larımızı yine bu çerçevede gerçekleştirece-
ğiz. Bizim Türkiye’deki birinci önceliğimiz 
petrokimya; petrokimyadan sonra ise doğal-
gaz geliyor. Tüm yatırımlarımız, yarattıkları 
ve yaratacakları ekonomik değerlerle birlik-
te iki kardeş ülke olan Azerbaycan ve Türki-
ye’nin ekonomik işbirliğine de üst düzeyde 
katkı sağlıyor ve Türkiye’nin katma değerli 
üretim gücünü artırarak, özellikle petrokim-
ya ve petrol ürünlerinde dışa bağımlılığını 
azaltmayı hedefliyor. 

“SOCAR TERMİNAL, 1.5 MİLYON 
TEU KAPASİTEYE ULAŞTI”

 Aliağa’daki SOCAR Terminal, Türki-
ye’nin 3. büyük limanı. Terminal kapasi-
te olarak hangi büyüklüğe ulaştı? 2019 
yılı hedefleriniz nelerdir? 

400 milyon dolar yatırımla hayata geçi-
rilen ve Ege Bölgesi’nin en büyük kontey-
ner terminali olan SOCAR Terminal’in ilk 
fazı Aralık 2016’da, ikinci fazı ise Eylül 
2017’de tamamlandı. Mayıs 2018 itiba-
rıyla tüm izinler tamamlanarak 1.5 milyon 
TEU kapasiteye ulaştı. Bölgenin en derin 
terminallerinden biri olan SOCAR Termi-
nal, artık 18 bin TEU kapasiteli yeni nesil 
gemilere hizmet verebiliyor. Terminal Ege 
Bölgesi’nin en büyük limanı olmasıyla, ti-
cari hacmi sürekli büyüyen bölgede ihracat-
çılar için daha rekabetçi bir destek vazifesi 
sunmaya devam edecek.

İNOVATİF DÜŞÜNME VE 
GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

 Sosyal sorumluluk projeleri anlamın-

da ne gibi atılımlar gerçekleştiriyorsu-

nuz?
SOCAR Türkiye olarak Türkiye ve Azer-

baycan ekonomilerine katkı sağlarken, 
topluma değer katacak kurumsal sosyal so-
rumluluk projelerini de hayata geçiriyoruz. 
Petkim’in yıllardır spora, eğitime ve genç-
lere verdiği çok önemli desteklerin yanı sıra 
SOCAR Türkiye olarak biz de tüm yatırım-
larımızın bulunduğu Aliağa’da ve İzmir’de 
bazı projeler gerçekleştiriyoruz. Bunların 
en yenisi, İzmir’de başta meslek liseleri ol-
mak üzere tüm lise öğrencilerinin inovatif 
düşünme becerilerini geliştirmek ve giri-
şimcilikle ilgili farkındalık yaratmak ama-
cıyla hayata geçirdiğimiz ‘İnovatif Düşün-
me ve Girişimcilik’ projesi… “Dersimiz: 
Girişimcilik” adını verdiğimiz proje, lise 
öğrencilerini hedefleyen, bu konuda Türki-
ye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Projeyle 

iki yıl içinde İzmir’de 2, Aliağa’da ise tüm 
lise öğrencilerini kapsayan toplam 10 okul-
da 1.600 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. 
Öğrencilerin sunduğu projeler arasından 
seçilenleri hayata geçirmek için öğrencile-
re destek olacağız. Ayrıca çeşitli STK’larla 
işbirliği yaparak özellikle eğitim alanında 
projeler gerçekleştiriyoruz. Son olarak ni-
san ayında Aliağa’da bir ilkokulumuza bir 
kütüphane kazandırdık. 

GÜVENİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR ÇEVRE

 SOCAR’ın üretim politikasında çev-

resel faktörlerin rolünü özetler misiniz? 
Çevre ve iş sağlığı güvenliği hakkında ne 
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Faaliyet gösterdiği her yerde emniyetli, 
güvenilir ve sürdürülebilir bir çevre ya-
ratmak, SOCAR Türkiye’nin en önemli 
değerleri arasında yer alıyor. Bu felsefe 
müşterilerimizden iş arkadaşlarımıza, tüm 
ekosistemimizi kapsıyor; hatta aynı kural-
lar İstanbul’da ofiste çalışan bizler için de 
geçerli. İşimizi yaparken zamanımızı ve 
kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmaya 
dikkat ediyoruz. Örneğin, 2018 Ekim ayın-
da açılışını gerçekleştirdiğimiz STAR Rafi-
neri’nin tasarımında ve inşasında çevrenin 
bir bütün olarak en iyi şekilde korunmasını 
sağlamak amacıyla, endüstrideki  “En İyi 
Mevcut Teknikler” (Best Available Tech-
niques) esas alındı. Çevre performans ilke-
lerimiz, sadece yerel mevzuatla sınırlı kal-
mayıp, uluslararası alanda tüm sektörlerde 
yol gösteren IFC performans standartları ile 
de uyumlu. Rafineride ana yakıt olarak da 
emisyon salımı açısından çok daha çevre-
ci olan doğal gaz kullanılıyor. Aynı şekilde 
Petkim’de de Petkim Benim programı ile 
kaynaklarını en etkin şekilde kullanma ve 
verimliliği artırma üzerine çok başarılı uy-
gulamalar hayata geçiriliyor. 

SOCAR Türkiye, iş stratejisininin belke-
miğini oluşturan ve operasyon lisansı ola-
rak gördüğümüz iş güvenliği, iş sağlığı ve 
çevresel duyarlılık anlamında da sektörüne 
öncülük ediyor. SAFE (SOCAR Aims for 
Efficiency) adını verdiğimiz İSG-Ç yönetim 
sistemini uyguluyoruz. Bu model ile SO-
CAR Türkiye ve şirketleri İSG-Ç kanunları, 
yönetmelikler ve endüstriyel uygulamaların 
ötesinde standartları baz alarak, ofislerden, 
yüksek tehlikeli faaliyet alanlarına kadar 
her alanda güvenli bir çalışma ortamı yarat-
mayı hedefliyoruz.

 SOCAR’ın Türkiye’deki kısa ve uzun 
vadede yatırım hedeflerini açıklar mısı-
nız?

Türkiye’de petrokimya, enerjideki cari 
açığın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. 
Biz de petrokimya merkezli bir entegre 
şirket olarak bu alandaki yatırımlarımı-
zı sürdüreceğiz. Yine Aliağa’da yeni bir 
petrokimya tesisi yatırımı konusunda ça-
lışmalarımız devam ediyor. Orta vadede 
Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi 
olacağız. 

“TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN 
ARASINDAKİ BAĞLAR 

GÜÇLENİYOR”

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ortak vizyonu ile ger-

çekleşen gerek BTC gerekse SOCAR’ın 
Türkiye’deki dev yatırımları hakkında 
neler söylemek istersiniz?

İki ülke arasında zaten güçlü olan bağ-
ların enerji gibi önemli bir alanda atılan 
dev adımlarla daha da güçlenmesi bizleri 
çok mutlu ediyor. Azerbaycan ve Türkiye, 
global enerji piyasasındaki konumlarını 
birlikte güçlendiriyor ve yüz yıllardır gelen 
kardeşlik bağını yepyeni bağlarla taçlandı-
rıyor. E

            RAKAMLARLA

 SOCAR, 2008 yılında özelleştirilen 
Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya 
şirketi Petkim’i satın alarak başladığı Tür-
kiye yatırımlarına 11 yıldır aralıksız devam 
ediyor.  

 Yaklaşık 4 bin 500 kişiye doğrudan istih-
dam sağlıyor.

 Bugüne dek yaptığımız yatırımların de-
ğeri 15 milyar doları buldu. Yatırımlar ta-
mamlandığında toplam değeri 19,5 milyar 
dolara ulaşacak.

 STAR Rafineri’nin yatırım maliyeti 6,3 
milyar dolar olarak gerçekleşti. STAR Rafi-
neri, Türkiye’nin yıllık 28 milyon ton olan 
rafinaj kapasitesini yüzde 35 artıracak. 

 Özelleştirme İdaresi’nden 2008 yılında 
alınan Petkim’e her yıl 100 milyon dolar ci-
varında yatırım yapılıyor. 2018’i de büyük 
bir başarıyla kapatan Petkim, 2019’un ilk 
çeyreğinde 2,83 milyar liralık ciro elde etti. 

 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TA-
NAP) projesinin yatırım değeri, 7 milyar 
dolar. TANAP, bin 850 kilometrelik uzun-
luğuyla Güney Gaz Koridoru’nun en büyük 
bölümünü oluşturuyor.


