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Sam mi tin açı lı şın da  çı-

xış edən Tür ki yə Pre zi den ti 

Rə cəb Tay yib Ər do ğan bil-

dir miş dir ki,  “Bö yük İyir-

mi li yin” diq qət mər kə zin də 

əsa sən iq ti sa diy yat, si ya sət, 

so sial mə sə lə lər ol sa da, in-

san ami li mə sə lə si ni bun-

lar dan ayır maq düz gün 

de yil. Son ha disələr bir da-

ha göstə rir ki, dün ya da sül-

hün bər qə rar ol ma sı üçün 

əmək daş lıq güc lən di ril mə-

li dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

sam mit çər çi və sin də iq ti-

sa di in ki şaf, sər ma yə lər, 

məş ğul luq möv zu la rın da 

ke çi ri lən mü za ki rə lər də çı-

xış et miş dir. Döv lət baş çı sı 

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 

Tay yib Ər do ğa nın şəx si də-

və ti ilə Azər bay ca nın ilk 

də fə ola raq be lə mö tə bər 

bey nəl xalq təd bir də iş ti rak 

et di yi ni vur ğu la ya raq, bu 

də və tə gö rə Tür ki yə döv lə-

ti nin baş çı sı na min nət dar lı-

ğı nı bil dir miş dir. Pre zi dent 

İl ham Əli yev çı xı şın da son 

il lər Azər bay ca nın iq ti sa di 

in ki şaf yo lun da əl də et di yi 

mü hüm nailiy yət lə ri diq-

qə tə çat dır mış, öl kə miz də 

ya ra dıl mış əl ve riş li sər ma-

yə mü hi ti, iş siz li yin ara dan 

qal dı rıl ma sı, yox sul lu ğun 

kəs kin şə kil də azal dıl ma sı 

is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər-

dən da nış mış dır. 

Döv lət baş çı sı ter ro-

riz mə qar şı mü ba ri zə və 

qaç qın lar böh ra nı möv zu-

sun da mü za ki rə lər də çı-

xış edər kən bil dir miş dir 

ki, Azər bay can bey nəl xalq 

ter ro rizm lə mü ba ri zə də 

fəal iş ti rak edir. Azər bay-

can özü ter ro rizm dən əziy-

yət çə kən öl kə lər dən dir və 

bu ter ro rizm Er mə nis ta nın 

Azər bay ca na qar şı iş ğal çı 

si ya sə ti nin tər kib his sə si dir.  

Döv lət baş çı sı xü su si ola raq 

vur ğu la mışdır ki, Er mə-

nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 

Qa ra bağ mü na qi şə si yal nız 

və yal nız bey nəl xalq hü quq 

nor ma la rı na uy ğun, Azər-

bay ca nın əra zi bü töv lü yü 

əsa sın da həll olun ma lı dır.

An tal ya Sam mi ti çər çi-

və sin də ke çi ri lən iş çi lanç da 

çı xış edən Pre zi dent İl ham 

Əli yev Azər bay can ilə Tür-

ki yə ara sın da əla qə lə rin in-

ki şaf et di yi ni vur ğu la ya raq, 

Tür ki yə nin Azər bay ca nın 

müs tə qil li yi ni ta nı yan ilk 

öl kə ol du ğu nu xa tır lat mış-

dır. Pre zi dent İl ham Əli yev 

bil dir miş dir ki,  Azər bay can 

ilə Tür ki yə nin bir gə real laş-

dır dığı mü hüm ener ge ti ka 

və di gər la yi hə lə r yal nız 

re gion da de yil, dün ya miq-

ya sın da da bö yük əhə miy-

yə tə ma lik dir. Bu ba xım dan 

“Cə nub” qaz dəh li zi la yi-

hə si nin Av ro pa nın ener-

ji təh lü kə siz li yi nin tə min 

olun ma sında bö yük önəm 

da şı yır. 

Sam mit çər çi və sin də 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 

Tay yib Ər do ğan, ABŞ Pre-

zi den ti Ba rak Oba ma, Ru-

si ya Pre zi den ti Vla di mir 

Pu tin, Bö yük Bri ta ni ya nın 

Baş na zi ri De vid Ke me ron, 

Al ma ni ya Kans le ri An ge la 

Mer kel, İta li ya nın Baş na zi-

ri Matt  eo Ren zi, Ma lay zi ya-

nın Baş na zi ri Na cib Re zak, 

Av ro pa İtt  i fa qı Şu ra sı nın 

Pre zi den ti Do nald Tusk ilə 

iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin in-

ki şa fı na dair qı sa söh bət lə ri 

ol muş dur.

Ümu mi lik də   Sam mit-

də Azər bay ca nın təm sil 

olun ma sı, döv lə ti mi zin baş-

çı sı nın dün ya li der lə ri ilə 

bir lik də müasir döv rün ən 

ak tual mə sə lə lə ri nin mü-

za ki rə lə rin də ya xın dan iş-

ti rak et mə si öl kə mi zin bey-

nəl xalq aləm də nü fu zu nun 

get dik cə art ma sı nı sü but 

edən da ha bir amil dir. Bu, 

həm də dün ya miq ya sın da 

Azər bay ca na ve ri lən önə-

min da ha bir nü mu nə si dir.

Qeyd edək ki, “Bö yük 

İyir mi li yə” da xil olan öl-

kə lər dün ya sə na ye si nin 85 

faizi nə, ümu mi da xi li məh-

su lun 90 faizi nə, dün ya ti-

ca rə ti nin 80 faizi nə nəzarət 

edir . Dün ya əha li si nin üç də 

iki his sə si "Bö yük İyir mi-

li yin" üz vü olan öl kə lər də 

ya şa yır.
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15 - 16 no yabr 2015-ci il ta rix lər də Tür ki yə nin 
An tal ya şə hə rin də “Bö yük İyir mi lik” öl kə lə ri li-
der lə ri nin Sam mi ti ke çi ril miş dir. Sam mi tin gün-
də li yi nə qlo bal iq ti sa diy yat mə sə lə lə ri ilə ya na şı, 
ter ror çu lu ğa qar şı mü ba ri zə, qaç qın prob le mi ki mi 
ak tual möv zu lar da da xil idi. Onun cu də fə ke çi ri-
lən bu Sam mit də Azər bay can xü su si də vət li qo naq 
sta tu sun da təm sil olu numuş dur. 



 İc la sı Mil li Məc lis Apa-

ra tı nın rəh bə ri Sə fa Mir zə-

yev aça raq, azad, əda lət li və 

şəff  af seç ki lər nə ti cə sin də 

for ma laş mış be şin ci ça ğı rış 

Mil li Məc lis fəaliy yə tə baş-

la dığını elan etmişdir. Bu 

seç ki lər möh tə rəm Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin bü tün sa hə-

lər də hə ya ta ke çir di yi uğur-

lu si ya sə tin ye ni, bö yük qə lə-

bə si ol muş dur.

Mil li Məc li sin ən yaş lı 

de pu ta tı  Fətt  ah Hey də rov 

ilk ic la sı açıq elan et miş dir.  

Azər bay can Res pub li ka sı-

nın döv lət him ni səs lən miş, 

be şin ci ça ğı rış Mil li Məc li sə 

se çil miş de pu tat la rın si ya hı-

sı oxun muş dur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

be şin ci ça ğı rış Mil li Məc li sin 

bi rin ci ic la sın da çı xış edə-

rək bil dir miş dir ki, no yab-

rın 1-də ke çi ril miş seç ki lər 

Azər bay can xal qı nın ira də-

si ni tam ifa də et miş dir. Seç-

ki lər şəff  af, əda lət li şə kil də, 

yük sək rə qa bət şə raitin də 

ke çi ril miş,  Azər bay can de-

mok ra ti ya yo lun da növ bə ti 

uğur lu ad dım at mış dır və 

bir da ha sü but et miş dir ki, 

ölkəmiz de mok ra ti ya ya sa-

diq dir: “Azər bay can da bü tün 

de mok ra tik tə si sat lar uğur-

la fəaliy yət gös tə rir, öl kə də 

bü tün azad lıq lar - söz azad-

lı ğı, si ya si fəaliy yət azad lı-

ğı, mət buat azad lı ğı, sər bəst 

top laş ma azad lı ğı, vic dan-

din azad lı ğı tə min edi lir, bü-

tün azad lıq lar möv cud dur. 

Bu seç ki lər də əl bətt  ə ki, bü-

tün bu azad lıq lar bir da ha 

özü nü bü ru zə ver miş dir.

Ey ni za man da, onu da 

qeyd et mə li yəm ki, son il lər 

ər zin də öl kə də ge dən qu ru-

cu luq pro se si də seç ki lə rin 

nə ti cə lə ri nə öz müs bət tə si-

ri ni gös tər miş dir. Son il lər 

ər zin də Azər bay can uğur la, 

sü rət lə və hər tə rəfl  i in ki şaf 

edir. Əl bətt  ə ki, Azər bay can 

və tən daş la rı bu real lıq la rı 

nə zə rə ala raq seç ki lər də həm 

fəal lıq gös tər miş, ey ni za-

man da, öl kə də apa rı lan si-

ya sə tə bir da ha öz səs lə ri ni 

ver miş lər”.

Pre zi dent İl ham Əli yev  

bü tün sa hə lər də Azər bay-

ca nın əl də et di yi nailiy yət-

lərdən da nış mış, öl kə mi zin 

uğur lu in ki şa fı nın bun dan 

son ra da tə min olu na ca ğı nı 

vur ğu la mış dır.   

Son ra Mil li Məc li sin Da-

xi li Ni zam na mə si nə uy ğun 

ola raq par la men tin səd ri 

və müavinləri seçilmişdir. 

Giz li səs ver mə nə ti cə sin də  

deputat Oq tay Əsə dov Azər-

bay can Res pub li ka sı Mil li 

Məc li si nin səd ri se çil miş-

dir.  Par la men tin səd ri qeyd 

et miş dir ki,  qa nun ve ri ci lik 

fəaliy yə tin də qa baq cıl dün-

ya təc rü bə sin dən bəh rə lə nən   

Mil li Məc li sin fəaliy yə tin də 

de mok ra ti ya, çox par ti ya lı lıq, 

plü ra lizm, qa nu nun ali li yi 

prin sip lə ri da ha da ge niş lə-

nə cək dir.

Son ra Mil li Məc lis səd ri-

nin müavin lə ri se çil miş dir.  

De pu tat Zi ya fət Əs gə rov 

Mil li Məc lis səd ri nin bi rin ci 

müavi ni, Ba har Mu ra do va 

və Va leh Ələs gə rov səd rin 

müavin lə ri se çil miş lər. Fa si-

lə dən son ra Mil li Məc lis ko-

mi tə lə ri nin sədr lə ri se çil miş-

dir.  De pu tat Əli Hü seyn li 

Mil li Məc li sin hü quq si ya sə-

ti və döv lət qu ru cu lu ğu ko-

mi tə si nin, Zi ya fət Əs gə rov 

mü da fi ə, təh lü kə siz lik və 

kor rup si ya ilə mü ba ri zə ko-

mi tə si nin, Zi yad Sə məd za də 

iq ti sa di si ya sət, sə na ye və 

sa hib kar lıq ko mi tə si nin, Va-

leh Ələs gə rov tə bii eh ti yat-

lar, ener ge ti ka və eko lo gi ya 

ko mi tə si nin, El dar İb ra hi-

mov aq rar si ya sət ko mi tə si-

nin, Ha di Rə cəb li əmək və 

so sial si ya sət ko mi tə si nin, 

Arif Rə him za də re gional 

mə sə lə lər ko mi tə si nin, İsa 

Hə bib bəy li elm və təh sil ko-

mi tə si nin, Ra fael Hü sey nov 

mə də niy yət ko mi tə si nin, 

Ba har Mu ra do va in san hü-

quq la rı ko mi tə si nin, Sə məd 

Se yi dov bey nəl xalq mü na-

si bət lər və par la ment lə ra ra sı 

əla qə lər ko mi tə si nin sədr lə ri 

təs diq edil di lər. Be şin ci ça ğı-

rış Mil li Məc lis də ye ni ko mi-

tə lər də fəaliy yə tə baş la mış-

dır. Əh li man Əmi ras la nov 

sə hiy yə ko mi tə si nin, Aqi yə 

Nax çı van lı ailə, qa dın və 

uşaq mə sə lə lə ri ko mi tə si nin, 

Si ya vuş Nov ru zov ic ti mai 

bir lik lər və di ni qu rum lar 

ko mi tə si nin, Fuad Mu ra dov 

isə gənc lər və id man ko mi-

tə si nin sədr lə ri təs diq olun-

muş lar. 

Áå øèí úè ÷à üû ðûø Ìèë ëè Ìÿú ëèñin 
èlk èclasû êå÷èðèëìèøäèð

No yab rın 24-də Azər bay can Res pub li ka sı nın be şin ci 

ça ğı rış Mil li Məc li si nin ilk ic la sı ke çi ril miş dir.  Pre zi dent 

İl ham Əli yev ic las da iş ti rak et miş dir.
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Jur na list lə rə mə lu mat 

ve ril miş dir ki, Cey ran ba tan 

Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 

Qur ğu lar Komp lek si Cey-

ran ba tan gö lün dən su yun 

gö tü rül mə si məq sə di lə ti ki-

lən hid ro tex ni ki qur ğu lar, 

su tə miz lə yi ci qur ğu nun özü 

və onun kö mək çi inf rast ruk-

tu ru, emal olu nan su yun op-

ti mal pay lan ma sı məq sə di lə 

rel yef ba xı mın dan hün dür-

lük də yer lə şən an bar lar dan 

və qur ğu dan an ba ra qə dər 

ma gist ral kə mər dən iba rət-

dir.

Komp lek sin işi ilə ta-

nış lıq dan son ra “Azər su” 

ASC-nin səd ri Qorx maz Hü-

sey nov me dia nü ma yən də-

lə ri üçün mət buat konf ran sı 

ke çir miş dir. О bil di r miş dir 

ki, komp leks la yi hə lən di ri-

lər kən onun möv cud mən-

bə lər lə əla qə lən di ril mə si, 

ha zır da is tis mar olu nan 

ma gist ral xət lə rin tə mi ri və 

ya qə za lar za ma nı su təc hi-

za tın da da ya nıq lı ğın tə min 

edil mə si əsas gö tü rülüb. 

Mü tə xəs sis lə rin apar dı ğı 

la yi hə-ax ta rış və tex ni ki-iq-

ti sa di əsas lan dır ma lar nə ti-

cə sin də Cey ran ba tan gö lü-

nün eh ti yat la rın dan is ti fa də 

et mək lə ən son - ult ra süz gəc 

tex no lo gi ya sı na əsas la nan 

tə miz lə yi ci qur ğu nun ti kin-

ti si qə ra ra alın dı. 2011-ci il 

sent yab rın 8-də Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 

Cey ran ba tan su təc hi za tı 

ida rə si nin əra zi sin də məh-

sul dar lı ğı sa ni yə də 6,6 kub-

metr və ya sut ka da 570 min 

kub metr olan ult ra süz gəc li 

su tə miz lə yi ci qur ğu nun tə-

mə li qo yul du. 

Ha zır da dün ya da az bu-

la nıq lı su la rın ema lı üçün 

ən sə mə rə li tex no lo gi ya nın 

məhz ult ra süz gəc li qur ğu-

la rın sa yıl dı ğı nı diq qə tə 

çat dı ran Q. Hü sey nov qeyd 

et miş dir ki, memb ran tex-

no lo gi ya sı na əsas la nan be lə 

qur ğu lar da su heç bir kim-

yə vi tə miz lən mə apa rıl ma-

dan me xa ni ki üsul la emal 

olu nur. Be lə qur ğu la rın ən 

bö yük üs tün lü yü su yun tə-

bii mi ne ral tər ki bi ni sax la-

maq la, onu ası lı his sə cik lər-

dən– bak te ri ya, vi rus, bə zi 

həll olun ma mış duz lar və 

ağır me tal lar dan tə miz lə mə-

si, bu la nıq lıq, xo şa gəl məz 

iy və da dın ara dan qal dı rıl-

ma sı dır. Bu tip qur ğu lar da 

tam qa pa lı, av to ma tik re-

jim də tə miz lə nən su Dün ya 

Sə hiy yə Təş ki la tı nın, di gər 

bey nəl xalq qu rum la rın qə-

bul et di yi stan dart la ra tam 

ca vab ve rir.

Qeyd olun muş dur ki, 

komp lek sin ay rı-ay rı his sə-

lə ri nin ti kin ti si və qu raş dı-

rıl ma sı na dün ya nın bu sa-

hə də məş hur ix ti sas laş mış 

şir kət lə ri, həm çi nin 30-dək 

yer li pod rat çı təş ki lat cəlb 

olun muş dur. Bu uni kal qur-

ğu da emal olun muş tə miz 

və key fi y yət li iç mə li su Ab-

şe ron ra yo nu nun və Ba kı 

ət ra fı qə sə bə lə rin 35 faizi nin 

tə lə ba tı nı ödə yir. Gə lə cək də 

isə qur ğu nun gü cü nün ar-

tı rıl ma sı ilə bu rə qə min 40 

faizə çat dı rıl ma sı müm kün 

ola caq.

Q. Hü sey nov bil dir miş-

dir ki,   döv lət baş çı sı nın 

tap şı rıq la rı na uy ğun ola-

raq Ba kı şə hə ri və onun qə-

sə bə lə ri nin so sial-iq ti sa di 

in ki şa fı Döv lət Proq ra mı 

çər çi və sin də Ab şe ron ya rı-

ma da sı nın hər bir ya şa yış 

mas si vi nin fa si lə siz su ilə 

tə min olun ma sı is ti qa mə tin-

də təd bir lər da vam et di ri lir.

Son da “Azər su” ASC-nin 

səd ri KİV nü ma yən də lə ri-

nin sual la rı nı ca vab lan dır-

mış dır.

Жур на лист ля р Ъей ран ба тан Улт ра сцз эяъ ли 
Су тя миз ля йи ъи Гур ьу лар Комп лек си ня сяфяр етмишляр

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n-
dən öl kə nin apa rı cı küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri 
nü ma yən də lə ri nin Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su-
tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si nə sə ya hə ti təş kil 
edil miş dir.



Döv  lət proq  ra  mı çər  çi  və -

sin  də Xə  zər ra  yo  nu  nun Tür -

kan və Zi  rə qə  sə  bə  lə  ri  nin iç -

mə  li su təc  hi  za  tı  nın ye  ni  dən 

qu  rul  ma  sı la  yi  hə  lə  ri  nin bi -

rin  ci mər  hə  lə  si ye  kun  laş  mış  , 

hər iki qə  sə  bə  yə  ye  ni ya  ra -

dıl  mış inf  rast  ruk  tur va  si  tə  si -

lə iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si  nə 

baş  la  nıl  mış  dır.

Açı  lış mə  ra  sim  lə  rin -

də “Azər  su” ASC-nin səd -

ri Qorx  maz Hü  sey  nov bil -

dir  miş  dir ki, Cey  ran  ba  tan 

Ult  ra  süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi -

ci Qur  ğu  lar Komp  lek  si  və 

Cey  ran  ba  tan-Ba  la  xa  nı-Ra -

ma  na-Qa  la-Zi  rə  xətt   i  Ab -

şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın bö  yük 

bir his  sə  si  nin iç  mə  li su ilə 

tə  min et  mə  yə im  kan ya  rat -

mış  dır: “Möh  tə  rəm     Pre  zi -

dent İl  ham Əli  yev Ba  kıət  ra -

fı kənd və qə  sə  bə  lə  rin iç  mə  li 

su təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı -

rıl  ma  sı  nı priori  tet və  zi  fə 

ki  mi müəy  yən  ləş  dir  miş  dir. 

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi Ab  şe  ron 

ya  rı  ma  da  sın  da yer  lə  şən qə -

sə  bə  lə  rin bir his  sə  si  nin mər -

kəz  ləş  di  ril  miş iç  mə  li su təc -

hi  za  tı sis  te  mi ol  ma  mış  dır. 

Cey  ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc -

li Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  lar 

Komp  lek  si  nin və Cey  ran  ba -

tan-Ba  la  xa  nı-Ra  ma  na-Qa -

la-Zi  rə  ma  gist  ral kə  mə  ri  nin 

ti  kin  ti  si ilə pa  ra  lel ya  şa  yış 

mən  tə  qə  lə  rin  də pay  la  yı  cı 

şə  bə  kə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı -

na baş  la  nıl  mış  dır. Bu gün 

Tür  kan və  Zi  rə qə  sə  bə  lə  ri -

nə iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si  nə 

baş  la  nı  lır və bu mü  na  si  bət -

lə qə  sə  bə sa  kin  lə  ri  ni təb  rik 

edi  rəm”.

Xə  zər Ra  yon İc  ra Ha  ki -

miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Gü  la  ğa 

İs  la  mov Tür  kan və Zi  rə qə -

sə  bə  lə  rin  də ilk də  fə  iç  mə  li 

su təc  hi  za  tı  sis  tem  lə  ri  nin 

ya  ra  dıl  ma  sı  nı bö  yük ha  di  sə 

ad  lan  dır  mış, bu la  yi  hə  lə  rin 

qə  sə  bə  lə  rin so  sial-iq  ti  sa  di 

in  ki  şa  fı  na töh  fə ve  rə  cə  yi  ni 

qeyd et  miş  dir: “Öl  kə rəh -

bər  li  yi  nin diq  qət və qay  ğı  sı 

nə  ti  cə  sin  də son il  lər Xə  zər 

ra  yo  nun  da  bö  yük qu  ru  cu -

luq-abad  lıq iş  lə  ri gö  rü  lür. 

Ra  yon əha  li  si  nin kom  mu -

nal prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə 

xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir. Əha -

li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  ni yax -

şı  laş  ma  sı  na yö  nəl  miş su 

təc  hi  za  tı  la  yi  hə  si  nin ic  ra -

sı  na gö  rə ra  yon sa  kin  lə  ri 

adın  dan öl  kə baş  çı  sı cə  nab 

İl  ham Əli  ye  və min  nət  dar  lı -

ğı  mı  zı bil  di  ri  rik”. 

Qeyd edək ki,  Tür  kan 

və Zi  rə qə  sə  bə  lə  ri  nin iç -

mə  li su təc  hi  za  tı sis  tem  lə -

ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı la  yi  hə -

lə  ri  nin ic  ra  sı  na 2015-ci ilin 

mart ayın  da baş  la  nıl  mış  dır. 

Hər iki qə  sə  bə  ni da  ya  nıq -

lı və key  fi y  yət  li iç  mə  li su 

ilə tə  min et  mək üçün su 

mən  bə  yi Cey  ran  ba  tan Ult -

ra  süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi  ci 

Qur  ğu  lar Komp  lek  si se  çil -

miş  dir. Tür  kan qə  sə  bə  si  ni 

iç  mə  li su ilə tə  min et  mək 

üçün 280 mm diametr  li bo -

ru  lar  la 4,2 km uzun  lu  ğun -

da ma  gist  ral su xətt   i çə  kil -

miş  dir. Qə  sə  bə əra  zi  sin  də  

müx  tə  lif diametr  li bo  ru  lar  la 

37 km-ə ya  xın su şə  bə  kə  si 

ya  ra  dıl  mış, 800-dək evə bir -

ləş  mə ve  ril  miş və 400-dən 

ar  tıq abo  nent smart say  ğac -

la tə  min olun  muş  dur. 

Zi  rə qə  sə  bə  sin  də hə  ya -

ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə çər  çi  və -

sin  də isə 160 mm diametr  li 

bo  ru  lar  la 3 km uzun  lu  ğun -

da ma  gist  ral su xətt   i çə  kil -

miş  dir. Qə  sə  bə əra  zi  sin  də 

müx  tə  lif diametr  li bo  ru  lar  la 

30 km-ə ya  xın su şə  bə  kə  si 

ya  ra  dıl  mış, 700-ə ya  xın evə 

bir  ləş  mə ve  ril  miş və 300-

dən çox abo  nent smart say -

ğac  la tə  min olun  muş  dur. 

Ha  zır  da Türkan və Zirə 

qəsəbələrində say  ğac  laş  ma 

iş  lə  ri da  vam et  di  ri  lir.

Ar  tıq ye  ni şə  bə  kə  dən 

Tür  kan və Zi  rə qə  sə  bə  lə -

rin  də bir  ləş  mə ve  ril  miş ev -

lə  rin sa  kin  lə  ri yük  sək key -

fi y  yət  li iç  mə  li su ilə tə  min 

olu  nur. Qə  sə  bə  lə  rin di  gər 

his  sə  si  nin su təc  hi  za  tı  nın 

apa  rıl  ma  sı üçün əha  li ar  tı  mı 

nə  zə  rə alın  maq  la la  yi  hə  lən -

dir  mə iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir 

və gə  lə  cək  də döv  lət in  ves  ti -

si  ya  la  rı he  sa  bı  na ti  kin  ti iş  lə -

ri da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

Qeyd edək ki, 11500 nə -

fər əha  li  si olan Tür  kan və 

11700 nə  fər əha  li  si olan Zi  rə 

qə  sə  bə  lə  rin  də  mər  kəz  ləş -

di  ril  miş iç  mə  li su şə  bə  kə -

si möv  cud ol  ma  yıb. Əha  li 

su  ya olan tə  lə  ba  tı  nı əsa  sən 

qu  yu su  la  rı he  sa  bı  na ödə -

yib  və ya iç  mə  li su  yu ma -

şın  lar  la alıb.
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2014-2016-cı il  lər -
də Ba  kı şə  hə  ri  nin və 
onun qə  sə  bə  lə  ri  nin 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki -
şa  fı  na dair Döv  lət 
Proq  ra  mı  na uy  ğun 
ola  raq  “Azər  su” ASC 
tə  rə  fi n  dən  Ba  kı şə -
hə  ri, ət  raf qə  sə  bə  lər 
və ya  şa  yış mas  siv  lə -
rin  də iç  mə  li su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı la  yi  hə  lə  ri -
nin ic  ra  sı uğur  la da -
vam et  di  ri  lir. 
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İm za lan ma mə ra si min də 

çı xış edən “Azər su” ASC-nin 

səd ri Qorx maz Hü sey nov 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

rəh bər li yi ilə Azər bay can da 

hə ya ta ke çi ri lən su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı la yi hə lə ri 

ba rə də mə lu mat ver miş, bu 

sa hə də bey nəl xalq ma liy yə 

təş ki lat la rı və nü fuz lu xa ri-

ci şir kət lər lə sıx əmək daş lıq 

edil di yi ni diq qə tə çat dır mış-

dır. O, su təc hi za tı və ka na-

li za si ya inf rast ruk tur la rı nın 

dün ya stan dart la rı sə viy yə-

sin də qu rul ma sı üçün ən ye-

ni tex no lo gi ya lar dan is ti fa də 

edil di yi ni xa tır la da raq, çir-

kab su tə miz lə yi ci qur ğu la rın 

la yi hə lən di ril mə sin də Bri ta-

ni ya şir kət lə ri ilə əmək daş-

lı ğın fay da lı ola ca ğı nı diq-

qə tə çat dır mış dır: “Çir kab 

su tə miz lə yi ci qur ğu la rın 

tex ni ki iq ti sa di əsas lan dı rıl-

ma sı sa hə sin də bö yük təc rü-

bə si olan Bi wa ter şir kə ti ilə 

əmək daş lı ğın ge niş pers pek-

tiv lə ri var dır. Lök ba tan və 

Şü və lan da tə miz lə yi ci qur-

ğu la rın ti kil mə si lə Ab şe ron 

ya rı ma da sın da for ma la şan 

tul lan tı su la rın əhə miy yət li 

his sə si bu qur ğu la ra yö nəl-

di lə cək dir. Bu la yi hə lə rin 

ic ra sı za ma nı tu nel və mik-

ro tu nel tip li ka na li za si ya 

kol lek tor la rı nın ti kin ti si də 

nə zər də tu tu lur. He sab edi-

rəm ki, bu la yi hə lə rin bö yük 

eko lo ji fay da sı ola caq dır”.

Bi wa ter şir kə ti nin ic ra çı 

səd ri Ed rian Uayt bil dir miş-

dir ki, təm sil et di yi qu rum 

çir kab su la rın tə miz lən mə-

si sa hə sin də Azər bay can la 

əmək daş lıq da ma raq lı dır: 

“Azər bay can da iç mə li su təc-

hi za tı və ka na li za si ya xid-

mət lə rin dən is ti fa də nin yax-

şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə ri 

ya xın dan iz lə yi rik. Qı sa 

müd dət də bö yük la yi hə lə-

rin ic ra sı na baş la nıl mış dır. 

Şir kə ti mi zin bu sa hə də ge niş 

təc rü bə si ni nə zə rə alıb Azər-

bay can da tul lan tı su la rı nın 

ida rəolun ma sı sa hə sin də iri-

miq yas lı la yi hə lə ri n ic ra sın-

da ya xın dan iş ti rak et mək 

və bu iş lə ri qı sa müd dət də 

ic ra et mək niy yə tin də yik”.

İm za lan ma mə ra si min də 

Bö yük Bri ta ni ya və Şi ma li İr-

lan di ya Bir ləş miş Kral lı ğı nın 

Azər bay can da kı sə fi  ri İr fan 

Sid diq də iş ti rak et miş dir. 

Əmək daş lıq Haq qın da 

Me mo ran du mu “Azər su” 

ASC-nin səd ri Qorx maz Hü-

sey nov, Bi wa ter şir kə ti nin 

ic ra çı səd ri Ed rian Uayt və  

No bel Oil şir kə ti nin baş ic ra-

çı di rek to ru Maykl Rin q im-

za la mış lar. Sə nə də əsa sən Bi-

wa ter və No bel Oil şir kət lə ri 

Lök ba tan və Şü və lan çir kab 

su tə miz lə yi ci qur ğu la rı nın 

tex ni ki iq ti sa di əsas lan dı rıl-

ma sı nı iş lə yib ha zır la ya caq.

Bö yük Bri ta ni ya nın İx-

ra cın Ma liy yə ləş di ril mə si 

Agent li yi tə rə fi n dən Ab şe-

ron ya rı ma da sın da çir kab 

su tə miz lə yi ci qur ğu la rın və 

ka na li za si ya kol lek tor la rı nın 

ti kin ti si nə 800 mil yon ABŞ 

dol la rı və sait ay rıl ma sı tək lif 

edil miş dir.

Qeyd edək ki, Ab şe ron 

ya rı ma da sı nın iç mə li su təc-

hi za tı, ka na li za si ya və ya ğış 

su la rı sis tem lə ri nin Mas ter 

Pla nı na əsa sən ya rı ma da nın 

ya şa yış mən tə qə lə rin də for-

ma la şan tul lan tı su la rı nın 

mər kəz ləş di ril miş qay da da 

kə nar laş dı rıl ma sı üçün höv-

zə lər se çil miş, hər bir höv zə 

üçün çir kab su tə miz lə yi ci 

qur ğu lar komp leks lə ri və 

ma gist ral ka na li za si ya kol-

lek tor la rı la yi hə lən di ril miş-

dir.

Bö yük Bri ta ni ya nın “Bi-

wa ter” şir kə ti dün ya nın 

müx tə lif şə hər lə rin də ge niş-

miq yas lı su və çir kab su la rı 

tə miz lə mə tex no lo gi ya la rı nı 

təq dim edir. Şir kət 90-dan 

çox öl kə də hid ro tex ni ki qur-

ğu la rı n la yi hə lən di ril mə si, 

ti kin ti si, is tis ma rı və tex ni ki 

xid mət lə rin gös tə ril mə si sa-

hə sin də fəaliy yət gös tə rir. 

No bel Oil şir kə ti isə Xə zər re-

gionun da mü hən dis-la yi hə-

lən dir mə, qaz ma və la yi hə lə-

rin ida rə olun ma sı, tex ni ki və 

ser vis xid mət lə ri nin gös tə ril-

mə si, təc hi zat, sa tı nal ma lar 

və lay la rın məh sul dar lı ğı-

nın ar tı rıl ma sı xid mət lə ri nin 

gös tə ril mə si sa hə sin də ix ti-

sas la şıb.

Би wа тер вя Но бел Оил шир кят ля ри иля 
ямяк даш лыг ме мо ран ду му им за лан мыш дыр

No yab rın 10-da “Azər-

su” ASC-də  Bö yük Bri ta-

ni ya nın Bi wa ter və onun 

yer li tə rəf da şı No bel Oil 

şir kət lə ri ilə Əmək daş lıq 

Haq qın da Me mo ran dum 

im za lan mış dır. Me mo-

ran dum Bi wa ter və No bel 

Oil şir kət lə ri tə rə fi n dən 

“Lök ba tan və Şü və lan 

çir kab su tə miz lə yi ci qur-

ğu la rı” la yi hə lə ri üz rə 

tex ni ki-iq ti sa di əsas lan-

dır ma iş lə ri nin apa rıl ma-

sı nı nə zər də tu tur.
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Dün ya Ban kı nın 
su təc hi za tı və ka na-
li za si ya la yi hə lə ri üz-
rə apa rı cı mü tə xəs si si 
Fran sis Braunun rəh-
bər lik et di yi nü ma yən-
də he yə ti Azər bay can-
da sə fər də  olmuşdur. 
No yab rın 12-də “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə tin də nü ma-
yən də he yə ti ilə gö rüş 
ke çi ril miş dir.

“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov Azər-

bay can hö ku mə ti ilə Dün ya 

Ban kı ara sın da əmək daş lı-

ğın bö yük ta ri xi ol du ğu nu 

xa tır la da raq ban kın öl kə-

miz də hə ya ta ke çi ri lən so-

sial və inf rast ruk tur la yi hə-

lə rin də ya xın dan iş ti ra kı nı 

yük sək qiy mət lən dir miş dir. 

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri 

Dün ya Ban kı ilə bir gə ma-

liy yə ləş di ri lən “Mil li Su 

Təc hi za tı və Ka na li za si ya 

Xid mət lə ri La yi hə si” çər-

çi və sin də Şa ma xı, Qə bə lə, 

Sa bi ra bad və Saat lı şə hər lə-

rin də  iç mə li su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin 

uğur la da vam et di yi ni, ar-

tıq bu şə hər lər də əha li nin 

la yi hə lər dən fay da lan dı ğı nı 

diq qə tə çat dır mış dır.

Dün ya Ban kı nın su təc-

hi za tı və ka na li za si ya la-

yi hə lə ri üz rə apa rı cı mü-

tə xəs si si və zi fə si nə tə yi nat 

al dıq dan son ra öl kə mi zə 

ilk də fə sə fər et di yi ni vur-

ğu la yan Fran sis Braun bil-

dir miş dir ki, Azər bay can da 

iç mə li  su təc hi za tı və ka-

na li za si ya sis tem lə ri nin ye-

ni dən qu rul ma sı sa hə sin də 

bö yük iş lər gö rü lür. O, hər 

4 şə hər də iş lə rin ge di şin dən 

ra zı qal dıq la rı nı və Dün ya 

Ban kı nın bun dan son ra da 

Azər bay can da su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis tem lə ri-

nin ye ni dən qu rul ma sı na 

dəs tək ve rə cə yi ni diq qə tə 

çat dır mış dır.

Gö rüş də Azər bay can 

hö ku mə ti nin Dün ya Ban kı 

ilə bir gə ma liy yə ləş dir di yi 

“Mil li Su Təc hi za tı və Ka na-

li za si ya Xid mət lə ri La yi hə-

si” çər çi və sin də gö rül müş 

iş lər və gə lə cək əmək daş lıq 

mə sə lə lə ri ət ra fın da ge niş 

mü za ki rə lər apa rıl mış dır.

 “Azər su” ASC-nin səd-

ri Qorx maz Hü sey nov Cə-

miy yə tin ye ni Tə lim-Təd ris 

Mər kə zi nin in şa olun du-

ğu nu və ar tıq fəaliy yə tə 

baş la dı ğı nı da bil dir miş-

dir: “Dün ya Ban kı nın Ba-

kı ofi  si nin rəh bə ri də da xil 

ol maq la əmək daş lıq et di yi-

miz bey nəl xalq ma liy yə ins-

ti tut la rı nın nü ma yən də lə ri 

mər kəz lə ta nış olub lar. Ən 

müasir stan dart la ra uy ğun 

qu rul muş mər kəz də re gional 

tə lim lə rin ke çi ril mə si üçün 

hər cür şə rait ya ra dıl mış-

dır və  Dün ya Ban kı nın re-

gional tə lim lə ri nin Ba kı da 

ke çi ril mə si nə ha zı rıq”. 

Gü nün ikin ci  ya rı sın da 

Fran sis Braunun rəh bər lik 

et di yi nü ma yən də he yə ti 

Tə lim Təd ris Mər kə zin də 

ol muş dur. Sə fər müd də tin-

də nü ma yən də he yə ti Şa ma-

xı və Qə bə lə şə hər lə rin də 

hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin 

ic ra sı ilə də ta nış ola caq lar.

Qeyd edək ki, Dün ya 

Ban kı nın su təc hi za tı və ka-

na li za si ya üz rə apa rı cı mü-

tə xəs si si və zi fə si ni in di yə 

qə dər Ma nuel Ma ri no ic ra 

edir di.

Äöí éà Áàí êû íûí íö ìà éÿí äÿ 
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2015-ci ilin 9 ayın da 

“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin iç mə li su 

təc hi za tı və ka na li za si ya 

xid mət lə ri gös tər di yi abu-

nə çi lə rin sa yı  52195  və 

ya 4 faiz  art mış dır. 01 

okt yabr 2015-ci il ta ri xi-

nə olan mə lu ma ta gö rə, 

“Azər su” ASC-də 1361596 

abu nə çi iç mə li su  və ka-

na li za si ya xid mət lə ri nin  

is ti fa də çi si  ki mi qey diy-

ya ta alın mış dır. İs teh lak çı-

la rın  1303667-i və ya 95,7  

faizi  əha li, 57929-u və ya 

4,3 faizi isə qey ri-əha li 

qru pu abu nə çi lə ri dir. Yan-

var-sent yabr ay la rı ər zin də 

əha li qru pu abu nə çi lə ri nin 

sa yın da ar tım 47836 və ya 

3,8 faiz, qey ri-əha li qru pu 

abu nə çi lə ri üz rə isə 4359 

abu nə çi və ya 8,1 faiz təş kil 

et miş dir.

    Abu nə çi sa yın da ar-

tım ye ni la yi hə lə rin ic ra sı 

nə ti cə sin də is teh lak çı la rın 

mər kəz ləş di ril miş su təc hi-

za tı və ka na li za si ya şə bə-

kə lə ri nə qo şul ma sı, iç mə li 

su və ka na li za si ya xid mət-

lə rin dən qey ri-qa nu ni is ti-

fa də hal la rı nın aş kar la na-

raq qey diy ya ta alın ma sı 

he sa bı na baş ver miş dir.

    01 okt yabr 2015-ci il 

ta ri xə “Azər su” ASC-nin 

xid mət gös tər di yi əha-

li qru pu  abu nə çi lə ri nin  

58,9 faizi , qey ri-əha li qru-

pu abu nə çi lə ri nin isə 78,7 

faizi say ğac la tə min olun-

muş dur.  

"Азяр су" АСЪ 1 мил йон 361 мин абу ня чи йя хид мят эюс тя рир
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Bununla bağlı “Azər su” ASC-də 

ke çi lir miş mət buat konf ran sın da öl-

kə mi zin Şu ranın ali or qa nın da təm sil 

olun ma sı nı nın əhə miy yə ti nə ay dın-

lıq gə ti ril miş dir. 

“Azər su” ASC-nin “Su ka nal” El-

mi Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tu nun 

el mi iş lər üz rə di rek tor müavi ni Adı-

şi rin Ələk bə rov bil dir miş dir ki,  Baş 

As samb le ya da dün ya da su si ya sə ti nin 

əsas is ti qa mət lə ri, möv cud və ziy yət və 

pers pek tiv lər,  növ bə ti 3 il üz rə fəaliy-

yət st ra te gi ya sı, iş pla nı,  ma liy yə mə-

sə lə lə ri, DSŞ Kons ti tu si ya sı na də yi şik-

lik lər ba rə də mü za ki rə lər apa rıl mış, 

Şu ra nın İda rə He yə ti nə seç ki lər ke çi-

ril miş dir. Qeyd  olun muş dur ki, DSŞ-

nin ali or qa nı hər 3 il dən bir ke çi ri lən 

Baş As samb le ya dır. As samb le ya la ra-

ra sı dövr də Şu ra ya 35 nə fər dən iba rət 

İda rə He yə ti rəh bər lik edir.

İda rə He yə ti nə seç ki lər də “Azər-

su” ASC-nin na mi zəd li yi  “Hö ku mət-

lər və hö ku mət or qan la rı böl mə si” 

üz rə qey də alın mış və bu ba rə də üzv 

öl kə lə rin nü ma yən də he yət lə ri ət rafl  ı 

mə lu mat lan dı rıl mış dır. Bu böl mə üz-

rə ke çi ril miş seç ki lər də ABŞ, Fran sa, 

Bra zi li ya, Tür ki yə, Ya po ni ya, Ko re ya, 

Ma ca rıs tan və di gər öl kə lə ri təm sil 

edən döv lət və hö ku mət  təş ki lat la rı-

nın nü ma yən də lə ri də iş ti rak et miş dir. 

Giz li səs ver mə nə ti cə sin də  “Azər su ” 

ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey nov bö-

yük səs çox lu ğu ilə DSŞ İda rə He yə ti-

nə üzv se çil miş dir. 

Azər bay can da su təh lü kə siz li yi  st-

ra te gi ya sı  əsas gö tü rü lə rək su sek to-

run da hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər,  su 

eh ti yat la rı nın in teq ra si ya lı ida rəedil-

mə si proq ram la rı nın  ha zır lan ma sı, 

su sek to ru üz rə hü qu qi ba za nın ya ra-

dıl ma sı, öl kə mi zin  ət raf mü hit üz rə 

bir sı ra bey nəl xalq kon ven si ya la ra qo-

şul ma sı, trans sər həd su lar la əla qə dar 

Hel sin ki Kon ven si ya sı nı ra ti fi  ka si ya 

et mə si mü hüm nailiy yət lər ki mi qiy-

mət lən di ril miş və bü tün bu amil lər 

İda rə He yə ti nə üzv lü yün dəs tək lən-

mə sin də bö yük rol oy na mış dır. 

DSŞ-nin təm sil çi lə ri, elə cə də di-

gər öl kə lə rin və bey nəl xalq təş ki lat la-

rın nü ma yən də lə ri Azər bay can da son 

il lər su sek to run da hə ya ta ke çi ri lən 

la yi hə lə ri ya xın dan iz lə dik lə ri ni qeyd 

   "Азяр  су" АСЪ-нин сяд  ри Дцн  йа Су 
12-14 no yabr 2015-ci il ta rix-

lə rin də Fran sa nın Mar sel şə hə-

rin də Dün ya Su Şu ra sı nın (DSŞ) 

7-ci Baş As samb le ya sı ke çi ril-

miş dir. İlk də fə ola raq “Azər su” 

ASC As samb le ya da iş ti rak üçün 

də vət al mış və bu məq səd lə  nü-

ma yən də he yə ti Fran sa da sə fər-

də ol muş dur. Baş As samb le ya  da 

ilk də fə ola raq Azər bay can dan 

olan təş ki lat İda rə He yə ti nə üzv 

se çil miş dir. 
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et miş və bu is ti qa mət də gö rül müş 

iş lə ri yük sək qiy mət lən dir miş lər. 

Qeyd olun muş dur ki, “Azər su” ASC 

su təc hi za tı və ka na li za si ya sek to run-

da ki fa yət qə dər uğur la ra im za at mış 

bir qu rum dur və  DSŞ-nin ali qu ru-

mun da təm sil olun ma sı  gö rül müş iş-

lə rin mən ti qi nə ti cə si dir. 

DSŞ-yə üzv lük və qu ru mun İda-

rə He yə tin də təm sil çi lik  qlo bal su 

prob lem lə ri nin,  st ra te ji hə dəfl  ə rin 

müəy yən edil mə si, qə rar la rın qə bul 

olun ma sın da iş ti rak ba xı mın dan əhə-

miy yət li dir. Bu sta tus dün ya nın in-

ki şaf et miş öl kə lə ri nin və qa baq cıl 

şir kət lə ri nin təc rü bə sin dən ya rar lan-

ma ğa, ye ni tex no lo gi ya la ra da ha asan 

çı xış əl də et mə yə im kan ve rir. 

İda rə He yə ti nə üzv ol maq la “Azər-

su” ASC bir sı ra prob lem lə rin həl li nin  

tə min edil mə si nə səy gös tə rə cək dir. 

Su dan is ti fa də nin su  eh ti yat la rı nı üs-

tə lə mə si nə yol ve ril mə mə si,  is ti fa də 

edil miş su yun də rin tə miz lə mə tex no-

lo gi ya la rı ilə ya rar lı və ziy yə tə  gə ti ril-

mə si və tək rar is ti fa də si, su eh ti yat la-

rı nın for ma laş dı ğı çay höv zə lə ri nin 

deq ra da si ya sı nın qar şı sı nın alın ma sı,  

su eh ti yat la rı nın da ha də qiq qiy mət-

lən di ril mə si, at mos fer ya ğın tı la rı nın 

top la na raq da ha sə mə rə li is ti fa də si nin 

tə min edil mə si tex no lo gi ya la rı nın iş-

lən mə si, da ha mü kəm məl su gö tü rü-

cü qur ğu la rın tət bi qi, su yun key fi y yət 

stan dart və nor ma la rı nın tək mil ləş di-

ril mə si, “yu xa rı axın” öl kə lə ri və  “aşa-

ğı axın” öl kə lə ri nin  qar şı lıq lı ma raq la-

rı nın tə min edil mə si qlo bal miq yas da 

ak tual prob lem lər he sab edi lir. 

As samb le ya çər çi və sin də İda rə He-

yə ti nin ye ni se çil miş üzv lə ri ilə gö rüş-

də “Azər su ” ASC-nin fəaliy yə ti ba rə-

də ge niş mə lu mat ve ril miş dir. On la rın 

diq qə ti nə çat dı rıl mış dır ki, öl kə miz də 

is teh lak çı la rın iç mə li su təc hi za tı nın 

və ka na li za si ya xid mət lə rin dən is ti-

fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı möh tə rəm 

Pre zi dent İl ham Əli yev  tə rə fi n dən 

priori tet və zi fə ki mi müəy yən ləş di ril-

miş dir. Öl kə rəh bər li yi nin  diq qət və 

qay ğı sı sa yə sin də son il lər bu sa hə də 

bö yük iş lər gö rü lür, key fi y yət li və da-

ya nıq lı  su mən bə lə ri he sa bı na  şə hər 

və ra yon mər kəz lə ri nin su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri ye ni dən qu ru-

lur, ye ni iç mə li su mən bə lə ri aş kar la-

nır, müasir su ema lı və su tə miz lə yi ci 

qur ğu lar in şa edi lir, tul lan tı su la rı zə-

rər siz ləş di ri lə rək ət raf mü hi tin qo run-

ma sı is ti qa mə tin də komp leks təd bir lər 

hə ya ta ke çi ri lir. 

DSŞ qlo bal miq yas da su prob lem lə-

ri nin həl li məq sə di ilə 1996-cı il də ya-

ra dıl mış dır. Şu ra su ilə əla qə li bey nəl-

xalq təş ki lat la rı, döv lət qu rum la rını, 

elm mər kəz lə ri ni, qey ri-hö ku mət təş-

ki lat la rı nı  bir ləş di rən  ço xis tiqa mət li 

bey nəl xalq plat for ma dır. DSŞ  su eh-

ti yat la rı nın mü ha fi  zə si, əda lət li və in-

teq ra si ya lı  ida rə edil mə si, əha li nin fa-

si lə siz, da ya nıq lı və key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə min olun ma sı, su ilə əla qə dar 

ər zaq təh lü kə siz li yi, hid roener ji re-

surs la rın da ya nıq lı ğı nın tə min edil mə-

si, çox şa xə li sa ni ta ri ya prob lem lə ri nin 

həll olun ma sı is ti qa mə tin də fəaliy yət 

gös tə rir.  Mən zil qə rar ga hı Fran sa nın 

Mar sel şə hə rin də yer lə şən qu rum da 

51 öl kə dən və 24 bey nəl xalq təş ki lat-

dan 350  üzv təm sil olu nur. 2013-cü il-

dən DSŞ-yə üzv olan “Azər su”ASC ilə 

ya na şı,   Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı 

ASC, su sek to ru ilə əla qə dar bir sı ra 

di gər Azər bay can təş ki lat la rı da Şu ra-

da təm sil olu nur. 

Шу  ра  сынын Ида  ря Ще  йя  ти  ня цз  в се  чил  миш  дир
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Su tə sər rü fa tı sek to-

run da təc rü bə mü ba di lə-

si nin apa rıl ma sı məq sə di 

ilə Azər bay can da sə fər də 

ol muş Qır ğı zıs tan nü ma-

yən də he yə ti Cey ran ba tan 

Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi-

ci Qur ğu lar Komp lek sin də 

ya ra dıl mış şə rait lə ta nış ol-

muş lar. 

Qır ğı zıs ta nın Ar xi tek-

tu ra, Ti kin ti və Kom mu-

nal Xid mət lər üz rə Döv lət 

Agent li yi nin, İç mə li Su Təc-

hi za tı De par ta men ti nin, Su-

lut ka və Ker ben şə hər lə ri nin 

rəh bər li yi, İc ma la rın İn ki şa-

fı və İn ves ti si ya Agent li yi-

nin üzv lə rin dən iba rət nü-

ma yən də he yə ti nə mə lu mat 

ve ril miş dir ki,  bu ra da emal 

olu nan su Dün ya Sə hiy yə 

Təş ki la tı və di gər bey nəl-

xalq qu rum la rın qə bul et-

di yi stan dart la ra tam ca vab 

ve rir. Qır ğı zıs tan nü ma yən-

də he yə ti nin rəh bə ri, Qır ğı-

zıs ta nın İç mə li Su Təc hi za tı 

De par ta men ti nin di rek to ru 

As ker Tok to şev su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis tem lə ri-

nin ye ni dən qu rul ma sın da 

Azər bay ca nın bö yük təc rü-

bə si ol du ğu nu bil dir miş və 

əha li nin iç mə li su və ka na-

li za si ya xid mət lə rin dən is ti-

fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı 

is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə ri 

yük sək qiy mət lən dir miş dir. 

Qır ğı zıs ta nın İc ma la-

rın İn ki şa fı və İn ves ti si ya 

Agent li yi nin üz vü Bal bak 

Ume tov xa ri ci öl kə lə rə et-

dik lə ri sə fər lər də in di yə dək 

be lə qur ğu ya rast gəl mə-

dik lə ri ni diq qə tə çat dır mış-

dır. O, bu ra da tət biq olu nan  

tex no lo gi ya la rın gə lə cək də 

Qır ğı zıs tan da tət biq et mək 

niy yə tin də ol duq la rı nı diq-

qə tə çat dır mış dır.

Qır ğı zıs tan nü ma yən-

də he yə ti “Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti nin  Tə-

lim-Təd ris Mər kə zin də və  

Mər kə zi La bo ra to ri ya da 

ya ra dı lan şə rait lə də ta nış 

olub lar. Qo naq la rın diq qə ti-

nə  çat dı rıl mış dır ki,  Höv-

san Aera si ya Stan si ya sı nın 

əra zi sin də ti ki lən Tə lim-

Təd ris Mər kə zin də gə lə cək-

də yer li tə lim lər lə ya na şı, 

re gional və bey nəl xalq sə-

viy yə də tə lim lər təş kil edi-

lə cək dir.

Komp leks lə ta nış lıq çər çi-

və sin də qo naq la ra mə lu mat 

ve ril miş dir ki, 2011-2015-ci 

il lər də ti kil miş qur ğu nun 

məh sul dar lı ğı sa ni yə də 6,6 

kub metr və ya sut ka da 570 

min kub metr dir. Komp leks 

Cey ran ba tan gö lün dən su-

yun gö tü rül mə si məq sə di lə 

ti ki lən hid ro tex ni ki qur ğu-

lar, su tə miz lə yi ci qur ğu nun 

özü və onun kö mək çi inf-

rast ruk tu ru, emal olu nan 

su yun op ti mal pay lan ma sı 

məq sə di lə rel yef ba xı mın-

dan hün dür lük də yer lə şən 

an bar lar dan və qur ğu dan 

an ba ra qə dər ma gist ral kə-

mər dən iba rət dir. Qur ğu da 

5280 ədəd membran tip li 

süz gəc qu raş dı rı lıb. Süz gəc-

lər də emal pro se si heç bir 

kim yə vi tə miz lən mə apa-

rıl ma dan me xa ni ki üsul la 

hə ya ta ke çi ri lir və is teh lak-

çı la ra ve ri lən su yun tə bii 

mi ne ral tər ki bi tam qo ru nub 

sax la nı lır. Qo naq la ra mə lu-

mat ve ril miş dir ki, komp-

lek sin ay rı-ay rı his sə lə ri nin 

ti kin ti si və qu raş dı rıl ma sı na 

dün ya nın bu sa hə də məş hur 

ix ti sas laş mış şir kət lə ri, həm-

çi nin 30-dək yer li pod rat çı 

təş ki lat cəlb olun muş dur.  

Bö yük Bri ta ni ya Par-

la men ti nin üzv lə ri komp-

leks lə ta nış lıq çər çi və sin də 

SCA DA ota ğın da ol muş 

və qur ğu nun ida rə olun ma 

pro se si ni iz lə miş lər.

Cey ran ba tan Ult ra süz-

gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu-

lar Komp lek si qo naq la rın 

bö yük ma ra ğı na sə bəb ol-

muş və on lar xa ti rə ki ta bı na 

ürək söz lə ri ni yaz mış lar.

Британийалы парламентариляр Ъей ран ба тан 
Улт ра сцз эяъ ли Су тя миз ля йи ъи Гур ьу лар Комп лек син дя 

Ãûð üû çûñ òàí íö ìà éÿí äÿ ùå éÿ òè éå íè 
ñó òÿ ìèç ëÿ éè úè ãóð üó  èëÿ òàíûø îë ìóøduð

Azər bay can da sə fər-
də olan Bö yük Bri ta ni ya 
Par la men ti nin  Lord lar 
Pa la ta sı nın üzv lə ri Cey-
ran ba tan Ult ra süz gəc li 
Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si nə sə fər et miş, 
bu ra da  ya ra dıl mış şə-
rait lə ta nış ol muş lar.

İ
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İc ra sı na 2015-ci ilin may 

ayın da baş la nıl mış “Tər tər 

şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si” 

2035-ci ilə pers pek tiv in ki-

şaf nə zə rə alın maq la Tər tər 

şə hə rin də 26 min nə fə rin iç-

mə li su və ka na li za si ya  xid-

mət lə rin dən is ti fa də si nin 

yax şı laş dı rıl ma sı na  he sab-

lan mış dır. La yi hə çər çi və-

sin də gə lə cək də 21 min nə-

fə rin ya şa dı ğı 11 kən din də 

iç mə li su təc hi za tı nın yax şı-

laş dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

Ümu mi lik də bu la yi hə dən 

Tər tər ra yo nu nun  47 min 

nə fər fay da la na caq dır.

Ye ni la yi hə yə əsa sən Tər-

tər şə hə ri nə və ət raf kənd-

lə rə iç mə li su su bar te zian 

qu yu lar dan ve ri lə cək dir. Bu 

məq səd lə la yi hə lən di ril miş 

9 ədəd su bar te zian qu yu su-

nun 4-də qa zın tı iş lə ri da-

vam et di ri lir. Bu nun la pa ra-

lel ola raq Tər tər şə hə rin də 

ümu mi tu tu mu 10 min kub-

metr olan su an ba rı  və bu-

ra dan şə hə rə qə dər  3,6 km 

uzun lu ğun da ma gist ral su 

xətt  i in şa edi lir. Ti kin ti-qu-

raş dır ma iş lə ri baş la nan dan 

ötən müd dət ər zin də Tər tər 

şə hə rin də 110 km uzun lu-

ğun da pay la yı cı su şə bə-

kə si nin 22,6 km-lik his sə si 

ti kil miş və 980-ə ya xın  ün-

va na bir ləş mə ve ril miş dir. 

Ümu mi lik də  2959 ün van 

ye ni şə bə kə yə qo şu la caq 

və bü tün  abu nə çi lər smart  

say ğac la tə min olu na caq dır. 

La yi hə çər çi və sin də ilk 

də fə Tər tər şə hə rin də ka-

na li za si ya sis te mi ya ra dı lır. 

İn şa sı nə zər də tu tu lan 104 

km uzun lu ğun da ka na li za-

si ya şə bə kə si nin 23,4 km-lik 

his sə sin də iş lər ba şa çat mış, 

855 ev quyusu tikilmişdir. 

Ye ri gəl miş kən, Tər tər 

şə hə ri nin mər kəz ləş di ril miş 

iç mə li su təc hi za tı sis te mi 

1960-cı il lər də ya ra dıl mış-

dır. “Azər su” ASC ha zır da 

şə hə rin 19 min sa ki nin dən 

11 min nə fə ri nə və ya təq-

ri bən 58 faizi nə xid mət gös-

tə rir. Şə hər əha li si nə iç mə li 

su gün də lik  8 saat lıq qra fi k 

əsa sın da ve ri lir. Əha li nin 

qa lan his sə si isə tə lə ba tı nı 

fər di qay da da ödə yir.

Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı re  gion  la -
rı  nın so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı Döv  lət Proq -
ra  mı  na uy  ğun ola  raq 
“Azər  su” Açıq Səhm -
dar Cə  miy  yə  ti tə  rə -
fi n  dən böl  gə  lər  də iç -
mə  li su təc  hi  za  tı və 
ka  na  li  za  si  ya sis  tem -
lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul -
ma  sı  la  yi  hə  lə  ri  nin 
ic  ra  sı uğur  la  da  vam 
et  di  ri  lir. Azər  bay  can 
hö  ku  mə  ti və İs  lam İn -
ki  şaf Ban  kı tə  rə  fi n  dən 
bir  gə ma  liy  yə  ləş  di  ri -
lən “Azər  bay  ca  nın 6 
ra  yo  nun  da Mil  li Su 
Təc  hi  za  tı və Ka  na  li  za -
si  ya Proq  ra  mı la  yi  hə -
si” çər  çi  və  sin  də Tər  tər 
şə  hər  lə  rin  də ti  kin  ti-
qu  raş  dır  ma iş  lə  ri sü -
rət  lən  di  ril  miş  dir. 
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Hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-

lər də müasir ava dan lıq və 

qur ğu lar dan is ti fa də olun-

ma sı nə zə rə alı na raq iş çi lə-

rin pe şə bi lik sə viy yə lə ri nin 

tək mil ləş di ril mə si, müasir 

tex no lo gi ya lar dan is ti fa də 

ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı is-

ti qa mə tin də tə lim-təd ris iş-

lə ri da vam et di ril mək də dir.

Azər su" ASC-nin  "Re-

gional Tə lim-İn ki şaf Proq-

ra mı-2” la yi hə si çər çi və sin-

də Oğuz şə hə rin də növ bə ti 

re gional tə lim ke çi ril miş dir. 

Oğuz Su ka nal İda rə si nin 

tə miz lə yi ci qur ğu la rın da  

ke çi ril miş tə li mə Za qa ta la, 

Oğuz ra yon su ka nal ida rə-

lə ri nin və “Şə ki Su ka nal” 

Tö rə mə Səhm dar Cə miy yə-

ti nin 32 əmək da şı cəlb olun-

muş dur. Tə lim də tə miz lə yi-

ci qur ğu la rın ope ra tor la rı, 

kim yə vi təh lil la bo rant la rı, 

xlo ra tor qur ğu su nun ope-

ra tor la rı, kim ya çı lar, mü-

hən dis-tex no loq lar iş ti rak 

et miş lər.

Tə lim  “Azər su” ASC-nin 

müx tə lif fəaliy yət sa hə lə ri-

ni əha tə edən pe şə kar mü tə-

xəs sis lə ri tə rə fi n dən  apa rıl-

mış dır. Tə lim müd də tin də  

iş ti rak çı lar  Oğuz Su ka nal 

İda rə si nin la bo ra to ri ya sın-

da, tə miz lə yi ci qur ğu la rın-

da  ke çi ri lən prak ti ki məş-

ğə lə lə rə cəlb edil miş lər.

Nə zə ri bi lik lər əl də et-

mək lə ya na şı, tə lim  iş ti rak-

çı la rı is teh sa lat sa hə lə rin də  

ava dan lıq və qur ğu la rın iş 

prin si pi ilə əya ni ta nış ol-

muş lar.

Tə li min so nun da iş ti rak-

çı la rın bi lik lə ri qiy mət lən-

di ril miş və nə ti cə lər qə naət-

bəxş ol muş dur.

A z ə r  b a y  c a n 
Res pub li ka sı re gion-
la rı nın so sial-iq ti-
sa di in ki şa fı döv lət 
proq ram la rı na uy ğun 
ola raq “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti 
tə rə fi n dən böl gə lər də 
iç mə li su və ka na li-
za si ya  sis tem lə ri üz-
rə ye ni inf rast ruk tur-
lar ya ra dı lır, müasir 
tip li ava dan lıq lar və 
qur ğu lar is tis ma ra 
ve ri lir. 
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“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti ilə Ba kı Döv lət 

Uni ver si te ti  ara sın da im za-

lan mış “Təh sil, elm və tə lim-

təd ris sa hə sin də əmək daş-

lı ğa dair” me mo ran du ma 

uy ğun ola raq tə lə bə lə rin 

is teh sa lat sa hə lə ri nə mü tə-

ma di  sə fər lə ri təş kil olu nur. 

BDU-nun Geolo gi ya fa kul-

tə si nin Hid ro geolo gi ya mü-

hən dis li yi ix ti sa sı üz rə təh sil 

alan tə lə bə lə ri ye ni is ti fa də-

yə ve ril miş  Cey ran ba tan 

Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 

Qur ğu lar Komp lek si nə eks-

kur si ya et miş lər.

Eks kur si ya müd də tin də 

tə lə bə lə rə komp lek sin ti kin-

ti si, su yun emal pro ses lə ri 

və nəql inf rast ruk tu ru ba-

rə də mə lu mat ve ril miş dir. 

Tə lə bə lər su yun mən bə dən 

gö tü rü lə rək  son ema la qə-

dər olan bü tün pro ses lər 

ba rə də ət rafl  ı bi lik lər əl də 

et miş, qur ğu la rın fəaliy yə ti-

ni əya ni şə kil də iz lə miş lər. 

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-

li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek sin də  qu raş dı rıl-

mış  ult ra süz gəc lər tə lə bə-

lə rin ma ra ğı na sə bəb olmuş 

və be lə bir tex no lo gi ya nın 

Azər bay can da ilk də fə tət bi-

qi on lar da xoş təəs sü rat ya-

rat mış dır. Tə lə bə lər müasir 

komp leks lə əya ni ta nış lı ğın 

prak ti ki ba xım dan əhə miy-

yət li ol du ğu nu qeyd et miş-

lər.

Qeyd edək ki, “Azər su” 

Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 

ilə Ba kı Döv lət Uni ver si te ti   

ara sın da “Təh sil, elm və tə-

lim-təd ris sa hə sin də əmək-

daş lı ğa dair” Me mo ran dum 

24 yan var 2014-cü il də im za-

lan mış dır. Sə nəd təh sil, elm, 

is teh sa lat sa hə lə rin də əmək-

daş lıq mə sə lə lə ri ni nə zər də 

tu tur.  
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Oğuz şə hə rin də re gional 
tə lim ke çi ril miş dir


