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2015-ci il də Azər bay ca nın uğur la 

in ki şaf et di yi ni, qar şı da du ran və zi fə-

lə rin ic ra olun du ğu nu de yən Pre zi dent 

İl ham Əli yev ölkəmizin bun dan son ra 

da re gion da sa bit ləş di ri ci rol oy na ya-

ca ğı nı diq qə tə çat dır mış dır.  2015-ci 

il də nef tin qiy mə ti nin düş mə si nin və 

ma na tın de val va si ya ya uğ ra ma sı nın 

Azər bay can da iq ti sa di pro ses lə rə də 

tə sir et di yi ni qeyd edən döv lə t baş çı sı 

bu nun sə bə bi nin kə nar da ya ran dı ğı nı, 

nef tin qiy mə ti nin azal ma sı nın iq ti sa di 

yox, si ya si amil lər lə bağ lı ol du ğu nu 

bil dir miş dir. 

Bü tün so sial proq ram la rın, o cüm-

lə dən so sial inf rast ruk tur la yi hə lə ri-

nin ic ra olun du ğu nu, ye ni iş yer lə ri-

nin açıl ma sı və re gion la rın in ki şa fı ilə 

bağ lı təd bir lə rin gö rül dü yü nü bil di rən 

Pre zi dent İl ham Əli yev 2015-ci il də 

Azər bay can əha li si nin 114 min nə fər 

art dı ğı nı vur ğu la mış dır. 

TA NAP la yi hə si nin əhə miy yə ti-

nə to xu nan döv lət baş çı sı da ha son ra 

2015-ci il də ilk də fə ke çi ri lən bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı nın bü tün dün ya da 

Azər bay ca nı ta nıt dı ğı nı, öl kə də müa-

sir id man, nəq liy yat və xid mət inf rast-

ruk tu ru nun ya ra dıl dı ğı nı bil dir miş dir.  

Pre zi dent İl ham Əli yev par la ment seç-

ki lə ri nin də şəff  af və de mok ra tik şə kil-

də baş tut du ğu nu, xal qı mı zın ira də si ni 

nümayiş et dir di yi ni diq qə tə çat dır mış-

dır. 

Son ra ma liy yə na zi ri Sa mir Şə ri-

fov, Baş na zi rin müavi ni, Qaç qın la rın 

və Məc bu ri Köç kün lə rin İş lə ri üz rə 

Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Əli Hə sə nov, 

kənd tə sər rü fa tı na zi ri Hey dər Əsə dov 

2015-ci il də gö rü lən iş lər və qar şı da 

du ran və zi fə lər lə bağ lı mə ru zə et miş-

lər. 

Ye kun nit qin də Pre zi dent İl ham 

Əli yev 2016-cı il də qey ri-neft sek to-

ru nun in ki şa fı nın priori tet ola ca ğı nı, 

neft dən ası lı lı ğın mi ni mu ma en di ril-

mə si ilə bağ lı təd bir lə rin gö rü lə cə yi ni 

bil dir miş dir.  Pre zi dent Döv lət Neft 

Fon du nun və sait lə ri nin qo run ma sı, 

fond dan döv lət büd cə si nə trans fer-

lə rin azal dıl ma sı, ver gi ba za sı nın ge-

niş lən di ril mə si, göm rük rəs mi ləş di ril-

mə si və ix rac-id xal əmə liy yat la rı nda 

şəff  afl  ı ğı n tə min olun ma sı, ma liy yə nə-

za rə ti nin güc lən di ril mə si ilə bağ lı tap-

şı rıq la rı nı ver miş dir. Bu nun la ya na şı,   

döv lət baş çı sı biz nes mü hi ti nin yax şı-

laş dı rıl ma sı, nağd sız ödə mə lə rin ar tı-

rıl ma sı, fi s kal təş viq me xa nizm lə ri nin 

ge niş lən di ril mə si, sa hib kar la ra gü zəşt-

li kre dit lə rin ve ril mə si nin da vam et di-

ril mə si, bank sek to run da is la hat la rın 

apa rıl ma sı, özəl bank la rın öl kə iq ti sa-

diy ya tı nın in ki şa fın da da ha fəal iş ti rak 

et mə si ilə bağ lı fi  kir lə ri ni çat dır mış dır.

 Pre zi dent İl ham Əli yev ma na tın 

mə zən nə sin dən da nı şar kən bil dir miş-

dir ki, son vaxt lar mü şa hi də olu nan 

qiy mət ar tı mı yer li məh sul la ra şa mil 

edil mə mə li dir.

2016-cı il də pen si ya və əmək haq-

la rı nın qal dı rıl ma sı ilə bağ lı hö ku mə-

tə tək lifl  ər ha zır la ma ğı tap şı ran döv lət 

baş çı sı kənd tə sər rü fa tın da is la hat la rın 

ge niş lən di ril mə si, me liora si ya təd bir-

lə ri nin da vam et di ril mə si, əha li nin su, 

qaz və elekt rik ener ji si ilə təc hi za tı nın 

da ha da yax şı laş dı rıl ma sı, re gion lar-

da sə na ye zo na la rı nın ya ra dıl ma sı nın 

sü rət lən di ril mə si, do ta si ya ilə ya şa yan 

ra yon la rın iq ti sa di sə mə rə li li yi nin ar tı-

rıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq lar ver miş dir. 

2016-cı il də st ruk tur is la hat la rı nın 

apa rı la ca ğı nı, çe vik ida rəet mə me xa-

nizm lə ri nin ya ra dı la ca ğı nı və bu nun la 

bağ lı ya xın vaxt lar da ad dım la rın atı la-

ca ğı nı de yən Pre zi dent İl ham Əli yev 

in for ma si ya-kom mu ni ka si ya tex no-

lo gi ya la rı nın in ki şa fı və bu sek tor da 

şəff  afl  ı ğın tə min edil mə si nin va cib li-

yin dən da nış mış, tu rizm və nəq liy yat 

sek to ru nun in ki şa fı nın diq qət mər kə-

zin də sax la nı la ca ğı nı vur ğu la mış dır. 

Döv lət baş çı sı ti kin ti sa hə sin də açıq 

ten der lə rin ke çi ril mə si, bu sa hə də də 

şəff  afl  ı ğın tə min olun ma sı, üs tün lü-

yün da ha çox yer li şir kət lə rə ve ril mə-

si, pay taxt nəq liy ya tı nın va hid sis te mə 

ke çi di nin sü rət lən di ril mə si, eko lo ji 

mə sə lə lə rin həl li, ye ni “ASAN xid mət” 

mər kəz lə ri nin açıl ma sı və ona ye ni sə-

la hiy yət lə rin ve ril mə si ilə bağ lı tap şı-

rıq lar ver miş dir. 

Çı xı şı nın so nun da Pre zi dent İl ham 

Əli yev 2016-cı il də Ba kı da bir ne çə mö-

tə bər təd bi rin, o cüm lə dən BMT-nin 

Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal 

Fo ru mu nun ke çi ri lə cə yi ni bil dir miş, 

öl kə mi zin to le rant lıq ənə nə lə ri nə, mə-

də niy yət lər və si vi li za si ya la ra ra sı də-

yər lə rə mü hüm töh fə lər ver di yi ni nə-

zə rə ala raq 2016-cı ili Azər bay can da 

“Mul ti kul tu ra lizm ili” elan et miş dir. 

2 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНDekabr 2015-ъи ил

2015-ъи илин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын 
йе кун ла ры на щяср олу нмуш иъ ла с ке чи рил миш дир

Yan va rın 10-da  Pre zi dent İl ham Əli ye vin sədr li yi ilə Na zir lər Ka-
bi ne ti nin 2015-ci ilin so sial-iq ti sa di in ki şa fı nın ye kun la rı na və qar şı da 
du ran və zi fə lə rə həsr olu nan ic la sı ke çi ril miş dir.  
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Son bir il də nef tin qiy mə-

ti nin 4 də fə düş dü yü nü və 

bu nun gə lir lə rin azal ma sı na 

tə sir et di yi ni de yən döv lət 

baş çı sı ha zır da Azər bay-

ca nın və ziy yət dən çıx maq 

üçün ad dım lar at dı ğı nı, di-

gər neft öl kə lə ri ilə mü qa-

yi sə də ən az it ki ilə üz ləş-

di yi ni diq qə tə çat dı rmışdır. 

Na zir lər Ka bi ne ti nin ötən 

ic la sın da ve ri lən tap şı rıq lar 

ye ri nə ye ti ril di yi təq dir də 

Azər bay ca nın çə tin lik lər dən 

asan lıq la çı xa ca ğı nı de yən 

Pre zi dent İl ham Əli yev öl-

kə də is la hat la rın də rin ləş-

mə si nin va cib li yi ni vur ğu la-

mış, bu nun la bağ lı səs lə nən 

tək lifl  ə rin ar tıq ic ra olun ma-

ğa baş la dı ğı nı de miş dir. İlk 

növ bə də in san la rın so sial 

mü da fi əsi ilə bağ lı mə sə-

lə lə rin diq qət mər kə zin də 

sax la nı la ca ğı nı qeyd edən  

döv lət baş çı sı son il lər də öl-

kə də hə ya ta ke çi ri lən iş lə rin 

in san la rın ri fah ha lı nın da ha 

da yax şı laş dı rıl ma sı na yö-

nəl di yi ni bil dir miş dir. Bu 

ya xın lar da pen si ya və əmək 

haq la rı nın 10 faiz qal dı rıl-

ma sı nın bu is ti qa mət də atı-

lan önəm li ad dım ol du ğu nu  

qeyd et miş dir. 

 Pre zi dent İl ham Əli yev 

çı xı şın da sü ni ba ha laş ma ya 

da mü na si bət bil dir miş, bu 

prob le mə qar şı cid di mü ba-

ri zə apa rıl ma sı nın əhə miy-

yə ti ni vur ğu la mış dır. İş baz-

la rın qiy mət lə ri sü ni şə kil də 

ba ha laş dır ma ğa ça lış dı ğı nı 

de yən döv lət baş çı sı gö rü lən 

təd bir lər nə ti cə sin də çö rə yin 

və unun qiy mə ti nin əhə miy-

yət li də rə cə də düş dü yü nü 

bil dir miş dir.

St ruk tur is la hat la rı ilə 

bağ lı ar tıq müəy yən ad dım-

la rın atıl dı ğı nı de yən Pre zi-

dent İl ham Əli yev qeyd et-

miş dir ki, bu təd bir lər daimi 

ol ma lı, bir-bi ri ni tək rar la yan 

və la zım sız döv lət qu rum-

la rı ya bir ləş di ril mə li, ya da 

ləğv olun ma lı dır. Val yu ta 

ba za rı nın tən zim lən mə si 

ilə bağ lı mü va fi q gös tə riş-

lə rin ve ril di yi ni, tək lifl  ə rin 

ha zır lan dı ğı nı de yən prezi-

dent bu sa hə də qa nun ve ri-

ci lik ba za sı nın möh kəm lən-

di ril mə si nin əhə miy yə ti nə 

to xun muş, Mil li Məc li sin 

növ bə dən kə nar ses si ya sın-

da mə sə lə yə ba xı la ca ğı nı 

bil dir miş dir.  

Döv lət baş çı sı ma na tın 

eti ma dı nın bər pa sı ilə bağ lı 

cid di təd bir lə rin gö rül mə si-

nin əhə miy yə ti nə də to xun-

muş, ha zır da öl kə də mü şa-

hi də olu nan dol la ri za si ya 

pro se si nin heç bir iq ti sa di 

əhə miy yə ti nin ol ma dı ğı nı 

bil dir miş dir. Ma na tın mə-

zən nə si nin sa bit sax lan ma-

sı nın tək cə hö ku mət dən 

ası lı ol ma dı ğı nı qeyd edən  

döv lət baş çı sı bank sek to ru-

nun tən zim lən mə si ilə bağ lı 

tək lifl  ə rə ba xıl dı ğı nı, prob-

lem li bank la rın sağ lam laş-

dı rıl ma sı pro se si nin apa rıl-

ma sı, döv lət is tiq raz la rı nın 

bu ra xıl ma sı, əma nət lə rin 

sı ğor ta lan ma sı ilə bağ lı əla-

və təd bir lə rin gö rül mə si nin 

va cib li yi ni qeyd edə rək,  bu 

ki mi təd bir lə rin mil li val yu-

ta ya olan ina mı ar tı ra ca ğı nı 

bil dir miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

bil dir miş dir ki, öl kə mi zin 

xa ri ci bor cu nun çox aşa ğı 

sə viy yə də ol ma sı və möv-

cud və ziy yət nə zə rə alı na raq 

xa ri ci ma liy yə ba zar la rın-

dan la zı mi qə dər ma liy yə 

re surs la rı Azər bay can ba za-

rı na cəlb edi lə bi lər. Qey ri-

neft sek to ru nun in ki şa fı nın 

in di ki və ziy yət də priori tet 

ol ma sı nın va cib li yi ni bil di-

rən döv lət baş çı sı Sa hib kar-

lı ğa Kö mək Mil li Fon du nun 

dəs tə yi ilə bu il 250 mil yon 

ma nat gü zəşt li kre dit lə rin 

ve ri lə cə yi ni, sa hib kar la rın öz 

ma liy yə re surs la rı nı da nə-

zə rə ala raq o za man re gion-

la ra qo yu lan in ves ti si ya nın 

həc mi nin təx mi nən 1 mil-

yard ma nat ola ca ğı nı bil dir-

miş dir.  

Pre zi dent İl ham Əli yev 

çı xı şın da da ha bir va cib mə-

sə lə yə to xu nub, iş adam la rı-

na bö yük ti kin ti la yi hə lə ri ni 

ic ra et mək üçün şə raitin ya-

ra dıl ma sı, bu sa hə də möv-

cud olan əsas sız tə ləb lə rin, 

bü rok ra ti ya və kor rup si ya 

hal la rı nın ara dan qal dı rıl-

ma sı ilə bağ lı cid di tap şı rıq-

lar ve rmişdir. Bu nun la ya-

na şı, döv lət baş çı sı ipo te ka 

ba za rı nın sə mə rə li li yi nin 

ar tı rıl ma sı, bu yol la in şa olu-

na caq bi na la rın ti kin ti si nin 

sü rət lən di ril mə si ilə bağ-

lı tək lifl  ə rin ha zır lan ma sı nı 

tap şı rmışdır.

Son 10 il də Azər bay ca nın 

dün ya da ən sü rət lə in ki şaf 

edən öl kə ol du ğu nu de yən 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu nu 

bü tün bey nəl xalq və ma liy yə 

qu rum la rı nın təs diq et di yi-

ni, cari ildə Azər bay can da 

iq ti sa di in ki şafl  a bağ lı heç 

bir prob le min ol ma ya ca ğı na 

əmin li yi ni ifa də etmişdir.

 Hö ku mət üzv lə ri də mü-

za ki rə lər də çı xış etmiş lər.

Yan va rın 18-də Pre zi dent İl ham Əli ye v iq-

ti sa di və so sial mə sə lə lə rin həl li ilə bağ lı mü şa vi rə 

ke çi r miş dir. Döv lət baş çı sı bil dir miş dir ki, 2015-ci 

il də dün ya da nef tin qiy mə ti nin kəs kin düş mə si nə-

ti cə sin də neft ix rac edən öl kə lər çə tin lik lər lə üz lə şib 

və bu pro ses in di də da vam edir.

Юл кя дя иг ти са ди фяал лыг ар та ъаг, яща ли нин  
со сиал мц да фияси тя мин еди ля ъяк 



Döv lət baş çı sı bil dir miş dir ki, 2015-

ci il də dün ya da iq ti sa di böh ra nın da ha 

da də rin ləş mə si nə bax ma ya raq,  Azər-

bay can da bir çox mə sə lə lər uğur la həll 

olun muş dur. Azər bay ca nın bey nəl xalq 

nü fu zu nun art dı ğı nı vur ğu la yan Pre-

zi dent İl ham Əli yev  öl kə miz də ic ti-

mai-si ya si sa bit li yin qo run du ğu nu və 

bu nun la bağ lı təd bir lə rin ic ra edil di yi-

ni də diq qə tə çat dır mış dır.  Ötən il de-

mok ra tik in ki şaf is ti qa mə tin də önəm li 

ad dım la rın atıl dı ğı nı, öl kə miz də si ya si 

və iq ti sa di is la hat la rın de mok ra tik in-

ki şafl  a pa ra lel apa rıl dı ğı nı vur ğu la yan 

döv lət baş çı sı par la ment seç ki lə ri nin 

şəff  af, əda lət li ke çi ril di yi ni və xal qın 

ma raq la rı nı əks et dir di yi ni bil dir miş-

dir.

2015-ci il də öl kə də iq ti sa di in ki şa fın 

tə min olun du ğu nu söy lə yən Azər bay-

can Pre zi den ti qey ri-neft sə na ye si nin 

8,4 faiz, kənd tə sər rü fa tı nın 6,6 faiz art-

dı ğı nı, ener ji sek to run da, xü su si lə də 

“Cə nub” qaz dəh li zi nin ic ra sı ilə bağ lı 

mü hüm ad dım la rın atıl dı ğı nı diq qə tə 

çat dır mış dır: “Biz Azər bay ca nı əvə zo-

lun maz nəq liy yat mər kə zi nə çe vi ri rik.  

Ar tıq Asi ya dan Av ro pa ya və ya xud ək-

si nə da şı nan yük lə r Azər bay can əra zi-

sin dən ke çir”. Ötən il bü tün so sial proq-

ram la rın ic ra olun du ğu nu qeyd edən 

Pre zi dent İl ham Əli yev qar şı da kı dövr-

də heç bir so sial la yi hə nin ix ti sar olun-

ma ya ca ğı nı bil dir miş dir.

Döv lət baş çı sı ma na tın mə zən nə si-

nin aşa ğı düş mə si nin ob yek tiv sə bəb-

lər dən irə li gəl di yi ni bil dir miş, 2016-cı 

ilin cid di iq ti sa di is la hat lar döv rü ola-

ca ğı nı, ar tıq bu nun la bağ lı müəy yən 

ad dım la rın atıl dı ğı nı diq qə tə çat dır-

mış dır.  2004-cü il dən re gion la rın in-

ki şa fı ilə bağ lı fəaliy yət də olan döv lət 

proq ra mı la rı nı ta ri xi ha di sə ad lan dı ran 

Pre zi dent İl ham Əli yev son 12 il də 25 

elekt rik stan si ya sı ti kil di yi ni,  öl kə üz rə 

qaz laş dır ma nın 90 faizə ya xın laş dı ğı nı, 

bü tün şə hər lə rin “ma vi ya na caq”la tə-

min olun du ğu nu bil dir miş dir.  He sa bat 

döv rün də  10 min ki lo metr dən çox yol 

çə kil miş, 3 min mək təb, 600-ə ya xın xəs-

tə xa na, 41 olim pi ya mər kə zi ti kil miş dir.  

Hə ya ta ke çi ri lən so sial si ya sət təd bir lə ri 

nə ti cə sin də  maaş lar 5 də fə, pen si ya lar 

7 də fə art mış, məc bu ri köç kün lər üçün 

225 min in sa nın ya şa dı ğı 89 şə hər cik sa-

lın mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev son il lə r öl-

kə də sa hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı 

bö yük iş lə rin gö rül dü yü nü de miş dir. 

Döv lət baş çı sı so sial mü da fi ənin yü rü-

dü lən si ya sə tin əsas is ti qa mət lə rin dən 

bi ri ol du ğu nu, re gion lar da nə zər də tu-

tu lan inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin, xü su-

si lə də kənd yol la rı nın, mək təb və xəs-

tə xa na bi na la rı nın ti kin ti si nin, iç mə li 

su la yi hə lə ri nin ic ra sı nın əhə miy yə ti ni 

vur ğu la mış dır: “İç mə li su la yi hə lə ri 

bir çox şə hər lər də ar tıq ic ra edi lib, 24 

saat fa si lə siz tə miz, bey nəl xalq stan-

dart la ra, Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 

stan dart la rı na uy ğun iç mə li su ve ri lir. 

Bu la yi hə lər da vam edir, da vam edə-

cək dir. Bü tün şə hər lər də əha li yə 24 saat 

fa si lə siz, tə miz iç mə li su ve ril mə li dir. 

Bu nun la bə ra bər, çay lar bo yu yer lə şən 

kənd lər də tə miz lə yi ci qur ğu lar ya ra dıl-

mış dır. Ya rım mil yon in san bax o im-

kan lar dan is ti fa də edir. Əv vəl lər on lar 

çay lar dan, ka nal lar dan su içir di lər”.

İq ti sa diy yat na zi ri Şa hin Mus ta-

fa yev çı xış edə rək  2014-2018-ci il lər-

də re gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa fı 

Döv lət Proq ra mı nın ic ra sı nın ikin ci ili 

çər çi və sin də gö rü lən iş lər dən və qar-

şı da du ran və zi fə lər dən da nış mış dır. 

Ş.Mus ta fa yev  2015-ci il də  re gion lar da 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı, xü su-

si lə yol-nəq liy yat, elekt rik, qaz və su 

təc hi za tı inf rast ruk tu ru nun ye ni lən mə-

si iş lə ri nin da vam et dir ildi yi ni diq qə tə 

çat dır mış dır: “Su təc hi za tı nın yax şı laş-

dı rıl ma sı iş lə ri da vam et di ri lib, əha li si 

175 min nə fər olan 4 şə hər də su təc hi za-

tı la yi hə si ba şa ça tıb, re gion lar da 750 

ki lo metr su, 391 ki lo metr ka na li za si-

ya xətt  i çə ki lib, 125 mi nə ya xın əha li si 

olan 58 ya şa yış mən tə qə sin də mo dul 

tip li tə miz lə yi ci qur ğu lar qu raş dı rı lıb, 

əha li si 630 min nə fə rə ya xın olan 34 şə-

hər və ra yo nun 241 ya şa yış mən tə qə sin-

də 300 su bar te zian qu yu su qa zı lıb”.

Son ra sa hib kar lar çı xış edə rək re-

gion lar da biz ne sin in ki şa fı na döv lət 
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dəs tə yin dən da nış mış, hə ya ta ke çi ri lən 

is la hat la rın böl gə lə rin in ki şa fın da ye ni 

mər hə lə nin baş lan ğı cı ola ca ğı nı bə yan 

et miş lər.

Konf ran sın ye ku nun da Pre zi dent İl-

ham Əli yev bil dir miş dir ki, 2016-cı il də 

hə ya ta ke çi ri lə cək  is la hat lar, şəff  afl  ıq, 

mə su liy yət, qey ri-neft sek to ru nun in ki-

şa fı, ix rac yö nüm lü məh sul la rın is teh sa-

lı, id xal dan ası lı lı ğın azal dıl ma sı da ya-

nıq lı in ki şa fı tə min edə cək dir.

Yer li is teh sa lın sü rət lən di ril mə si 

üçün əla və təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə-

si nin əhə miy yə ti nə to xu nan Pre zi dent 

İl ham Əli yev bil dir miş dir ki, döv lət 

qu rum la rı və özəl sek tor lar iş yer lə ri-

nin bağ lan dı ğı böl gə lər də bu mə sə lə nin 

həl li ni diq qət mər kə zin də sax la ma lı dır-

lar. Öl kə əha li si nin ar tıq 9 mil yon 700 

min nə fə rə çat dı ğı nı qeyd edən döv lət 

baş çı sı bu və ziy yə tin ye ni iş yer lə ri nin 

ya ra dıl ma sı nı tə ləb et di yi ni diq qə tə çat-

dır mış dır.

Son 12 il də Azər bay can da 70 min-

dən çox müəs si sə nin ya ra dıl dı ğı nı de-

yən Pre zi dent İl ham Əli yev sa hib kar la-

rı da ye ni iş yer lə ri nin ya ra dıl ma sın da 

fəal ol ma ğa ça ğır mış, məş ğul luq ida-

rə lə ri nə mü ra ciət edən lə rin iş lə tə mi ni 

üçün döv lət müəs si sə lə rin də ye ni va-

kan si ya la rın açıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq-

lar ver miş, özəl sek to run da bu ami li 

nə zə rə al ma sı nın va cib li yi ni vur ğu la-

mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil dir miş dir 

ki, biz nes və in ves ti si ya mü hi ti nin yax-

şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı mə sə lə lər diq qət 

mər kə zin də sax lan ma lı, ver gi və göm-

rük or qan la rı nın fəaliy yə ti tam şəff  af 

ol ma lı dır.

Da xi li ba za rın, yer li is teh sa lın qo-

run ma sı, in hi sar çı lı ğa yol ve ril mə mə si 

ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bil di rən döv lət baş çı-

sı id xal qar şı sın da du ran sü ni ma neələ-

rin ara dan qal dı rıl ma sı və qiy mət lə rin 

tən zim lən mə si ilə bağ lı tap şı rıq lar ver-

miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev in ves ti si ya-

la rın təş vi qi, ix ra cın sti mul laş dı rıl ma sı, 

ge niş özəl ləş dir mə proq ra mı nın ic ra sı, 

bank sek to ru nun fəaliy yə ti nin tək mil-

ləş di ril mə si ilə bağ lı təd bir lə rin gö rül-

mə si nin va cib li yi ni bil dir miş, bu il hər 

bir ra yon da sə na ye zo na la rı nın ya ra dıl-

ma sı na dair tap şı rıq ver miş dir.

Döv lət baş çı sı neft gə lir lə ri nin azal-

ma sı na bax ma ya raq inf rast ruk tur la yi-

hə lə ri nin hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni diq qə tə 

çat dır mış dır: “İç mə li su la yi hə lə ri də 

ic ra edil mə li dir. Bu la yi hə lər in san la rı 

iç mə li su ilə tə min edə cək və edir, ye-

ni iş yer lə ri nin ya ra dıl ma sı na gə ti rib 

çı xa ra caq. Biz iç mə li su la yi hə lə ri nin 

ic ra sın da da bu iş lə ri da xi li is teh sal-

la tə min edi rik. Son il lər ər zin də da xi li 

is teh sa la ver di yi miz diq qət, qoy du ğu-

muz sər ma yə, bax, in di bu real lı ğı tə-

min edir. Əgər biz bu nu et mə səy dik in di 

id xal dan da ha da çox ası lı və ziy yət də 

ola caq dıq.

Ona gö rə, inf rast ruk tur la yi hə lə-

ri ic ra edil mə li dir. Bə zi lə ri he sab edir 

ki, nef tin qiy mə ti nin 4 də fə düş mə si ilə 

bağ lı biz xərc lə ri da ha da ix ti sar et-

mə li yik. Tə biidir ki, bu, be lə dir. An caq 

he sab edi rəm ki, biz 2016-cı il də inf-

rast ruk tur və biz nes la yi hə lə ri ni ic ra 

et mək lə öl kə mi zə da ha da bö yük di na-

mizm ve rə bi lə rik və biz bu nu edə cə yik.

Son il lər ər zin də 1500-ə ya xın su bar-

te zian qu yu su qa zıl mış dır. Ke çən ilin 

so nun da bu məq səd lər üçün Pre zi den tin 

eh ti yat fon dun dan əla və 10 mil yon ma-

nat ay rıl mış dır. Ola bi lər ki, il ər zin də 

əla və və sait ay rı la caq. Su bar te zian qu-

yu la rı nın qa zıl ma sı pro se si da vam et-

di ril mə li dir”.

Döv lət baş çı sı çı xı şın da öl kə də is-

teh sal edi lən ər zaq və qey ri-ər zaq məh-

sul la rın da möv cud olan xa ri ci kom po-

nent lə rin azal dıl ma sı, bu məh sul la rı və 

xam ma lı is teh sal edən müəs si sə lə rin 

ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də iş lə rin gö rül-

mə si nin va cib li yi qeyd et miş dir. Kənd 

tə sər rü fa tı nın in ki şa fı nın, tor paq fon-

du nun də qiq uço tu nun apa rıl ma sı nın, 

me liora si ya təd bir lə ri nin güc lən di ril-

mə si nin, hey van dar lı ğın, bit ki çi li yin, 

xü su si lə də pam bıq çı lı ğın in ki şa fı nın 

diq qət də sax lan ma sı nın əhə miy yə ti nə 

to xu nan Pre zi dent İl ham Əli yev zə ru ri 

qi da məh sul la rı na olan tə lə ba tın ödə-

nil mə si, bu məh sul lar da id xal dan ası lı-

lı ğın aşa ğı sa lın ma sı ilə bağ lı fi  kir lə ri ni 

bil dir miş dir.

Qar şı da “Biz özü mü zü 100 faiz ta-

xıl la tə min et mə li yik” ki mi öh də lik 

müəy yən ləş di rən Pre zi dent İl ham Əli-

yev tu riz min in ki şa fı, eko lo ji mə sə lə lə-

rin həl li, kor rup si ya və rüş vət xor lu ğa 

qar şı mü ba ri zə ilə bağ lı təd bir lə rin sü-

rət lən di ril mə si nin va cib li yi ni bil dir miş, 

döv lət qu rum la rı nın və mə mur la rın 

yer li məh sul lar dan im ti na et mə lə ri nin 

yol ve ril məz ol du ğu nu vur ğu la mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay-

ca nın bun dan son ra da uğur la in ki şaf 

edə cə yi nə əmin li yi ni bil dir miş, müs tə-

qil lik yo lun da xal qı mı za uğur lar ar zu-

la mış dır.
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İc la sı gi riş sö zü ilə açan “Azər su” 

ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 

bil dir miş dir ki, Pre zi dent İl ham Əli-

yev tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən so sial-

iq ti sa di si ya sət nə ti cə sin də 2015-ci il də 

Azər bay can da  di na mik in ki şaf  tə min 

olun muş dur. Qlo bal iq ti sa di böh ra-

nın tə sir lə ri nə bax ma ya raq ölkəmizdə 

so sial və inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 

ic ra sı da vam et di ril miş dir. Ötən il iç-

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

to run da  da mü hüm la yi hə lər hə ya ta 

ke çi ril miş, is teh lak çı la ra gös tə ri lən 

xid mət lə rin yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa-

mə tin də cid di ad dım lar atıl mış dır: 

“Döv lət baş çı sı nın əha li nin  24 saat  

fa si lə siz və key fi y yət li iç mə li su il tə-

min olun ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la rı na 

uy ğun ola raq 2015-ci il də  Ba kı şə hə-

ri və Ab şe ron ya rı ma da sın da, elə cə də 

res pub li ka nın 29 şə hər və ra yon mər-

kə zin də və kənd lər də la yi hə lər ic ra 

edil miş dir. He sa bat ilində 4 şə hər də 

ye ni la yi hə lə rin ic ra sı na baş la nıl mış, 

2 şə hər də isə ye ni inf rast ruk tur la rın 

is tis ma ra ve ril mə si ilə bağlı açı lış 

mə ra sim lə ri ke çi ril miş dir.   Ötən il 

Cə miy yət üçün  ən əla mət dar ha di sə 

möh tə rəm Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

iş ti ra kı ilə Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li 

Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si nin 

açı lı şı ol muş dur”.

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri qeyd 

et miş dir ki, ye ni komp lek sin is tis ma-

ra ve ril mə si Ab şe ron ya rı ma da sı nın 

iç mə li su təc hi za tın da ye ni mər hə lə-

nin baş lan ğı cı dır. Bu mən bə he sa bı na  

Tür kan və Zi rə qə sə bə lə ri nə iç mə li su-

yun ve ril mə si nə baş la nıl mış və sa kin-

lər da ha key fi y yət li su ilə tə min olu-

nur.

2015-ci il də Kür də xa nı qə sə bə sin də 

su təc hi za tı sis tem lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı la yi hə si nin ic ra sı ba şa çat mış, 

Ba dam dar  və Nar da ran qə sə bə lə rin də 

ye ni la yi hə lə rin ic ra sı na baş la nıl mış-

dır. He sa bat ilin də 14 km-lik Ba yıl-Bi-

bi hey bət-Lök ba tan ka na li za si ya tu ne li 

ti kil miş, Lök ba tan çir kab sutə miz lə yi-

ci qur ğu lar komp lek si nin əra zi sin də 

ye ni na sos stan si ya sı qu raş dı rıl mış dır. 

I Av ro pa Oyun la rı ilə əla qə dar Bö yük-

şor gö lü nün, Su id man sa ra yı nın ət-

ra fın da və di gər əra zi lər də, həm çi nin 

Min gə çe vir şə hə rin də su və ka na li za-

si ya sis tem lə ri nin ti kin ti si və ye ni dən 

qu rul ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi ril miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı re gion la-

rı nın so sial-iq ti sa di in ki şaf proq ra mı-

na uy ğun ola raq re gion lar da ye ni la yi-

hə lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 2015-ci il də  

As ta ra, Daş kə sən, Tər tər və Qo bus tan 

şə hər lə rin də 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 na baş la nıl mış-

dır. Ucar şə hə rin də ye ni su təc hi za tı, 

Göy çay şə hə rin də isə su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri is tis ma ra ve-

ril miş dir. Min gə çe vir şə hə rin də ye ni 

tex no lo gi ya ya əsas la nan və məh sul-

dar lı ğı sut ka da 55 min kub metr olan 

su tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı ba şa 

çat mış dır. Şəm kir şə hə ri nin iç mə li su 

təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə-

di lə 16,5 km uzun lu ğun da Şəm kir çay-

Şəm kir ma gist ral su kə mə ri ti ki lib is-

tis ma ra ve ril miş dir. Ötən il Kür də mir, 

Ucar, Yev lax,  Yar dım lı, Za qa ta la, Fü-

zu li, To vuz, Qu ba, Şəm kir, Şə ki, Bey-

lə qan ra yon la rı nın 66 min nə fər sa ki ni 

olan 29 kən din də iç mə li su təc hi za tı 

yax şı laş dı rıl mış dır.

Tə lim-Təd ris Mər kə zi nin, Suöl çən 

Ci haz la rın Sı na ğı və Ka libr lən mə si 

La bo ra to ri ya sı nın fəaliy yə tə  baş la ma-

sı, Mər kə zi La bo ra to ri ya nın akk re di-

ta si ya ser ti fi  ka tı al ma sı ilin əla mət dar 

ha di sə lə ri ki mi qeyd olun muş dur.  

Ötən il “Azər su” ASC 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, elə cə də  

 “Азяр су” АСЪ-нин 2015-ъи ил цзря фяалиййятинин    
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Azər bay can  Mil li Elm lər Aka de mi ya-

sı ilə əmək daş lıq sa ziş lə ri im za la mış-

dır. 2015-ci il də Ko re ya da ke çi ril miş 

VII Dün ya Su Fo ru mun da “Azər su” 

ASC nü ma yən də he yə ti nin iş ti ra kı  və  

Dün ya Su Şu ra sı İda rə He yə ti nə üzv-

lük  bey nəl xalq əmək daş lı ğın ge niş-

lən di ril mə si ba xı mın dan əla mət dar 

ol muş dur.

“Azər su” ASC səd ri nin is tis mar 

üz rə müavi ni Kö çər li Hə sə nov bil-

dir miş dir ki, ha zır da res pub li ka üz rə 

16 min km su xətt i is tis mar olu nur. 

2015-ci il də “Azər su” ASC tə rə fi n dən 

4,3 mil yon nə fə rə mər kəz ləş di ril miş 

qay da da iç mə li su və ka na li za si ya 

xid mə ti gös tə ril miş dir. Gö rül müş təd-

bir lər nə ti cə sin də öl kə üz rə 200 min 

nə fə rin iç mə li su təc hi za tı yax şı laş dı-

rıl mış, 186 min nə fər ilk də fə mər kəz-

ləş di ril miş qay da da iç mə li su ilə tə min 

olun muş,  102 min nə fə rin su təc hi za tı 

fa si lə siz re ji mə ke çi ril miş dir. Bu nun la 

da öl kə üz rə fa si lə siz re jim də su ilə tə-

min olu nan əha li nin xü su si çə ki si 64,5 

faizə, Ba kı şə hə ri üz rə 79,2 faizə yük-

səl miş dir. He sa bat döv rün də su və 

ka na li za si ya şə bə kə lə rin də baş ver miş 

qə za la rın sa yı əhə miy yət li də rə cə də 

azal mış dır.  

2015-ci ildə 73 na  sos stan  si  ya  sı  nın 

fəaliy  yə  ti nin da  yan  dı  rıl  ma sı nə ti cə-

sin də 550 min kvt elekt  rik ener  ji  si  nə 

qə  naət edil  miş  dir. 

Ka na li za si ya tə sər rü fa tın da gö rül-

müş iş lər ba rə də he sa bat ve rən K.Hə-

sə nov de miş dir ki, ha zır da res pub li-

ka da 3216 km ya ğış və ka na li za si ya 

şə bə kə si möv cud dur. 2015-ci ildə for-

ma la şan or ta gün lük tul lan tı su la rın 

həc mi 1 mil yon 179 min kub metr, Ba-

ki şə hə ri üz rə 859 min kub metr təş kil 

edir. Pay taxtda ya ra nan tul lan tı su la-

rı nın tə miz lən məsi üz rə xü su si çə ki si 

he sa bat döv rün də 51 faiz dən 61 faizə 

yük səl miş dir. 

Ötən il  Azər su" ASC-nin xid mət 

sa hə lə ri tə rə fi n dən 629 km ya ğış və 

ka na li za si ya xət lə ri, 21 min ədəd ya ğış 

və ka na li za si ya qu yu la rı, 8971 ədəd 

isə ya ğış bar maq lıq la rı müx tə lif çö-

kün tü lər dən tə miz lən miş, tə mir-bər pa 

iş lə ri apa rıl mış dır.

“Azər su” ASC səd ri nin iq ti sa di 

mə sə lə lər üz rə müavi ni Ma hir Məm-

mə dov çı xış edə rək de miş dir ki, öl kə 

iq ti sa diy ya tı nın bü tün sa hə lə ri ni əha-

tə edən da ya nıq lı in ki şaf ha zır da apa-

rı cı sa hə lər dən olan su təc hi za tı və 

ka na li za si ya xid mət lə ri  sek to ru na da 

əhə miy yət li tə sir et mişdir. Bu sek tor-

da ge niş miq yas lı is la hat lar və key fi y-

yət də yi şik lik lə ri, məq səd yön lü in ves-

ti si ya proq ram la rı nın ic ra sı, iri həcm li 

kom mu nal inf rast ruk tur la yi hə lə rin 

real laş dı rıl ma sı təmin olun muş dur.

2015-ci il də he sa bat döv rün də is-

teh lak çı la ra 289 mln. kub metr su sa-

tıl mış, 192 mln kub metr ka na li za si ya 

xid mə ti gös tə ril miş dir. İs teh lak çı la ra 

gös tə ri lən su təc hi za tı və ka na li za si ya 

xid mət lə ri üz rə yı ğım ötən il lə mü qa-

yi sə də 4,6 faiz ar ta raq 151,6 mln ma-

nat, yı ğım sə viy yə si 93,6 faiz təş kil 

et miş dir. Su təc hi za tı və ka na li za si ya 

xid mət lə ri üz rə gə lir lər ötən il lə mü-

qa yi sə də 2,1 faiz ar ta raq 137,7 mln ma-

nat təş kil et miş dir. 

M.Məm mə dov qeyd et miş dir ki, 

Səhm dar Cə miy yət də bey nəl xalq stan-

dart la rın tət bi qi ilə bağ lı iş lər mü vəf-

fə qiy yət lə da vam et di ril miş dir.  2015-

ci il də "Azər su" ASC-nin 31 de kabr 

2014-cü il ta ri xin də ba şa ça tan il üz rə 

kon so li da si ya edil miş ma liy yə he sa-

    йе кун ла ры на щяср олун муш иъ лас ке чи рил миш дир
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bat la rı ha zır la na raq, dün ya nın nü fuz-

lu audi tor şir kət lə rin dən he sab edi lən 

və ““Ernst &Young”  şir kə ti tə rə fi n dən 

audit edil miş və ma liy yə he sa bat la rı-

nın bü tün əhə miy yət li as pekt lə ri üz-

rə Ma liy yə He sa bat la rı nın Bey nəl xalq 

Stan dart la rı na uy ğun lu ğu ba rə də   rəy 

alın mış dır .

Səhmdar Cə miy yət də 1 C proq ram 

tə mi na tı nın mo dul la rı nın tət bi qi,  o 

cüm lə dən is tis ma ra ve ril miş mo dul-

la rın tək mil ləş di ril mə si, tət biq pro se-

sin də olan mo dul lar üz rə isə iş lə rin 

ye kun laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də iş lər 

gö rül müş dür. 

“Azər su” ASC səd rinin ti kin ti üz-

rə müavi ni Sey mur Se yi dov 2015-ci 

il də hə ya ta ke çi ril miş in şaat iş lə ri ba-

rə də mə lu mat ver miş dir. O, bil dir-

miş dir ki, he sa bat döv rün də 866 km 

su xətt  i, o cüm lə dən 204 km ma gist ral 

su xətt  i, 284,8 km ka na li za si ya xətt  i, o 

cüm lə dən 9,1 km tu nel tip li ka na li za-

si ya kol lek to ru, 35 ədəd su an ba rı  ti-

kil miş dir. Bu nun la ya na şı, il ər zin də 

8 ədəd su, 4 ədəd ka na li za si ya na sos 

stan si ya sı, 52400 ədəd smart say ğac 

qu raş dı rıl mış, 6 su bar te zian qu yu su 

qa zıl mış dır. Hə ya ta ke çi ri lən ti kin ti-

qu raş dır ma iş lə ri is teh lak çı la ra gös tə-

ri lən xid mət lə rin key fi y yə ti nin ar tı rıl-

ma sı na müs bət tə sir et miş dir.

S.Seyidov qeyd et miş dir ki, gö rül-

müş iş lə rin da va mı ola raq Ti kil mək də 

Olan Ob yekt lə rin Mü di riy yə ti  tə rə fi n-

dən ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin la yi-

hə lər üz rə möv cud və sait lər he sa bı na 

mər hə lə li şə kil də hə ya ta ke çi ril mə si, 

ge cik mə lə rin ara dan qal dı rıl ma sı, ti-

kin ti si ya rım çıq qal mış ob yekt lər üz rə 

iş lə rin ye kun laş dı rı lı ma sı, ti kin ti si ba-

şa çat mış ob yekt lə rin is tis ma ra təh vil 

ve ril mə si, öh də lik lər üz rə mə su liy-

yə tin ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də zə ru ri 

təd bir lər hə ya ta ke çi ri lə cək dir. 

İn for ma si ya və kom mu ni ka si-

ya tex no lo gi ya la rı de par ta men ti nin 

rəisi Emil Əh mə dov qeyd et miş dir 

ki, 2015-ci il də “Azər su” ASC-də in-

for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no-

lo gi ya la rı nın bey nəl xalq stan dart la ra 

uy ğun in ki şaf et di ril mə si və mo dern-

ləş di ril mə si, biz nes pro ses lə ri nin av-

to mat laş dı rıl ma sı, ye ni elekt ron xid-

mət lə rin ya ra dıl ma sı, möv cud İKT 

inf rast ruk tu ru nun da ya nıq lı ğı nın və 

fa si lə siz fəaliy yə ti nin tə min edil mə si 

is ti qa mə tin də zə ru ri təd bir lər hə ya ta 

ke çi ril miş dir. 

 He sa bat döv rün də  Coğ ra fi  İn for-

ma si ya Sis te mi nə  3236 km iç mə li su, 

1157 km çir kab su və 40 km ya ğış su 

xətt  i, 191525 iç mə li və çir kab su inf-

rast ruk tur ele ment lə ri, 50 ədəd an bar 

komp lek si və na sos stan si ya sı da xil 

edil miş dir. Ra yon Su ka nal ida rə lə ri 

tə rə fi n dən sis te mə  86236  qə za mə-

lu ma tı da xil edil miş dir. Ötən dövr də  

“Azər su” ASC-nin Müş tə ri İn for ma-

si ya Sis tem lə ri nin tət bi qi ilə əla qə dar 

in teq ra si ya iş lə ri hə ya ta ke çi ril miş, 

Cə miy yət də işə qə bul qay da la rı nın 

eff  ek tiv, şəff  af və ob yek tiv apa rıl ma sı 

məq sə di lə “Elekt ron im ta han” proq ra-

mı,  ka ğız da şı yı cı la rı ilə sə nəd döv riy-

yə si nin mi ni mu ma en di ril mə si üçün  

“Elekt ron sə nəd döv riy yə si” proq ra mı 

ha zır lan mış dır. 

Tex no lo ji pro ses lə rə nə za rət və 

eko lo gi ya şö bə si nin rəis müavi ni Za-

hid Qa sı mov iç mə li su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri nin tex no lo ji 

pro ses lə ri nin tən zim lən mə si is ti qa-

mə tin də gö rül müş iş lər ba rə də mə lu-

mat ver miş dir. O, qeyd et miş dir ki,  

he sa bat döv rün də “Azər su” ASC-nin 

re gion lar da da xil ol maq la ba lan sın da 

olan 690 mə həl lə da xi li an bar lar dan 

513-ü yu yu lub tə miz lən miş və de zin-

fek si ya olun muş dur. Emal olun muş 

su la rın key fi y yə ti nə nə za rət məq sə di 

ilə Mər kə zi  la bo ra to ri ya da 13295 iç-

mə li su, 580  tul lan tı su nü mu nə lə ri nin 

ana li zi apa rıl mış dır. 

Z.Qa  sı  mov qeyd et  miş  dir ki, Cey -

ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc  li Qur  ğu  lar 

Komp  lek  si  nin is  tis ma ra ve ril mə sin-

dən son ra Cey ran ba tan-Zi rə xətt  i bo-

yun ca su yun key fi y yət gös tə ri ci lə ri 

üz rə di na mi ka sı öy rə nil miş dir. Müəy-

yən edil miş dir ki, Zi rə qə sə bə si nə ki-

mi nəql olu nan su yun bir çox key fi y-

yət gös tə ri ci lə ri dün ya stan dart la rı nın 

tə ləb lə rin dən bir ne çə də fə yük sək dir. 

He sa bat döv rün də ya şıl laş dır ma 

təd bir lə ri də diq qət də sax la nıl mış, 

xid mə ti əra zi lər də müx tə lif növ lü 

24150 ədəd ağac, 180982  ədəd möv sü-

mi gül lər əkil miş  və 2,72 hek tar əra zi-

də qa zon  sa hə lə ri  sa lın mış dır.

Su ra xa nı ra yon Su ka nal İda rə si-

nin rəisi Əbül fəz Kə rim za də 2015-ci 

il də  Su ra xa nı ra yo nun da is teh lak çı la-
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ra gös tə ri lən   su və ka na li za si ya xid-

mət lə ri ba rə də mə lu mat ver miş dir. 

İda rə rəisi, Su ra xa nı ra yo nu nun tim-

sa lın da  ra yon su ka nal ida rə lə ri üçün 

sə ciy yə vi olan prob lem lə ri gös tər miş, 

nöq san la rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün 

zə ru ri olan təd bir lər dən da nış mış-

dır. O, qeyd et miş dir ki, işə ya naş ma 

prin sip lə ri də yiş mə li, fəaliy yə ti sə-

mə rə li müs tə vi yə da şı ya caq ide ya la-

ra üs tün lük ve ril mə li dir. Müş tə ri lə rə 

yük sək şə kil də xid mət gös tə ril mə si 

üçün Su ra xa nı Su ka nal ida rəsi nin in-

zi ba ti bi na sın da  qey diy yat və göz lə-

mə otaq la rı ti kil miş, xü su si ava dan lıq-

lar alın mış, tə mir iş lə ri gö rül müş dür. 

Bu nun la da,  müş tə ri lə rə ope ra tiv lik 

və  şəff  afl  ıq ba xı mın dan da ha key fi y-

yət li xid mət gös tər mə yə mün bit şə rait 

ya ran mış dır.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq, Cə-

miy yə tin  2015-ci il üz rə fəaliy yə ti ni 

qə naət bəxş he sab et miş, 2016-cı il də 

gö rü lə cək iş lər və qar şı da du ran və zi-

fə lər ba rə də tap şı rıq la rı nı ver miş dir. 

Ca ri il də  Ba kı şə hə ri və ət raf qə sə bə-

lər də, elə cə də re gion lar 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 is ti qa mə tin də iş lə rin 

da vam et di ri lə cə yi ni de yən Səhm dar 

Cə miy yə tin səd ri ti kin ti-qu raş dır ma 

iş lə ri nin qı sa müd dət də və key fi y yət-

lə apa rıl ma lı ol du ğu nu diq qə tə çat-

dır mış dır.

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri su it ki-

lə ri nin azal dıl ma sı məq sə di ilə abu nə-

çi lər lə işin tək mil ləş di ril mə si, iç mə li 

su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də hal la rı-

nın azal dıl ma sı, is tis mar, əmə yin mü-

ha fi  zə si nin təş ki li və eko lo gi ya sa hə-

sin də təd bir lə rin da vam et di ril mə si 

ba rə də cid di tap şı rıq lar ver miş dir. 

Qeyd olun muş dur ki, ra yon su ka nal 

ida rə lə rin də müş tə ri in for ma si ya sis-

tem lə ri nin ya ra dıl ma sı müs bət nə ti-

cə lər ve rir və bu sis te min tət bi qi di gər 

ra yon lar da da hə ya ta ke çi ri lə cək dir.

“Azər su” ASC-nin səd ri ida rə və 

müəs si sə lə rin tə sər rü fat-ma liy yə gös-

tə ri ci lə ri ba rə də ümu mi  mə lu mat 

ver miş, ay rı-ay rı sa hə lər üz rə irə li lə-

yiş lə rə və nöq san la ra to xun muş dur. 

İc las da fəaliy yə tin də nöq san la ra yol 

ver miş ida rə və müəs si sə rəh bər lə ri-

nə  cid di xə bər dar lıq lar edil miş, ener-

ji, ma te rial və nəq liy yat va si tə lə rin-

dən sə mə rə li  is ti fa də olun ma sı, əmək 

məh sul dar lı ğı nın və tə şəb büs kar lı ğın 

ar tı rıl ma sı ilə bağ lı gös tə riş lər ve ril-

miş dir.

Qeyd olun muş dur ki, 2016-cı il də  

Ba kı şə hə rin də ke çi ri lə cək For mu la 1 

ya rış la rı, Dün ya şah mat olim piada sı 

və di gər bey nəl xalq təd bir lər lə əla-

qə dar “Azər su”  ASC üzə ri nə dü şən 

və zi fə lə rin ic ra sı nı tə min edə cək, tu-

rizm və iaşə ob yekt lə rin də iç mə li su 

və ka na li za si ya sis tem lə ri nin nor mal 

fəaliy yə ti nin tə min olun ma sı nı diq-

qət də sax la ya caq dır. 

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri is teh-

lak çı la rın iç mə li su təc hi za tı 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 məq sə di ilə iş lə rin 

vax tın da və key fi y yət lə apa rıl ma sı 

üçün bü tün təd bir lə rin gö rü lə cə yi ni 

diq qə tə çat dır mış dır: “Əsas məq sə di-

miz is teh lak çı la ra yük sək sə viy yə də 

xid mət gös tər mək, da ha çox və tən-

da şı key fi y yət li və da ya nıq lı iç mə li 

su ilə tə min et mək dir. 2016-cı il də bu 

sa hə də qar şı mız da ye ni və zi fə lər da-

ya nır. Ümid edi rəm ki, su tə sər rü fa-

tı iş çi lə ri əv vəl ki il lər də ol du ğu ki mi 

2016-cı il də də qar şı ya qo yul muş və-

zi fə lə ri vax tın da və key fi y yət lə ye ri nə 

ye ti rə rək da ha bö yük nailiy yət lər qa-

za na caq lar”.
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Mə ra sim də  çı xış edən 

“Azər su” ASC səd ri Qorx-

maz Hü sey nov bil dir miş dir 

ki, 1990-cı ilin 20 yan va rı 

ən fa ciəli gün lər dən bi ri ol-

maq la ya na şı, Azər bay can 

ta ri xi nə qəh rə man lıq sə hi-

fə si ki mi da xil ol muş, xal-

qı mı zın müs tə qil lik, azad lıq 

uğ run da mü ba ri zə si nin və 

ye nil məz ira də si nin rəm zi nə 

çev ril miş dir. 26 il əv vəl xal-

qın azad lı ğı nı, şə rəf və lə ya-

qə ti ni hər şey dən uca tu tan 

və tən pər vər Azər bay can öv-

lad la rı can la rın dan ke çə rək 

şə hid lik zir və si nə ucal mış-

lar. 1990-cı il yan va rın 19-

dan 20-nə ke çən ge cə xü su si 

tə yi nat lı qo şun bir ləş mə lə ri-

nin Ba kı ya ye ri dil mə si nə ti-

cə sin də 147 mül ki və tən daş 

öl dü rül müş, 700-dən çox 

in san ya ra lan mış dır. Hə min 

il lər də Azər bay ca nın  haqq 

sə si nin dün ya ic ti maiy yə-

ti nə çat dı rıl ma sın da ya ra-

dı lan in for ma si ya blo ka da-

sı na bax ma ya raq, ən çə tin 

gün lər də də xalq la bir yer də 

olan ümum mil li li der Hey-

dər Əli yev 20 yan var fa ciəsi 

ilə bağ lı cə sa rət li möv qe nü-

ma yiş et dir miş dir: “Ulu ön-

dər 1990-cı il yan va rın 21-də 

Azər bay ca nın Mosk va da-

kı daimi nü ma yən də li yi nə 

gə lə rək, xa ri ci jur na list lər 

qar şı sın da çı xış et miş, im-

pe ri ya si ya sə ti ni, Mi xail 

Qor ba ço vun xal qı mı za düş-

mən si ya sə ti ni qə tiy yət lə 

if şa  et miş dir. Ümum mil li 

li de rin 1993-cü il də ye ni dən 

ha ki miy yə tə qa yı dı şın dan 

son ra 20 Yan var fa ciəsi-

nə si ya si-hü qu qi qiy mə tin 

ve ril mə si mə sə lə si həl li ni 

tap mış, 20 yan var ta ri xi - 

Ümum xalq Hüzn Gü nü elan 

edil miş dir. 20 Yan var fa ciəsi 

qur ban la rı nın  əziz xa ti rə si-

ni hə mi şə  uca tu tan ümum-

mil li li der on la rın ad la rı nın 

əbə di ləş di ril mə si, şə hid lə rin 

ailə üzv lə ri nə mad di və mə-

nə vi qay ğı gös tə ril mə si nə 

daim diq qət lə ya naş mış dır. 

Bu hu ma nist si ya sət bu gün 

Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli yev tə rə fi n dən da vam et-

di ri lir”. 

Təd bi rə də vət olun muş 

ta rix çi alim Ye ga nə Çağ la  

So vet im pe ri ya sı nın və er mə-

ni mil lət çi lə ri nin azər bay can-

lı la ra qar şı hə ya ta ke çir di yi 

məkr li si ya sə ti ta ri xi fakt lar la  

əsas lan dır mış, 20 yan var ta-

ri xi ni xal qı mı zın qəh rə man-

lıq və şü caəti nin sim vo lu ki-

mi qiy mət lən dir miş dir: “20  

Yan var ha di sə lə ri bö yük bir  

geosi ya si pro se sin baş lan ğı cı 

ol du. Bu bə şə ri ci na yə tin tö-

rə dil mə si SS Rİ ki mi bir im-

pe ri ya nın çök mə si ni da ha da 

ya xın laş dır dı. Qan lı yan var 

ha di sə lə ri so vet im pe ri ya sı-

nın qəd dar si ya sə ti ni  təs diq 

et mək lə ya na şı,  xal qı mı zın 

azad lıq əz mi ni,  müs tə qil lik 

və döv lət çi lik ide ya la rı na sıx 

bağ lı ol du ğu nu bir da ha nü-

ma yiş et dir di”.

Anım mə ra si min də  vax-

ti lə su tə sər rü fa tın da ça lış-

mış Cəb ra yıl Xan məm mə do-

vun fa ciə gü nü hə lak ol ma sı, 

Xa riz Ali mov, İvan Pro xo-

rov, Ka mil Həz rət qu li yev, 

Tə ra nə İma no va, Hü seyn 

Qu li ye vin  ya ra lan ma sı xa-

tır lan mış dır.

Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri 

Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub-

li ka Ko mi tə si nin səd ri Akif 

Məm mə dov, şə hid Cəb ra-

yıl Xan məm mə do vun hə yat 

yol da şı Şöv kət  Xan məm mə-

do va çı xış edə rək şə hid lə ri-

mi zin fə da kar lı ğı nın gə lə cək 

nə sil lər üçün qəh rə man lıq 

nü mu nə si ol du ğu nu bil dir-

miş lər. Təd bir də qeyd olun-

muş dur ki, 1990-cı ilin 20 

yan va rın da Azər bay can xal-

qı na qar şı hə ya ta ke çi ril miş 

qətl lər in san lı ğa qar şı tö rə-

dil miş ən ağır ci na yət lər dən 

bi ri ki mi bə şər ta ri xin də qa ra 

sə hi fə ola raq qa la caq dır.

“20 yan var - Ümum xalq hüzn gü nü” mü na si bə-

ti ilə yan va rın 19-da “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə tin də anım mə ra si mi ke çi ril miş dir.  Əv vəl cə 

fa ciə qur ban la rı nın  xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 

yad edil miş dir. y

“20 йан вар - Цмум халг щцзн эц нц” 
мц на си бя ти ля аным мя ра си ми ке чи рил миш дир
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Ten  derə əsasən Gən  cə 

şə  hə  ri  nin mər  kə  zi his  sə  sin -

də su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za -

si  ya şə  bə  kə  si  nin elə  cə də, 

ka  na  li  za  si  ya kol  lek  to  ru  nun 

ti  kin  ti  si   nə  zər  də tu  tur. Bu 

mərhələdə 15 km ma  gist -

ral, 136 km şə  bə  kə su xət -

lə  ri çə  ki  lə  cək, tu  tu  mu 5000 

kub  metr olan su an  ba  rı in  şa 

edi  lə  cək  dir. Ey  ni za  man  da 

Gən  cə şə  hə  ri  nin ka  na  li  za -

si  ya sis  tem  lə  ri  nin bir his  sə -

si də ye  ni  dən qu  ru  la  caq  dır. 

Bu məqsədlə 108 km uzun -

lu  ğun  da ka  na  li  za  si  ya şə  bə -

kə  si, 44 km uzun  lu  ğun  da 

ka  na  li  za  si  ya kol  lek  to  ru ti  ki -

lə  cək  dir.

Qeyd edək ki, Gən  cə 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  na 

2011-ci il  də baş  la  nıl  mış  dır. 

La  yi  hə Gən  cə şə  hə  ri ilə ya -

na  şı, Göy  göl ra  yo  nu  nun 

Mu  rov  dağ qə  sə  bə  si, Ha  cı -

mə  lik və Mol  la  cə  lil  li kənd -

lə  ri  ni əha  tə edir və 2035-ci 

ilə  dək pers  pek  tiv in  ki  şaf 

nə  zə  rə alın  maq  la 450 min 

nə  fə  rin su təc  hi  za  tı 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  nin ic  ra  sı  na baş -

la  nı  lan  dan ötən dövr ər  zin -

də Göy  göl  su mən  bə  yin  də 

ye  ni dre  naj sis  te  mi ya  ra  dıl -

mış, tu  tu  mu 4000 kub  metr 

olan 1 ədəd su an  ba  rı in  şa 

edil  miş və su mən  bə  yin  dən 

an  ba  ra  dək 24,5 km uzun -

lu  ğun  da ma  gist  ral su xətt   i 

çə  kil  miş  dir. Bun  dan baş  qa, 

Qı  zıl  qa  ya su mən  bə  yi bər  pa 

edil  miş, ümu  mi həc  mi 12 

min kub  metr  olan 3 ədəd 

ye  ni su an  ba  rı və 9107   metr 

uzun  lu  ğun  da an  bar  la  ra  ra  sı 

xətt  in  şa edil  miş  dir. Gən  cə 

şə  hə  ri üz  rə iç  mə  li su tə  lə -

ba  tı  nın bö  yük  his  sə  si Şəm -

kir  çay su an  ba  rın  dan tə -

min edi  lə  cək. Bu məq  səd  lə 

an  bar  dan  şə  hə  rə  27,5 km 

uzun  lu  ğun  da  ma  gist  ral su 

xətt   i çə  kil  miş  dir.

Gən   cə şə   hə   rin   də in   şa  -

sı nə   zər   də tu   tu   lan 855 km 

uzun   lu   ğun   da şə   hər   da   xi  -

li su xət   lə   ri   nin 66,4 km-lik 

his   sə   si, 813 km uzun   lu   ğun  -

da ka   na   li   za   si   ya şə   bə   kə   si   nin 

isə 69,4 km-lik his   sə   si çə   kil  -

miş   dir.

 Şə  hər  də ya  ra  na  caq tul -

lan  tı su  la  rı Sa  mux ra  yo  nu 

əra  zi  sin  də gə  lə  cək  də in  şa 

edi  lə  cək və məh  sul  dar  lı  ğı 

sut  ka  da 2 ədəd 75 min kub -

metr ola  caq tə  miz  lə  yi  ci qur -

ğu  da zə  rər  siz  ləş  di  ri  lə  cək -

dir. Qur  ğu  nun ti  kin  ti  si isə 

la  yi  hə  nin növ  bə  ti mər  hə  lə -

sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. 

Ha  zır  da 350 min nə  fər 

əha  li  si olan Gən  cə şə  hə  rin -

də gö  rü  lə  cək iş  lər çər  çi  və -

sin  də 156 min nə  fər mər -

kəz  ləş  miş qay  da  da iç  mə  li 

su ala  caq  dır. Əha  li  nin qa -

lan his  sə  si kəh  riz və su  bar -

te  zian  lar  dan is  ti  fa  də edir 

və ya su  yu ma  şın  lar  la alır. 

İç  mə  li su şə  hə  rin müx  tə  lif 

əra  zi  lə  ri  nə qra  fi k  lə ve  ri  lir. 

“Azər  su” Açıq 

Səhm  dar Cə  miy  yə  ti 

Gən  cə 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 məq  sə  di ilə 

la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  nı 

da  vam et  di  rir. Al  ma -

ni  ya İn  ki  şaf Ban  kı 

(KFW )  ilə bir  gə ma -

liy  yə  ləş  di  ri  lən“Açıq 

Kom  mu  nal İnf  rast -

ruk  tur Proq  ra  mı II” 

la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 

real  laş  dı  rı  lan la  yi -

hə  nin növ  bə  ti mər  hə -

lə  si üz  rə ten  der ela  nı -

ve  ril  miş  dir. 

Эян ъя шящяринин ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
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Sə nəd də  qeyd olu nur ki, 

iç mə li su dan ma neəsiz is ti fa-

də hər bir döv lət üçün əsas 

hü quq, hə yat mən bə yi və 

st ra te ji əhə miy yə tə ma lik dir 

və sər həd lə rin möv cud lu ğu 

bu is ti fa də ni məh dud laş dı ra 

bil məz. Qəs dən su dan məh-

ru met mə gü nah sız və tən-

daş la ra zə rər ye tir mə va si tə-

si ki mi is ti fa də edi lə bil məz. 

Qəs dən sü ni ət raf mü hit 

böh ra nı ya rat maq “eko lo ji 

tə ca vüz” ki mi qə bul edil mə-

lidir. Eko lo ji fə la kət zo na la rı 

ya rat maq, əha li nin nor mal 

ya şa mı nı çə tin ləş dir mək 

məq sə di lə bir döv lə tin di gə-

ri nə qar şı düş mən çi lik hə rə-

kə ti ki mi qiy mət lən di ril mə-

li dir. Azər bay ca nın Dağ lıq 

Qa ra bağ böl gə si nin və di gər 

ət raf əra zi lə ri nin Er mə nis tan 

tə rə fi n dən iş ğa lı Azər bay-

ca nın Aşa ğı Qa ra bağ böl gə-

sin də ya şa yan əha li si üçün 

ox şar hu ma ni tar və eko lo ji 

prob lem lər ya ra dır və AŞ PA 

bu nu pis lə yir.

Mə ru zə də qeyd edi lir ki, 

Azər bay ca nın Er mə nis tan 

tə rə fi n dən iş ğal olun muş 

əra zi sin də yer lə şən Sər səng 

su an ba rın da 20 il dən ar-

tıq dövr ər zin də mü tə ma di 

ba xış iş lə ri nin apa rıl ma ma-

sı bü tün ət raf əra zi lər üçün 

təh lü kə ya ra dır. Sər səng su 

an ba rı nın ba xım sız və ziy-

yət də qal ma sı çox say lı in san 

tə lə fa tı və ye ni hu ma ni tar 

böh ra na sə bəb ola bi lə cək 

bö yük fə la kə tə gə ti rib çı xa ra 

bi lər.

Bu va cib hu ma ni tar prob-

lem nə zə rə alı na raq mə ru zə-

də Er mə nis tan si lah lı qüv və-

lə ri nin sö zü ge dən re gion dan 

dər hal çı xa rıl ma sı və bu nun-

la müs tə qil mü hən dis və 

hid ro loq lar tə rə fi n dən ye-

rin də təh qi qat apa rıl ma sı nın 

tə min edil mə si, su top la ma 

döv rün də Sər səng su re surs-

la rı nın is ti fa də si və on la rın 

sax lan ma sı nın bey nəl xalq 

ida rə çi li yi, su var ma ka nal-

la rı, Sər səng və Ma da qiz su 

an bar la rı nın və ziy yə ti, pa yız 

və qış möv sü mün də su ve ril-

mə si cəd və li və su höv zə lə ri-

nin həd dən ar tıq is tis ma rı na 

bey nəl xalq nə za rət tə ləb edi-

lir. Qət na mə də Er mə nis tan 

ha ki miy yə tin dən xü su si ola-

raq su re surs la rın dan si ya si 

tə sir və ya təz yiq va si tə si ki-

mi is ti fa də et mə yi da yan dır-

maq tə ləb olu nur.

As samb le ya bu mə sə lə ilə 

bağ lı he sa ba tın ha zır lan ma sı 

pro se sin də Er mə nis tan par-

la ment nü ma yən də he yə ti 

və ha ki miy yə ti nin əmək-

daş lıq et mə mə si fak tı nı kəs-

kin şə kil də pis lə yir. AŞ PA 

Er mə nis ta nın bu ki mi dav-

ra nı şı nın Av ro pa Şu ra sı nın 

tam hü quq lu üz vü ki mi üzə-

ri nə gö tür dü yü öh də lik lə ri-

nə uy ğun gəl mə di yi ni he sab 

edir, bu və par la men ta ri lə rin 

sə la hiy yə ti döv rün də ya ra na 

bi lə cək bu na ox şar mə sə lə-

lər də ata ca ğı ad dım la rı nə-

zər dən ke çi rir.

Mə lu mat üçün bil di rək 

ki, Sər səng su an ba rı  1976-

cı il də Tər tər ça yı üzə rin də 

ti kil miş dir. An ba rın də niz 

sə viy yə sin dən hün dür lü yü 

726 metr, ümu mi su tu tu mu 

565 mln kub metr, bən din 

hün dür lü yü isə 125 metr-

dir. Sər səng su an ba rı bən-

di nin hün dür lü yü nə gö rə 

res pub li ka nın  ən yük sək su 

an bar la rın dan bi ri dir. An-

bar ha zır da Tər tər ra yo nu-

nun er mə ni iş ğa lın da olan 

(keç miş Ağ də rə ra yo nu) 

əra zi sin də qal mış və Azər-

bay can tə rə fi n dən is tis ma rı 

qey ri-müm kün ol muş dur. 

Sər səng su an ba rı res pub li-

ka nın 6 ra yo nu nun- Tər tər, 

Ağ dam, Bər də, Go ran boy, 

Yev lax və Ağ ca bə di  ra yon-

la rı nın 100 min hek ta ra ya-

xın tor paq sa hə si ni su var ma 

su yu ilə tə min edir di. 

Yal nız Sər səng su an ba-

rı nın iş ğa lı nə ti cə sin də kənd 

tə sər rü fa tı bit ki lə ri nə su var-

ma su yu nun ve ril mə mə si 

res pub li ka nın bu re gionu na 

əvəz olun maz zə rər vur muş-

dur. Ha zır da su an ba rı na və 

onun qur ğu la rı na 20 il dən 

ar tıq müd dət dir ki, tex ni ki 

xid mət gös tə ril mə di yi üçün 

o qə za və ziy yə tin də dir. 

Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sı nın 
qış ses si ya sın da “Azər bay ca nın sər həd ra yon la rı nın 
sa kin lə ri qəs dən su dan məh rum edi lib” ad lı qət na-
mə qə bul edil miş dir.  


