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TA NAP la yi hə si Xə zər 

də ni zi nin Azər bay can sek-

to run da kı “Şah də niz-2” ya-

ta ğın dan və Xə zə rin di gər 

sa hə lə rin dən ha sil edi lən tə-

bii qa zın Tür ki yə yə və Av ro-

pa ya nəq li ni nə zər də tu tur. 

Cə nub Qaz Dəh li zi nin əsas 

seq ment lə rin dən bi ri olan 

TA NAP Gür cüs tan dan və 

Tür ki yə nin 20 vi la yə tin dən 

ke çə rək Yu na nıs tan sər hə di-

nə qə dər uza nır. La yi hə ilə 

bağ lı Azər bay can ilə Tür ki-

yə ara sın da An laş ma Me mo-

ran du mu 2011-ci il de kab rın 

24-də, Trans-Ana do lu tə bii 

qaz bo ru kə mə ri sis te mi nə 

dair Sa ziş isə 2012-ci il iyu-

nun 26-da İs tan bul da im-

za la nıb və hər iki öl kə nin 

mü va fi q qa nun ve ri ci or qan-

la rı tə rə fi n dən təs diq lə nib. 

TA NAP la yi hə si tə bii qa zın 

“Şah də niz”, ey ni za man da, 

Azər bay ca nın di gər ya taq-

la rın dan Av ro pa ba zar la rı na 

nəql edil mə si po ten sialı na 

gö rə mü hüm si ya si və iq ti-

sa di əhə miy yə tə m a lik dir.

Mə ra si min əv və lin-

də SO CAR-ın pre zi den-

ti Röv nəq Ab dul la yev və 

Tür ki yə nin ener ji və tə bii 

sər vət lər na zi ri Be rat Al-

bay rak çı xış edib lər. Azər-

bay can Pre zi den ti İl ham 

Əli yev çı xış edə rək bil di rib 

ki, TA NAP-ın is tis ma ra ve-

ril mə si Tür ki yə-Azər bay-

can qar daş lı ğı nın növ bə ti 

tə za hü rü dür. TA NAP ki mi 

nə həng la yi hə nin hə ya ta ke-

çi ril mə si Tür ki yə-Azər bay-

can li der lə ri nin bir gə güc lü 

si ya si ira də si nə ti cə sin də 

müm kün olub: “Azər bay can 

qa zı nın Av ro pa qi tə si nə bö-

yük həcm də ötü rül mə si haq-

qın da son il lər ər zin də bir 

çox mü za ki rə lər apa rıl mış 

və bir çox təd bir lər ke çi ril-

miş dir. An caq əf sus lar ol sun 

ki, on la rın heç bir nə ti cə si 

ol ma mış dır. Be lə olan hal-

da Tür ki yə və Azər bay can 

qə ra ra gəl di lər ki, biz özü-

müz ye ni bir la yi hə ni irə li 

sü rək və bu nun adı nı da biz 

bir lik də qoy duq – TA NAP. 

TA NAP üz rə an laş ma nı 

2012-ci il də İs tan bul şə hə-

rin də Rə cəb Tay yib Ər do ğan 

və mən im za la dıq. O gün hə-

min im za lan ma mə ra si min-

də biz bu gün kü gü nü gör mək 

ar zu mu zu ifa də et dik və Al-

lah bi zə bu nu nə sib et di. Biz 

bu il lər ər zin də bö yük iş lər 

gör dük. TA NAP la yi hə si nin 

ic ra sı həm tex ni ki, həm ma-

liy yə cə hət dən çox mü rək kəb 

bir iş dir. An caq bu nu biz çox 

bö yük mü vəff  ə qiy yət lə ic ra 

et dik. Bu gün TA NAP-ın is-

tis ma ra ve ril mə si qon şu və 

dost öl kə lər üçün gö zəl im-

kan lar ya ra dır. TA NAP yed-

di öl kə ni, bir çox şir kət lə ri 

bir ləş di rir. Cə nub Qaz Dəh-

li zi nin ay rıl maz his sə si olan 

TA NAP bu gün və gə lə cək də 

ener ji təh lü kə siz li yi mə sə lə-

lə ri nin həl li üçün əvə zo lun-

maz inf rast ruk tur la yi hə si-

dir. Cə nub Qaz Dəh li zi nin 

rəs mi açı lış mə ra si mi iki 

həf tə bun dan ön cə - ma yın 

29-da Ba kı da təş kil edil miş-

dir. Cə nub Qaz Dəh li zi dörd 

bö yük la yi hə dən iba rət dir. 

“Şah də niz-2” qaz ya ta ğı nın 

İyu nun  12-də Tür ki yə nin Əs ki şə hər şə hə rin də 

TA NAP qaz kə mə ri nin is ti fa də yə ve ril mə si mü na si bə-

ti lə tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib. Mə ra sim bu möh tə şəm 

la yi hə h aq qın da v i deoçar xın nü ma yi şi ilə baş la yıb.
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iş lə nil mə si, - o ya ta ğın eh ti-

yat la rı 1,2 tril yon kub metr-

dir, - Cə nu bi Qaf qaz Kə mə-

ri, TA NAP və TAP la yi hə si. 

Bu dörd la yi hə nin üçü ar tıq 

real la şıb, ba şa ça tıb. TAP 

da 72 faiz ic ra olu nub. Əmi-

nəm ki, ya xın iki il ər zin də

TAP la yi hə si də ta mam la-

na caq və be lə lik lə, Av ro pa-

nın 40 mil yard dol lar sər-

ma yə tə ləb edən ən bö yük 

inf rast ruk tur la yi hə si olan 

“Cə nub Qaz Dəh li zi” ic ra 

edil miş ola caq dır. Bu ta ri xi 

nailiy yət bi zə im kan ve rə-

cək ki, Azər bay ca nın zən gin 

qaz eh ti yat la rı Tür ki yə və

Av ro pa ba zar la rı na qı sa və 

təh lü kə siz yol la, şa xə lən di-

ril miş f or ma da ç at dı rıl sın.

“Cə nub Qaz Dəh li zi” 

ener ji təh lü kə siz li yi la yi-

hə si dir. Ener ji təh lü kə siz li-

yi isə hər bir öl kə nin mil li 

təh lü kə siz li yi mə sə ləsi dir. 

Cə nub Qaz Dəh li zi nin önə-

mi məhz bun da dır – ener ji 

təh lü kə siz li yi və ener ji re-

surs la rı nın şa xə lən di ril mə-

si. Cə nub Qaz Dəh li zi va si-

tə si lə Azər bay can qa zı ye ni 

yol lar la Tür ki yə yə və Av-

ro pa ba zar la rı na çıxa rıla-

caq dır. “Cə nub Qaz Dəh li-

zi” həm ye ni yol lar, həm də

ye ni mən bə la yi hə si dir. Bu, 

sö zün əsl mə na sın da, ener ji 

şa xə lən di ril mə si mə sə lə si nə 

xid mət gö s tə rir.

Bu bö yük iş lə rin ic ra sın-

da SO CAR, BO TAŞ və BP 

şir kət lə ri iş ti rak edib lər, on-

lar TA NAP-ın səhm dar la rı-

dır. Mən on la ra öz tə şək kü-

rü mü bil dir mək is tə yi rəm. 

Bu iş lər də iş ti rak et miş 

bü tün şir kət lə rə təşək kü rü-

mü bil dir mək is tə yi rəm ki, 

on lar bu bö yük işi yük sək 

key fi y yət lə və qı sa müd dət 

ər zin də gö rə bil di lər. Cə nub 

Qaz Dəh li zi Av ra si ya da 

ye ni əmək daş lıq, iş bir li yi 

for ma tı nı təş kil edir. Əgər 

işi mi zin əv və lin də - 2000-

ci il lə rin əv vəl lə rin də Azər-

bay can-Gür cüs tan-Tür ki yə

üç tə rəfl  i əmək daş lıq for ma tı 

ya ran mış dır sa, bu gün qeyd 

et di yim ki mi, yed di öl kə bu 

la yi hə də iş ti rak edir. Da ha 

üç öl kə bi zim gə lə cək tə rəf-

daş la rı mız ki mi bu la yi hə də

iş ti rak edə cək. Biz ça lış ma-

lı yıq ki, Azər bay can qa zı-

nın Av ro pa qi tə si nə çat dı-

rıl ma sı is ti qa mə tin də da ha 

bö yük iş lər gö rək və bi zim 

əha tə dairə miz da ha ge niş

ol sun.

Bir da ha de mək is tə yi-

rəm ki, bu gün ta ri xi bir gün-

dür. Bu gü nün müm kün lü yü 

an caq və an caq güc lü si ya si 

ira də nə ti cə sin də ol muş dur. 

Tür ki yə-Azər bay can bir li-

yi, qar daş lığı ol ma say dı, 

bu la yi hə ka ğız üzə rin də qa-

la bi lər di. Əl bəttə, bir da ha 

de mək is tə yi rəm, Tür ki yə-

nin xa ri ci sər ma yə üçün çox 

gö zəl öl kə ki mi özü nü təq-

dim et mə si im kan ver di ki, 

Tür ki yə yə bö yük ya tı rım lar 

qo yul sun. Son il lər ər zin də

tək cə Azər bay can tə rə fi n dən 

Tür ki yə iq ti sa diy ya tı na 13 

mil yard dol lar dan çox sər-

ma yə qo yu lub dur, növ bə ti 

il lər də bu rə qəm 20 mil yard 

dol la ra ça ta caq dır".

Son ra Şi ma li Kipr xal qı-

nın li de ri Mus ta fa Akın cı, 

Ser bi ya Pre zi den ti Alek-

sandr Vu çic, Uk ray na Pre-

zi den ti Pet ro Po ro şen ko və 

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 

Tay yib Ər do ğan çı xış edib-

lər.

Daha son ra TA NAP kə-

mə ri nə qa zın ve ril mə si mə-

ra si mi ke çi ri lib.

Xa tır la daq ki, uzun lu ğu 

1805 ki lo metr olan TA NAP 

bo ru kə mə ri nin diamet ri 56 

və 48 düym, Mər mə rə də-

ni zi bo yun ca isə 36 düym 

təş kil edir. Kə mə rin də niz 

sə viy yə sin dən mak si mal 

hün dür lü yü 2700 metr yük-

sək lik də yer ləşir. Kə mər dən 

Tür ki yə qaz pay la ma sis te-

mi nə iki qol ay rı lıb və onun 

mak si mum il lik ötü rü cü lük 

qa bi liy yə ti 31 mil yard kub-

metr dir. La yi hə nin il kin 

mər hə lə sin də il lik ötü rü cü-

lük qa bi liy yə ti 16 mil yard 

kub metr qaz təş kil edə cək.

 Гярбя ачылан дящлиз
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Hər bi pa rad da Mü da fi ə, Da xi li İş-

lər, Föv qə la də Hal lar na zir lik lə ri nin, 

Döv lət Təh lü kə siz li yi, Döv lət Sər həd 

və Xü su si Döv lət Mü ha fi  zə xid mət lə-

ri nin, elə cə də Tür ki yə Res pub li ka sı 

Si lah lı Qüv və lə ri nin pa rad he yə tin dən 

iba rət 4 min nə fə rə dək şəx si he yə ti iş-

ti rak edib. 

Tən tə nə li mə ra sim də 240-dan çox 

hər bi tex ni ka, gə mi lər, 70-dən ar tıq 

uçuş va si tə si, o cüm lə dən si lah lan ma-

ya ye ni qə bul edil miş ən müasir zi reh li 

tex ni ka lar, ra ket və ar til le ri ya qur ğu la-

rı, ha va hü cu mun dan mü da fi ə sis tem-

lə ri, he li kop ter lər, pi lot suz uçuş apa rat-

la rı ki mi müx tə lif növ ən ye ni si lah və 

tex ni ka lar nü ma yiş olu nub.

Pa rad da, həm çi nin Tür ki yə, Pa kis-

tan, Be la rus, Bəh reyn, Bir ləş miş Ərəb 

Əmir lik lə ri, Gür cüs tan, İran, İs rail, Qa-

za xıs tan, Öz bə kis tan, Ru si ya, Səudiy yə 

Ərə bis ta nı və Uk ray na dan olan 100-

dək nü ma yən də iş ti rak edib.

Mü da fi ə na zi ri, ge ne ral-pol kov nik 

Za kir Hə sə nov Pre zi dent, Ali Baş Ko-

man dan İl ham Əli ye və ra port ver ib. 

Döv lət baş çı sı, Ali Baş Ko man dan İl-

ham Əli yev hər bi pa rad da iş ti rak edən 

şəx si he yə ti sa lam layıb. Hər bi pa rad da 

nitq söy lə yən döv lət baş çı sı bil di rib ki, 

100 il li yi ni qeyd et di yi miz  Azər bay-

can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ən önəm li 

qə rar lar dan bi ri Azər bay can Or du su-

nun ya ra dıl ma sı olub. Azər bay ca nın 

döv lət müs tə qil li yi ni bər pa et dik dən 

son ra, 1991-1993-cü il lər də öl kə miz bö-

yük fə la kət lə üz-üzə qal mış dı. Be lə bir 

ağır və ziy yət də Azər bay can xal qı hə-

mi şə ol du ğu ki mi, müd rik lik gös tər di, 

ulu ön dər Hey dər Əli ye və mü ra ciət 

et di, onu ha ki miy yə tə də vət et di. An-

caq bun dan son ra, ulu ön dər Hey dər 

Əli yev ha ki miy yə tə gə lən dən son ra 

və ziy yət sa bit ləş di və Azər bay can bu 

ağır və ziy yət dən çı xa bil di. Azər bay can 

1993-cü il dən son ra in ki şaf və tə rəq qi 

yo lu ilə ge dir.

Ali Baş Ko man dan bil di rib ki, Azər-

bay can or du su dün ya nın güc lü or du la rı 

sı ra sın da dır. 2003-cü il dən bu gü nə qə-

dər hər bi xərc lər 15 də fə ar tıb, or du muz 

ən müasir si lah lar la, tex ni ka ilə təc hiz 

edi lib. Son il lər ya ra dı lan 20-dən çox 

hər bi za vod da 1200 ad da hər bi tə yi nat lı 

müx tə lif məh sul lar is teh sal olu nur. Son 

il lər ər zin də ən müasir tex ni ka və si lah-

lar alı nıb dır. On la rın ara sın da yüz lər lə 

zi reh li tex ni ka, bir çox gö zət çi gə mi lə ri, 

hər bi gə mi lər, ha va hü cu mun dan mü-

da fi ə sis tem lə ri, ən müasir stan dart la-

ra ca vab ve rən sis tem lər, on lar la dö yüş 

təy ya rə si, yüz dən çox dö yüş, hər bi nəq-

liy yat, nəq liy yat he li kop te ri, ən müasir 

kəş fi y yat və dö yüş pi lot suz uçuş apa-

rat la rı, ən müasir ar til le ri ya qur ğu la rı, 

uzaq mən zil li ra ket lər, yay lım atəş li ra-

ket sis tem lə ri, əmə liy yat-tak ti ki ra ket 

komp leks lə ri – bü tün bun lar bi zim hər-

bi gü cü mü zü ar tı rır. De yə bi lə rəm ki, 

or du nun mad di-tex ni ki təc hi za tı ba xı-

mın dan Azər bay can dün ya miq ya sın da 

na dir öl kə lər dən bi ri dir: “Azər bay can 

get dik cə güc lə nə cək. Biz in ki şaf yo lun-

  Си лащ лы Гцв вя ля ри н 100 ил лийи      

Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nin ya ra dıl ma sı nın 100 il lik 

yu bi le yi mü na si bə ti lə iyu nun 26-da Ba kı nın Azad lıq mey da nın da tən tə nə li 

hər bi pa rad ke çi ri lib. Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, Si lah lı Qüv-

və lə rin Ali Baş Ko man da nı İl ham Əli yev, bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 

pa rad da olub lar.
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da yıq. Bi zim qar şı mız da bü tün yol lar 

açıq dır, üfüq lər ay dın dır. Bun dan son ra 

da Azər bay can yal nız və yal nız in ki şaf 

yo lu ilə ge də cək. Er mə nis tan bi zim lə 

heç cür rə qa bət apa ra bil mir və bil mə-

yə cək. Ta ri xi əda lət bi zim tə rə fi  miz də-

dir, bey nəl xalq hü quq bi zim tə rə fi  miz-

də dir, iq ti sa di güc biz də dir, hər bi güc 

biz də dir, və tən pər vər lik ru hu biz də dir. 

Ap rel qə lə bə lə ri, Nax çı van qə lə bə lə ri bir 

da ha or du mu zun, xal qı mı zın və tən pər-

vər lik ru hu nu möh kəm lən di rir, bir da ha 

Azər bay can xal qı nı əmin edir ki, o, tam 

ar xa yın ola bi lər, Azər bay can Or du su 

is tə ni lən və zi fə ni ic ra et mə yə qa dir dir 

və bu na ha zır dır.

2016-cı ilin Ap rel dö yüş lə rin də, 

2018-ci ilin Nax çı van əmə liy ya tın da 

iş ğal çı lar dan azad edil miş tor paq lar-

da Azər bay can bay ra ğı qal dı rıl dı. Bu-

nun çox bö yük mə nə vi əhə miy yə ti var. 

Hə min o bay raq lar bu gün bu pa rad da, 

Azad lıq mey da nın da nü ma yiş et di ri-

lə cək. Bu bay raq lar hərb çi lə ri mi zi qa-

ba ğa apa rır dı. Bu bay raq lar dö yüş də 

olan bay raq lar dır. Bu gün bu bay raq lar 

Azər bay ca nın iş ğal dan azad edil miş 

tor paq la rın da dal ğa la nır və bu pa rad 

üçün bu ra ya gə ti ri lib. Gün gə lə cək və bu 

gün iş ğal al tın da kı tor paq lar azad olu-

nan dan son ra ora da qal dı rı la caq Azər-

bay can bay ra ğı Azad lıq mey da nı na gə-

ti ri lə cək və hər bi pa rad da gös tə ri lə cək. 

Biz bu mü qəd dəs gü nü ya xın laş dır ma-

lı yıq və ya xın laş dı rı rıq”.

Son ra Si lah lı Qüv və lə rin şəx si he yə-

ti nin və hər bi tex ni ka nın tən tə nə li ke çi-

di baş la yıb.

Pa rad dan son ra Pre zi dent İl ham 

Əli yev Azər bay can Or du su nun ya-

ran ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə və 

Azər bay can Res pub li ka sı nın əra zi bü-

töv lü yü nün qo ru nub sax la nıl ma sın da 

xü su si xid mət lə ri nə, qar şı la rın da qo-

yul muş tap şı rıq la rı ye ri nə ye ti rər kən 

fərq lən dik lə ri nə gö rə “Rə şa dət” or de ni 

ilə təl tif olun muş ge ne ral-pol kov nik Za-

kir Hə sə no va, ge ne ral-pol kov nik Nəc-

məd din Sa dı ko va və ge ne ral-ley te nant 

Kə rəm Mus ta fa ye və hə min or den lə ri 

təq dim et di.

   мц на си бя ти ля щяр би па рад ке чи ри либ
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-

zi den ti İl ham Əli yev ma yın 4-də 

Xaç maz şə hə ri nin su təc hi za tı və ka-

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

ril mə si mə ra si min də iş ti rak edib.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-

yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 

döv lə t baş çı sı na “Xaç maz şə hə ri nin 

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 

ba rə də mə lu mat ver ib.

Bil di rib ki, Azər bay can Hö ku mə-

ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək daş-

lıq Agent li yi tə rə fi n dən ma liy yə lə şən 

“Xaç maz 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 2030-cu ilə 

pers pek tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 

Xaç maz şə hə rin də 47 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 la nıb. Ra yo nun 5 kən di də da xil 

ol maq la, la yi hə dən 58 min nə fər fay-

da la na caq.

Xaç maz şə hə ri ni, həm çi nin ət raf 

kənd lə ri key fi y yət li və da ya nıq lı iç-

mə li su ilə tə min et mək üçün şə hə rin 

möv cud su mən bə yi olan Uç qun bu-

la ğı se çi lib. Bu su mən bə yin də apa-

rı lan la bo ra to ri ya ana liz lə ri su yun 

key fi y yə ti nin möv cud stan dart la ra 

uy ğun lu ğu nu təs diq lə yib. Araş dır-

ma za ma nı mə lum olub ki, mən bə nin 

məh sul dar lı ğı da op ti mal sə viy yə də-

dir. Su qə bu le di ci qur ğu lar da əsas lı 

ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı la raq mən-

bə nin məh sul dar lı ğı sa ni yə də 229 lit-

rə və ya sut ka da 19,8 min kub met rə 

çat dı rı lıb, hər bi ri nin həc mi 3 min 

kub metr olan 2 an bar in şa olu nub 

və su mən bə yin dən gö tü rü lən su yun 

an bar komp lek si nə nəq li məq sə di lə 

1,9 ki lo metr ma gist ral su xətt  i çə ki lib. 

An bar lar da top la nan su eh ti ya tı nın 

həc mi nə, elə cə də su yun bu la nıq lıq 

sə viy yə si nə SCA DA sis te mi va si tə si-

lə on layn re jim də nə za rət edi lir.

La yi hə çər çi və sin də Xaç maz şə hə-

rin də 148 ki lo metr iç mə li su şə bə kə-

si nin, şə hə rin rel yef ba xı mın dan ən 

yük sək his sə sin də ye ni sa lın mış ya-

şa yış mas si vi nin da ya nıq lı su tə mi-

na tı məq sə di lə na sos stan si ya sı nın, 

136 ki lo metr ka na li za si ya şə bə kə si-

nin və şə bə kə üzə rin də 10 min 390 

ba xış qu yu su nun in şa sı, hər evin və 

ob yek tin ka na li za si ya şə bə kə si nə qo-

şul ma sı tə min edi lib. Ey ni za man da, 

tul lan tı su la rın tə miz lə yi ci qur ğu ya 

ötü rül mə si məq sə di lə 1,2 ki lo metr 

uzun lu ğun da əsas da şı yı cı kol lek tor 

ti ki lib.

La yi hə nin ic ra sı za ma nı ye ni ya-

ra dıl mış inf rast ruk tur mən bə dən 

tut muş so nun cu is ti fa də çi yə qə dər 

“Azər su” ASC-nin Coğ ra fi  İn for ma si-

ya Sis te mi nə iş lə ni lib və bu mə lu mat-

lar rə qəm sal xə ri tə də öz ək si ni ta pıb. 

Coğ ra fi  İn for ma si ya Sis te mi nin bir 

ele men ti olan Bi na-kim lik la yi hə si 

isə abo nent haq qın da bü tün mə lu-

mat la rın xə ri tə üzə rin dən alın ma sı na 

və çe şid li təh lil lə rin apa rıl ma sı na im-

kan ve rir. Bu ra ya abo nen tin ya şa dı ğı 

ün van, əla qə va si tə lə ri, is ti fa də et di-

yi su yun həc mi, ödə niş lə ri və təh lil 

üçün la zım olan di gər in for ma si ya lar 

da xil dir. 

Ha zır da sut ka lıq məh sul dar lı ğı 20 

min kub metr olan tul lan tı su tə miz-

lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si üz rə ten der 

pro se si ye kun laş maq üz rə dir. Qur-

ğu da Xaç maz şə hə ri ilə ya na şı, Qu ba, 

Qu sar şə hər lə ri nin, həm çi nin Şah dağ 

Qış-Yay Tu rizm Komp lek si nin də tul-

lan tı su la rı tə miz lə nib kə nar laş dı rı la-

caq.

La yi hə çər çi və sin də Re gional Su-

ka nal İda rə si üçün müasir tip li in zi-

ba ti bi na in şa olu nub. Ye ni la yi hə nin 

ic ra sı na dək Xaç maz şə hə rin də 1950-

1970-ci il lər də ya ra dıl mış su təc hi za tı 

inf rast ruk tu run dan is ti fa də olu nur-

du. Şə hər əha li si nin yal nız 40 faizi 

mər kəz ləş miş qay da da iç mə li su ilə 

tə min edi lir di, ka na li za si ya şə bə kə si 

is tis ma ra ya rar sız və ziy yə tə düş müş-

dür.

Хач маз шя щя ри ндя йени су тяъ щи за ты вя 
ка на ли за си йа сис тем ля ри  ис тис ма ра ве рил иб

Pre zi dent İl ham Əli ye vin təs diq lə di yi re gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa-

fı Döv lət Proq ra mı çər çi və sin də 2012-ci il də baş lan mış “Xaç maz 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”nin ic ra sı ba şa ça tıb.
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Əv vəl cə ra yon ic ti maiy yə ti nin nü-

ma yən də lə ri ilə gö rü şən döv lət baş çı-

sı bu əla mət dar ha di sə mü na si bə ti lə 

sa kin lə ri təb rik edib, hə ya ta ke çi ri lən 

so sial si ya sə tin müs bət nə ti cə lər ver-

di yi ni vur ğu la yıb: “Xı zı da iç mə li su 

la yi hə si nin ba şa çat ma sı ilə biz de-

mək olar ki, şi mal zo na sı nın bü tün 

şə hər lə ri nin iç mə li su prob le mi ni 

həll et miş olu ruq. Əv vəl ki dövr lər də 

Qu sar, Qu ba, Şab ran, Si yə zən şə hər-

lə ri nin, bu gün isə biz Xaç maz şə hə-

ri nin iç mə li su la yi hə si nin açı lı şı nı 

qeyd et dik. Yə ni, şi mal zo na sı nın 

şə hər lə ri nin iç mə li su ilə bağ lı prob-

lem lə ri öz həl li ni ta pıb dır. Bu gö zəl 

ha di sə mü na si bə ti lə si zi bir da ha 

təb rik et mək is tə yi rəm. Ümu miy yət-

lə, bil dir mək is tə yi rəm ki, öl kə miz-

də bü tün so sial la yi hə lər uğur la ic ra 

edi lir”. 

 “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-

yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 

bil di rib ki, Azər bay can Hö ku mə ti 

və Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək daş-

lıq Agent li yi tə rə fi n dən bir gə ma liy-

yə ləş di ri lən Xı zı şə hə ri və Al tıağac 

qə sə bə si nin iç mə li su təc hi za tı sis-

tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı və ilk 

də fə ola raq ka na li za si ya şə bə kə si nin 

ya ra dıl ma sı la yi hə si 2030-cu ilə qə-

dər pers pek tiv in ki şaf nə zə rə alın-

maq la Xı zı şə hə rin də 3300, Al tıağac 

qə sə bə sin də isə 1500 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 la nıb. Ra yo nun 3 kən di də da xil 

ol maq la la yi hə dən 6,3 min nə fər fay-

da la na caq. Xı zı ra yo nun da yük sək 

məh sul dar lı ğa ma lik su mən bə lə ri ol-

ma dı ğın dan ya şa yış mən tə qə lə ri nin 

su təc hi za tı nın müx tə lif mən bə lər he-

sa bı na tə min olun ma sı la yi hə lən di ri-

lib. La yi hə yə əsa sən Xı zı şə hə ri nin və 

Al tıağac qə sə bə si nin əsas su mən bə yi 

sa yı lan Da har di bi də məh sul dar lı ğı 

gün də 864 kub metr, Qars da məh sul-

dar lı ğı gün də 430 kub metr, Şə fa da 

məh sul dar lı ğı gün də 240 kub metr və 

Yed di bu laq da məh sul dar lı ğı gün də 

40 kub metr olan su gö tü rü cü qur ğu-

lar in şa olu nub. Ümu mi tu tu mu 1400 

kub metr olan 4 an bar ti ki lib, mən bə-

lər dən gö tü rü lən su yun an bar komp-

lek si nə nəq li məq sə di lə, ümu mi lik də, 

18 ki lo metr ma gist ral su xətt  i çə ki lib. 

La yi hə çər çi və sin də Xı zı şə hə rin də və 

Al tıağac qə sə bə sin də 52,4 ki lo metr iç-

mə li su və 32,4 ki lo metr ka na li za si ya 

şə bə kə lə ri nin, həm çi nin şə bə kə üzə-

rin də 1513 ba xış qu yu su nun in şa sı 

ba şa çat dı rı lıb, hər bir evin və ob yek-

tin ka na li za si ya şə bə kə si nə qo şul ma sı 

tə min edi lib.

La yi hə çər çi və sin də Xı zı Su ka nal 

İda rə si üçün müasir tip li in zi ba ti bi na 

in şa olu nub. 

Ha zır da Xı zı şə hə rin də məh sul-

dar lı ğı sut ka da 1500 kub metr, Al-

tıağac qə sə bə sin də isə məh sul dar lı ğı 

sut ka da 350 kub metr olan tul lan tı su-

tə miz lə yi ci qur ğu la rın ti kin ti si üz rə 

ten der pro se si ye kun laş maq üz rə dir.

Ye ni la yi hə nin ic ra sı na qə dər Xı zı 

şə hə rin də 1985-1991-ci il lər də ya ra-

dıl mış su təc hi za tı sis tem lə ri is tis mar 

edi lir di. Şə hər də möv cud 29 ki lo-

metr su şə bə kə si is tis ma ra ya rar sız 

və ziy yə tə düş dü yün dən su təc hi za tı 

nor mal hə ya ta ke çi ril mir di. Al tıağac 

qə sə bə sin də 1980-ci il lə rin əv vəl lə-

rin də ya ra dıl mış iç mə li su təc hi za tı 

sis te mi də is tis mar tə ləb lə ri nə ca vab 

ver mir di. Qə sə bə sa kin lə ri nin 60 faizi 

mər kəz ləş di ril miş qay da da iç mə li su 

ilə təc hiz edi lir di. Xı zı şə hə rin də və 

Al tıağac qə sə bə lə rin də ka na li za si ya 

sis tem lə ri isə, ümu miy yət lə, möv cud 

ol ma yıb.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev Xı zı 

şə hə ri nə və Al tıağac qə sə bə si nə iç mə-

li su yun ve ril mə si ni bil di rən düy mə-

ni işə sal dı.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev ma yın 

4-də “Xı zı şə hə rin də və Al tıağac qə sə bə sin də iç mə li su təc hi za tı sis-

tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı və ka na li za si ya şə bə kə si nin ya ra dıl-

ma sı” la yi hə si nin ye kun laş ma sı ilə bağ lı ke çi ri lən mə ra sim də iş ti-

rak edib.

Хы зы шя щя ри  вя Ал тыаьаъ гя ся бя си ндя ич мя ли 
су вя канализасийа лайищяси йекунлашыб
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Hər iki qu  ru  mun kol  lek  ti  vi Fəx  ri xi -

ya  ba  na gə  lə  rək xal  qı  mı  zın ümum  mil  li 

li  de  ri, müasir müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin 

me  ma  rı və qu  ru  cu  su Hey  dər Əli  ye  vin 

xa  ti  rə  si  ni yad edib, mə  za  rı önü  nə ək -

lil qo  yub. Gör  kəm  li of  tal  mo  loq-alim, 

aka  de  mik Zə  ri  fə xa  nım Əli  ye  va  nın da 

xa  ti  rə  si anı  lıb, mə  za  rı üzə  ri  nə tər gül -

lər dü  zü  lüb. Son  ra Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın -

da Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi və əra  zi 

bü  töv  lü  yü uğ  run  da mü  ba  ri  zə  də can  la -

rın  dan keç  miş qəh  rə  man Və  tən öv  lad -

la  rı  nın xa  ti  rə  si yad edi  lib.

“Su tə  sər  rü  fa  tı və me  liora  si  ya iş  çi -

lə  ri gü  nü” pe  şə bay  ra  mı mü  na  si  bə  ti  lə 

“Azər  su” ASC və “Azər  bay  can Me -

liora  si  ya və Su Tə  sər  rü  fa  tı” ASC-nin 

bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə “Hey  dər Əli  yev 

və Azər  bay  ca  nın su tə  sər  rü  fa  tı” möv -

zu  sun  da konf  rans ke  çi  ri  lib.

“Azər  bay  can Me  liora  si  ya və Su 

Tə  sər  rü  fa  tı” ASC-nin səd  ri Əh  məd 

Əh  məd  za  də öl  kə  də me  liora  si  ya və su 

tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fın  da ulu ön  dər 

Hey  dər Əli  ye  vin bö  yük və ta  ri  xi xid -

mət  lə  ri ol  du  ğu  nu qeyd edib. Bildirib 

ki, qə  dim su  var  ma əkin  çi  li  yi öl  kə  si olan 

res  pub  li  ka  mız  da me  liora  si  ya və ir  ri  qa -

si  ya iş  lə  ri  nə ke  çən əs  rin əv  vəl  lə  rin  də 

baş  la  nıl  sa da, əsas in  ki  şa  fa ümum  mil  li 

li  der Hey  dər Əli  ye  vin res  pub  li  ka  mı -

za rəh  bər  lik et  di  yi 1969-1982-ci il  lər  də 

nail olu  nub. Hə  min il  lər  də me  liora  si  ya 

və su tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də qu  ru  cu  luq 

iş  lə  ri ge  niş vü  sət alıb, iri su an  bar  la -

rı, çox  lu say  da hid  ro  qov  şaq  lar, na  sos 

stan  si  ya  la  rı, tex  ni  ki cə  hət  dən müasir 

me  liora  si  ya və ir  ri  qa  si  ya sis  tem  lə  ri ti -

ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib, su  va  rı  lan tor -

paq  la  rın ümu  mi sa  hə  si 1,5 də  fə  dən çox 

ar  tıb.

1993-cü il  də ulu ön  də  rin ye  ni  dən 

ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dı  şı sa  yə  sin  də me -

liora  si  ya və su tə  sər  rü  fa  tı öz in  ki  şa  fı -

nın ye  ni mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qo  yub, bu 

sa  hə  yə diq  qət və döv  lət qay  ğı  sı bər  pa 

olu  nub, möv  cud me  liora  si  ya po  ten -

sialı  nın da  ğı  dıl  ma  sı  nın qar  şı  sı alı  nıb, 

on  dan da  ha sə  mə  rə  li is  ti  fa  də olun  ma  sı 

yol  la  rı və gə  lə  cək in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri 

müəy  yən  ləş  di  ri  lib. Onun gös  tə  riş  lə -

ri əsa  sın  da res  pub  li  ka  ya ay  rı  lan xa  ri  ci 

in  ves  ti  si  ya  lar, ilk növ  bə  də, bu sa  hə  nin 

in  ki  şa  fı  na yö  nəl  di  lib, me  liora  si  ya və su 

tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  si özü  nün ye  ni, da  ya -

nıq  lı in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qo  yub.

Ə.Əh  məd  za  də qeyd edib ki, son 

dövr  lər  də 127 min hek  tar ye  ni su  va  rı -

lan sa  hə  lər kənd tə  sər  rü  fa  tı döv  riy  yə  si -

nə cəlb edi  lib. Möv  cud me  liora  si  ya və 

ir  ri  qa  si  ya ob  yekt  lə  ri  nin is  tis  ma  rı xey  li 

yax  şı  la  şıb, 4 min 17 ki  lo  metr su  var  ma 

ka  nal  la  rı  nın, 2 min 486 ki  lo  metr kol  lek -

tor-dre  naj şə  bə  kə  lə  ri  nin bər  pa  sı, ye  ni -

dən qu  rul  ma  sı və ti  kin  ti  si iş  lə  ri hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lib, 379 min hek  tar su  va  rı  lan tor -

paq  la  rın su tə  mi  na  tı və 256 min hek  tar 

sa  hə  də me  liora  tiv və  ziy  yət yax  şı  laş  dı -

rı  lıb. Həm  çi  nin 1960 su  bar  te  zian qu  yu -

su qa  zı  lıb, sel və daş  qın  la  ra qar  şı dağ 

çay  la  rın  da 200 ki  lo  met  rə ya  xın sa  hil -

bər  kit  mə, Kür-Araz çay  la  rın  da isə 900 

ki  lo  metr uzun  lu  ğun  da bənd  lə  rin möh -

kəm  lən  di  ril  mə  si və hün  dür  lən  di  ril  mə -

si iş  lə  ri ye  ri  nə ye  ti  ri  lib.

“Azər  su” ASC-nin səd  ri Qorx  maz 

Hü  sey  nov öl  kə əha  li  si  nin key  fi y  yət -

li iç  mə  li su ilə təminatı is  ti  qa  mə  tin  də 

bir sı  ra la  yi  hə  lə  rin uğur  la ba  şa çat  dı -

rıl  dı  ğı  nı, bir sı  ra la  yi  hə  lə  rin isə ha  zır  da 

da  vam et  di  ril  di  yi  ni bil  di  rib. Ulu ön  dər 

Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  büs  ka  rı ol  du  ğu 

və 2010-cu il  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -

vin iş  ti  ra  kı ilə is  tis  ma  ra ve  ri  lən Oğuz-

Qə  bə  lə-Ba  kı su kə  mə  ri Azər  bay  ca  nın 

müs  tə  qil  lik il  lə  ri  nin ən bö  yük inf  rast -

ruk  tur la  yi  hə  si ki  mi ta  ri  xə dü  şüb. Cey -

Су тя  сяр  рц  фа  ты вя ме  лиора  си  йа   
H iki k ll k i i F i i
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ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi  ci 

Qur  ğu  lar Komp  lek  si  nin, Kü  lül  lü su 

mən  bə  yi  nin, Şir  van-Mu  ğan, Sa  bi  ra -

bad-Saat  lı, ma  gist  ral su kə  mər  lə  ri  nin, 

həm  çi  nin Xan  bu  lan  çay, Min  gə  çe  vir və 

Qu  ba su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la  rı, ümu  mi -

lik  də 30-dək ye  ni su mən  bə  yi  nin is  tis -

ma  ra ve  ril  mə  si re  gion  lar  da əha  li  nin 

key  fi y  yət  li iç  mə  li su ilə tə  mi  na  tı  na mü -

hüm töh  fə  lər ve  rib. Ha  zır  da 50 şə  hər və 

ra  yon mər  kə  zin  də su və ka  na  li  za  si  ya 

la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb. İn  di -

yə  dək hə  min şə  hər  lə  rin 25-də həm su, 

həm də ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si  nin, 10-da 

isə su şə  bə  kə  si  nin ti  kin  ti  si ye  kun  la  şıb.

Ba  kı şə  hə  ri və Ab  şe  ron ya  rı  ma  da -

sı  nın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı nə  zər  də 

tu  tan döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və  sin  də 

60-dan çox ya  şa  yış mən  tə  qə  sin  də su 

təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin 

ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb.

Şə  hər və ra  yon mər  kəz  lə  ri ilə ya  na -

şı, əha  li  si  nin sa  yı 630 min nə  fər olan 520 

kənd  də də iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın yax  şı -

laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı iş  lər gö  rü  lüb. 2017-

ci il  də im  za  la  nan Sə  rən  ca  ma uy  ğun ola -

raq 28 ra  yo  nun 170 kən  din  də iç  mə  li su 

la  yi  hə  lə  ri ic  ra olu  nub və bu il da  ha 41 

kənd  də su la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı  na baş  la -

nı  lıb.

Qeyd edi  lib ki, son il  lər ic  ra edi  lən 

iç  mə  li su la  yi  hə  lə  ri çər  çi  və  sin  də məh -

sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 689 min kub  metr 

olan 5 su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu, 230 su an -

ba  rı və an  bar komp  lek  si ti  ki  lib, 15 min 

ki  lo  metr  dən çox ma  gist  ral və pay  la  yı  cı 

su, 3500 ki  lo  metr  dən ar  tıq ka  na  li  za  si  ya 

xət  lə  ri çə  ki  lib, 308 ar  te  zian və su  bar  te -

zian qu  yu  su qa  zı  lıb, 5 mi  nə ya  xın çox -

mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  sı  nın da  xi  li kom -

mu  ni  ka  si  ya xət  lə  ri ye  ni  lə  nib. Gö  rül  müş 

iş  lə  rin real nə  ti  cə  si ola  raq, ha  zır  da öl  kə 

üz  rə xid  mət gös  tə  ri  lən əha  li  nin 67 faizi, 

Ba  kı şə  hə  ri üz  rə isə 81,5 faizi fa  si  lə  siz iç -

mə  li su ilə tə  min edi  lir.

Xə  zər də  ni  zi  nə axı  dı  lan tul  lan  tı su -

la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün 14 ki -

lo  metr uzun  lu  ğun  da Ba  yıl-Bi  bi  hey  bət-

Lök  ba  tan, 15 ki  lo  metr uzun  lu  ğun  da 

Nov  xa  nı-Sum  qa  yıt ka  na  li  za  si  ya kol -

lek  tor  la  rı  nın in  şa  sı ba  şa çat  dı  rı  lıb, Ba  kı 

bux  ta  sı  nın sa  hi  li bo  yu möv  cud xət  lə  rin 

reabi  li  ta  si  ya  sı hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bu  nun  la 

da Də  niz  kə  na  rı Mil  li Park, Döv  lət Bay -

ra  ğı Mey  da  nı, Şıx, Nov  xa  nı və Sum  qa -

yıt çi  mər  lik  lə  ri  nin əha  tə et  di  yi bö  yük 

bir əra  zi  də tul  lan  tı su  la  rı  nın də  ni  zə axı -

dıl  ma  sı  nın qar  şı  sı alı  nıb.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -

den  ti  nin aq  rar si  ya  sət mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 

kö  mək  çi  si-şö  bə mü  di  ri Azər Əmi  ras -

la  nov bu sa  hə  yə gös  tə  ri  lən döv  lət qay -

ğı  sın  dan da  nı  şıb. Pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si 

döv  lə  t baş  çı  sı  nın bir qrup su tə  sər  rü  fa  tı 

və me  liora  si  ya iş  çi  si  nin təl  tif edil  mə  si 

ba  rə  də sə  rən  ca  mları  nı oxu  yub.

Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət ko  mi -

tə  si  nin səd  ri El  dar İb  ra  hi  mov me  liora -

si  ya v ə su tə  sər  rü  fa  tı s a  hə  sin  də g ö  rü  lən 

iş  lə  rin kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na və 

əha  li  nin so  sial ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl -

ma  sı  na xid  mət et  di  yi  ni bil  di  rib.

El  mi-prak  ti  ki konf  ran  sın so  nun  da 

iş  ti  rak  çı  lar adın  dan Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  və mü  ra  ciət qə  bul edi  lib.

Qeyd edək ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli -

ye  vin 04 iyun 2018-ci il  ta  rix  li sə  rən  cam -

la  rı ilə su tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də sə  mə  rə  li 

fəaliy  yət  lə  ri  nə gö  rə “Azər  su” ASC-nin 

17 əmək  da  şı fəx  ri ad  lar və me  dal  lar  la 

təl  tif olun  ub. Təl  tif olu  nan  lar  dan 2 nə -

fə  ri “Əmək  dar mü  hən  dis” adı  na la  yiq 

gö  rü  lüb, 3 nə  fər 3-cü də  rə  cə  li “Əmək” 

or  de  ni, 12  nə  fə  ri isə “Tə  rəq  qi” me  da  lı 

ilə mü  ka  fat  lan  dı  rı  lıb. 

Su tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fın  da xid -

mət  lər gös  tər  miş və əmək fəaliy  yə  tin  də 

fərq  lə  nən 100 əmək  daş “Azər  su” ASC 

səd  ri  nin əm  ri ilə Fəx  ri Fər  ma  na, 101 

əmək  daş isə “Tə  şək  kür  na  mə”yə la  yiq 

gö  rü  lüb.

     иш  чи  ля  ри пе  шя бай  ра  мыны гейд едибляр
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“Azər su” ASC-nin səd-

ri Qorx maz Hü sey nov təl tif 

olun muş əmək daş la rı təb rik 

edə rək bil di rib ki, son il lər 

su tə sər rü fa tı sek to ru ye ni 

in ki şaf döv rü nə qə dəm qo-

yub. İs 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 məq sə di ilə 

möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy-

ğun ola raq öl kə miq ya sın da 

ge niş miq yas lı iş lər gö rü lüb, 

mü hüm la yi hə lər hə ya ta ke-

çi ri lib. Əha li nin so sial və ziy-

yə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı na 

he sab lan mış su təc hi za tı la-

yi hə lə ri nin ic ra sın da su tə-

sər rü fa tı iş çi lə ri nin bö yük 

xid mət lə ri olub. Su tə sər rü-

fa tı və me liora si ya sa hə si iş-

çi lə ri nin əmə yi ni yük sək qiy-

mət lən di rən Pre zi dent  İl ham 

Əli ye vin 14 may 2014-cü il 

ta rix də im za la dı ğı sə rən cam-

la  iyun ayı nın 5-i  “Su tə sər-

rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri 

gü nü” pe şə bay ra mı tə sis 

edi lib. Hər il pe şə bay ra mı 

ərə fə sin də bir qrup su tə sər-

rü fa tı iş çi si fəx ri ad lar və me-

dal lar la təl tif olu nur.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

2018-ci il  iyun ayı nın 4-də 

im za la dı ğı sə rən cam lar la su 

tə sər rü fa tı sa hə sin də sə mə-

rə li fəaliy yə ti nə gö rə “Azər-

su” ASC-nin 3 əmək da şı 

3-cü də rə cə li “Əmək” or de-

ni nə, 2 əmək daşı “Əmək dar 

mü hən dis” fəx ri adı na, 12  

əmək da şı isə “Tə rəq qi” me-

da lı na la yiq gö rü lüb. Ey ni 

za man da “Azər su” ASC səd-

ri nin əm ri ilə əmək fəaliy yə-

tin də fərq lə nən 100 əmək daş 

“Fəx ri Fər man”, 101 əmək-

daş isə “Tə şək kür na mə” ilə 

təl tif olu nub: “Azər bay can 

və tən daş la rı nın sağ lam lı ğı-

nın qo run ma sı na  və so sial 

ri fa hı nın yük səl dil mə si nə 

is ti qa mət lən miş döv lət si-

ya sə ti nə su  tə sər rü fa tı iş-

çi lə ri özü nə məx sus töh fə lər 

ver mək də dir. Pe şə bay ra mı-

nın tə sis edil mə si və ənə nə-

vi ola raq bay ram ərə fə sin də 

həm kar la rı mı zın mü ka fat-

lan dı rıl ma sı öl kə baş çı sı-

nın su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin 

əmə yi nə ver di yi  qiy mət, bu 

sa hə nin in ki şa fı na gös tər di-

yi diq qə tin ba riz nü mu nə si-

dir. Əmi nəm ki, çox min li su 

tə sər rü fa tı iş çi lə ri bun dan 

son ra da var qüv və si ilə ça-

lı şa raq qar şı ya qo yul muş 

və zi fə lə ri la yi qin cə ye ri nə 

ye ti rə cək, on la ra gös tə ri lən 

eti ma dı doğ rul da caq lar”.

Son ra su tə sər rü fa tı sa hə-

sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə 

gö rə təl tif olun muş əmək-

daş la ra  3-cü də rə cə li “Əmək 

or de ni”, “Tə rəq qi” me da lı,  

“Əmək dar mü hən dis” fəx ri 

adı nın və si qə lə ri, “Fəx ri Fər-

man” və  “Tə şək kür na mə”lər  

təq dim olu nub. Təl tif olu nan 

əmək daş lar su tə sər rü fa tı iş-

çi lə ri nin əmə yi nə ver di yi 

qiy mə tə gö rə öl kə  baş çı sı na 

min nət dar lıq la rı nı bil di rib-

lər. Çı xış lar da qeyd olu nub 

ki,  əha li nin so sial ri fa hı nın 

yük səl dil mə si is ti qa mə tin də 

öl kə rəh bər li yi nin hə ya ta ke-

çir di yi  si ya sə tə su tə sər rü fa tı 

iş çi lə ri bun dan son ra da öz 

töh fə lə ri ni ve rə cək.

Су тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фын да хид мят ля ри 
олан ямяк даш ла ра мц ка фат лар тяг дим еди либ

5 iyun - Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri 
gü nü” pe şə bay ra mı ərə fə sin də Azər-

bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə rən cam la rı ilə 3-cü 
də rə cə li “Əmək” or de ni və “Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif 
olun muş, həm çi nin “Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı al mış 
əmək daş la ra mü ka fat la rın təq dim olun ma sı mə ra si mi 
ke çi ri lib.
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“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov qo naq-

la rı sa lam la ya raq qeyd edib 

ki, Azər bay can Res pub li ka-

sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 

Əli ye vin rəh bər li yi ilə öl kə də 

hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq-

yas lı eko lo ji təd bir lə rə “Azər-

su” ASC də öz töh fə lə ri ni 

ver mək də dir. Bu is ti qa mət də 

son il lər komp leks tə bir lər 

hə ya ta ke çi ri lir, Ba kı şə hə-

rin də möv cud inf rast ruk tur 

ye ni dən qu ru lur, ye ni ka na li-

za si ya kol lek tor la rı və xət lə ri 

çə ki lir. Ey ni za man da ra yon 

mər kəz lə ri və şə hər lər də ic ra 

olu nan la yi hə lər çər çi və sin-

də ka na li za si ya inf rast ruk-

tu ru ya ra dı lır, tul lan tı su tə-

miz lə yi ci qur ğu la rı ti ki lə rək 

is ti fa də yə ve ri lir.

Eko lo gi ya və tə bii sər vət-

lər na zi ri Mux tar Ba ba yev 

bil di rib ki, ət raf mü hi tin qo-

run ma sı nı, tə bii sər vət lər dən 

sə mə rə li is ti fa də olun ma sı nı 

priori tet  he sab edən möh tə-

rəm Pre zi dent İl ham Əli ye-

vin rəh bər li yi ilə öl kə miz də  

eko lo ji prob lem lə rin həl li 

is ti qa mə tin də zə ru ri təd bir-

lər hə ya ta ke çi ri lir. Əha li nin 

eko lo ji cə hət dən tə miz iç mə li 

su ilə tə min edil mə si, su re-

surs la rı nın mü ha fi  zə si, Xə-

zər də ni zi nin sa hil zo la ğı nın 

eko lo ji ta raz lı ğı nın qo run-

ma sı is ti qa mə tin də mü hüm 

təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril di-

yi ni diq qə tə çat dı rıb. Gö rü-

lən iş lər lə ya na şı, tul lan tı su-

la rı nın ida rə olun ma sı üçün 

tə xi rə sa lın maz təd bir lə rin 

hə ya ta ke çi ril mə si nin va cib-

li yi ni bil di rib.

Son ra Ba kı şə hə ri və Ab-

şe ron ya rı ma da sı nın su təc-

hi za tı və ka na li za si ya sis tem-

lə ri nin müasir stan dart la ra 

uy ğun ye ni dən qu rul ma sı 

məq sə di lə  2035-ci ilə qə dər 

pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 

alın maq la ha zır lan mış Mas-

ter Pla nın ya ğış və tul lan tı 

su la rının ida rə edil mə si böl-

mə si nin təq di ma tı olub. 

Sə nə də əsa sən, 150 km-i 

tu nel tip li ol maq la ümu mi-

lik də 680 km ka na li za si ya 

kol lek tor la rı nın, 6400 km ka-

na li za si ya şə bə kə si nin, elə-

cə də məh sul dar lı ğı sut ka da 

1 mil yon 400 min kub metr 

olan 11 ədəd tul lan tı su tə-

miz lə yi ci qur ğu nun ti kin-

ti si  və ye ni dən qu rul ma sı 

la yi hə lən di ri lib. Ab şe ron 

ya rı ma da sın da kı göl lər dən 

tən zim lə yi ci höv zə ki mi is ti-

fa də et mək lə 900 km uzun lu-

ğun da ya ğış kol lek tor la rı nın 

ti kin ti si Mas ter Plan da ək si ni 

ta pıb.

Ba kı şə hə rin də for ma la-

şan tul lan tı su la rı nın tə miz lə-

nə rək kə nar laş dı rıl ma sın da 

ən bö yük pa ya ma lik Höv san 

Aera si ya Stan si ya sın da  ye-

ni dən qur ma iş lə ri apa rı la raq 

stan si ya sı nın məh sul dar lı ğı-

nın sut ka da 640 min kub met-

rə, Sum qa yıt şə hə rin də və 

ət raf əra zi lər də ya ra nan tul-

lan tı su la rı nın tə miz lə nib zə-

rər siz ləş di ril mə si məq sə di lə 

ha zır da məh sul dar lı ğı sut ka-

da 100 min kub metr olan tul-

lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun 

gü cü nün 2 də fə ar tı rıl ma sı 

nə zər də tu tu lur. Azər bay-

can hö ku mə ti və Ko re ya Res-

pub li ka sı İx rac-İd xal Ban kı-

nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi 

la yi hə çər çi və sin də Pir şa ğı 

qə sə bə sin də məh sul dar lı-

ğı sut ka da 40 min kub metr 

la yi hə lən di ri lən biolo ji tip li 

müasir tul lan tı su tə miz lə yi-

ci qur ğu nun  ti kin ti si nin da-

vam et di ril di yi qeyd olu nub. 

Tul lan tı su la rı nın tə miz-

lə yi ci qur ğu la ra yö nəl dil mə-

si məq sə di lə Azər bay can da 

ilk də fə in no va tiv tex no lo-

gi ya lar dan is ti fa də edil mək-

lə tu nel tip li ka na li za si ya 

kol lek tor la rı nın ti kin ti si nə 

baş la nı lıb. Ba yıl-Bi bi hey bət-

Lök ba tan, Xo ca sən-Bi nə qə-

di-Xır da lan, Bil gəh-Pir şa ğı, 

Dər nə gül-Zığ-Höv san, Nov-

xa nı-Sum qa yıt kol lek tor la rı 

ka na li za si ya inf rast ruk tu ru-

nun yax şı laş dı rıl ma sı na və 

Xə zər də ni zi nə tə miz lən mə-

dən axı dı lan tul lan tı su la-

rı nın qar şı sı nın alın ma sı na 

he sab la nıb. 14 km Ba yıl-Bi-

bi hey bət-Lök ba tan, 15 km 

Nov xa nı-Sum qa yıt ka na li-

za si ya kol lek tor la rı nın is tis-

ma ra ve ril mə si, elə cə də Ba kı 

bux ta sı nın sa hi li bo yu möv-

cud xət lə rin reabi li ta si ya sı 

Də niz kə na rı Mil li Park, Bay-

raq mey da nı, Şıx, Nov xa nı 

və Sum qa yıt çi mər lik lə ri nin 

əha tə et di yi bö yük bir əra-

zi də də ni zə axı dı lan tul lan tı 

su la rı nın qar şı sı nı alıb.

Son ra Eko lo gi ya və Tə bii 

Sər vət lər Na zir li yi nin mü-

tə xəs sis lə ri nin Xə zər də ni zi-

nin eko lo ji və ziy yə ti ilə bağ lı 

apar dıq la rı mo ni to rinq lə rin 

təq di ma tı olub. Diq qə tə çat-

dı rı lıb ki, Xə zər də ni zi nin 

Xaç maz ra yo nun dan As ta ra-

ya qə dər bü tün sa hil zo laq la-

rın da və də niz də mü tə ma di 

mo ni to rinq lər apa rı lır, də-

ni zə axı dı lan su lar dan nü-

mu nə lər gö tü rü lür, on la rın 

üzə rin də fi  zi ki, fi  zi ki-kim yə-

vi, mik ro biolo ji və eko tok si-

ko lo ji təh lil lər apa rı lır. Ba kı 

şə hə ri və ət raf ra yon əra zi lə-

rin də bə zi çirk lən dir mə mən-

bə lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı 

üçün tək lifl  ər irə li sü rü lüb.

Mü za ki rə lə rin ge di şin də 

gə lə cək də bu sa hə də hər iki 

qu ru mun əla qə li  iş lə mə lə ri, 

də ni zə axı dı lan tul lan tı su-

la rı nın qar şı sı nın alın ma sı 

üçün bir gə tək lifl  ə rin ha zır-

lan ma sı və təd bir lə rin gö rül-

mə si ba rə də ra zı lı ğa gə li nib.

Тул лан ты су ла ры нын ида ря олун ма сы 
са щя син дя вя зий йят мц за ки ря еди либ

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də eko lo gi ya və 

tə bii sər vət lər na zi ri Mux tar Ba ba ye vin baş çı lıq et di yi 

nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də tul lan tı 

su la rı nın ida rə olun ma sı sa hə sin də və ziy yət mü za ki rə 

olu nub, tul lan tı su la rı nın ya rat dı ğı prob lem lə rin ara-

dan qal dı rıl ma sı və və ziy yət dən çı xış yol la rı is ti qa mə-

tin də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. İc ra olu nan ya ğış və tul-

lan tı su la yi hə lə ri ba rə də təq di mat lar ke çi ri lib.
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“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy -

yə  ti tə  rə  fi n  dən döv  lət in  ves  ti  si  ya  sı 

he  sa  bı  na Oğuz ra  yo  nun  da ic  ra olu -

nan la  yi  hə  lər ye  kun  la  şıb. Mü  qəd  dəs 

Ra  ma  zan ayın  da ra  yo  nun As  tar  xa -

nov  ka və Vla  di  mi  rov  ka kənd  lə  ri key -

fi y  yət  li iç  mə  li su ilə tə  min olu  nub.
Kənd  lə  rə iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si 

mü  na  si  bə  ti  lə As  tar  xa  nov  ka kən  din -

də ke  çi  ri  lən açı  lış mə  ra  si  min  də Oğuz 

Ra  yon İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Ey -

vaz Qur  ba  nov re  gion  lar  da ic  ra edi  lən 

kom  mu  nal inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin 

əhə  miy  yə  tin  dən da  nı  şıb. Bil  di  rib ki, 

Oğuz şə  hə  ri  nin su təc  hi  za  tı və ka  na  li -

za  si  ya sis  tem  lə  rinin ye  ni  dən qu  rul  ma -

sı la  yi  hə  si ba  şa ça  tıb, ha  zır  da kənd  lə  rin 

iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 

is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir  lər g ö  rü  lür.

“Azər  su” ASC-nin sədr müavi  ni 

Sey  mur Se  yi  dov kənd  lə  rin iç  mə  li su 

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

di  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər ba  rə  də 

mə  lu  mat ve  rib. Bil  di  rib ki, son il  lər 

əha  li  si  nin sa  yı 630 min nə  fər olan 520 

kənd və qə  sə  bə  də iç  mə  li su la  yi  hə  lə -

ri ic  ra olu  nub. 2018-ci il  də əha  li  si  nin 

sa  yı 61 min nə  fər olan 41 ya  şa  yış mən -

tə  qə  sin  də ye  ni su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri 

ya  ra  dı  la  caq. Bu kənd  lə  rin 11-də iş  lər 

döv  lət in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  si, 30-da isə 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin “Əha  li  nin 

iç  mə  li su ilə tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl -

ma  sı  na dair əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” 

09 ap  rel 2018-ci il ta  rix  li Sə  rən  ca  mı  na 

əsa  sən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Döv  lət in  ves  ti -

si  ya la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də Oğuz ra  yo -

nu  nun As  tar  xa  nov  ka, Vla  di  mi  rov  ka 

və Qa  ra  bu  laq kənd  lə  rin  də ye  ni su təc -

hi  za  tı inf  rast  ruk  tur  la  rı ya  ra  dı  lıb.

Təd  bir  də çı  xış edən kənd sa  kin  lə -

ri bil  di  rib  lər ki, in  di  yə  dək iç  mə  li su  ya 

olan tə  lə  bat  la  rı  nı əsa  sən, çay və bu  laq 

su  la  rı  nı uzaq mə  sa  fə  dən da  şı  maq he -

sa  bı  na ödə  yir  di  lər. Sa  kin  lər bu sa  hə -

də  ki prob  lem  lə  rin həl  li  nə gös  tə  ri  lən 

diq  qət və qay  ğı  ya gö  rə Pre  zi  dent İl -

ham Əli  ye  və min  nət  dar  lıq  la  rı  nı bil  di -

rib  lər.

Oğuz ra  yo  nu  nun kənd  lə  ri  ni key -

fi y  yət  li iç  mə  li su ilə tə  min et  mək üçün 

su mən  bə  yi Ba  la  şüm-Sö  yüd  lü ma -

gist  ral su kə  mə  ri se  çi  lib. La  yi  hə çər -

çi  və  sin  də kənd  lər  də 20 km ma  gist  ral 

və şə  bə  kə su xət  lə  ri çə  ki  lib, əha  li  nin 

ümu  mi is  ti  fa  də  si üçün  34 ədəd bu  laq 

qu  raş  dı  rı  lıb. Ye  ni la  yi  hə  nin ic  ra  sın  dan 

Ast  ra  xa  nov  ka, Vla  di  mi  rov  ka və Qa  ra -

bu  laq kən  di  nin 2000-dək sa  ki  ni fay  da -

la  nıb.  

29 km uzun  lu  ğun  da Ba  la  şüm-Sö -

yüd  lü ma  gist  ral su kə  mə  ri ra  yo  nun 

Xaç  maz kən  di ya  xın  lı  ğın  da  kı bu  laq və 

çay su  la  rın  dan qi  da  la  nır. 2012-ci il  də 

ic  ra edil  miş la  yi  hə çər  çi  və  sin  də su  gö -

tü  rü  cü qur  ğu  lar, ümu  mi tu  tu  mu 4600 

kub  metr olan 11 ədəd su an  ba  rı, ma -

gist  ral xət  lər və pay  la  yı  cı su şə  bə  kə  lə -

ri in  şa edi  lib. Ya  ra  dıl  mış inf  rast  ruk  tur 

he  sa  bı  na Oğuz ra  yo  nu  nun Xaç  maz, 

Bö  yük Sö  yüd  lü, Kə  rim  li, Ba  yan, Bu -

caq, Mu  xas və Baş Da  şa  ğıl kən  di  nin 

20 mi  nə  dək sa  ki  ni  nin iç  mə  li su təc  hi -

za  tı əsas  lı şə  kil  də yax  şı  laş  dı  rı  lıb.

2018-ci il  də “Azər  su” Açıq Səhm -

dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən döv  lət in -

ves  ti  si  ya la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də Oğuz 

ra  yo  nu ilə ya  na  şı, Xı  zı, Ağ  daş, Ucar 

və Ma  sal  lı ra  yon  la  rı  nın 11 kən  din  də 

iç  mə  li su la  yi  hə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. 

Bu la  yi  hə  lər  dən 15 min nə  fər kənd sa -

ki  ni fay  da  la  na  caq.

Оьуз ра  йо  ну  нун 3 кянд и  нин 
ич  мя  ли су тяъ  щи  за  ты йах  шы  лаш  ды  ры  лыб

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  ram  la  rı  na uy  ğun ola  raq  

iç  mə  li su ça  tış  maz  lı  ğı  nın  mü  şa  hi  də 

edil  di  yi kənd və qə  sə  bə  lə  rin su təc -

hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı təd  bir -

lə  ri d a  vam e t  di  ri  lir.  



Kən də iç mə li su yun ve ril mə si mü-

na si bə ti lə təş kil olun muş təd bir də 

Göy çay Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş-

çı sı nın bi rin ci müavi ni İk ram Və li-

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

Dövlət Proq ra mı çər çi və sin də Göy çay 

ra yo nun da ic ra olu nan la yi hə lər dən 

da nı şıb. Bil di rib ki, Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin diq qət və qay ğı sı sa yə sin də 

kənd lər də hə ya ta ke çi ri lən iç mə li su 

la yi hə lə ri öl kə rəh bər li yi nin re gion la-

rın in ki şa fı na gös tər di yi xü su si diq qə-

tin ba riz nü mu nə si dir.

“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 

Sey mur Se yi dov ötən il Göy çay ra yo-

nu nun 14 kən din də iç mə li su la yi hə lə-

ri nin ic ra olun du ğu nu xa tır la da raq 40 

mi nə dək sa ki nin su prob le mi nin həll 

edil di yi ni bil di rib. Sədr müavi ni qeyd 

edib ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin im-

za la dı ğı sə rən ca ma uy ğun ola raq bu il 

13 ra yo nun 30 kən din də iç mə li su la-

yi hə si ic ra olu na caq. Ar tıq kənd lər də 

ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə baş la nı lıb 

və ilk la yi hə Göy çay ra yo nu nun İkin ci 

Ərəb cə bir li kən din də ye kun la şıb.

Qeyd edək ki, İkin ci Ərəb cə bir li 

kən din də su təc hi za tı sis tem lə ri möv-

cud ol ma yıb. Kənd əha li si uzun il lər 

arx su la rı nı du rul da raq is ti fa də edib. 

Azər bay can hö ku mə ti və Asi ya İn ki-

şaf Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi 

“Su təc hi za tı və ka na li za si ya in ves ti-

si ya proq ra mı” çər çi və sin də Göy çay 

şə hə ri nin su  və ka na li za si ya inf rast-

ruk tu ru nun ye ni dən qu rul ma sı ət raf 

kənd lə rin də iç mə li su tə mi na tı üçün 

im kan lar ya ra dıb. İkin ci Ərəb cə bir li 

kən di Göy çay şə hə ri nə ya xın mə sa fə-

də yer ləş di yin dən kən də iç mə li su yun 

şə hər şə bə kə sin dən ve ril mə si qə ra ra 

alı nıb.

İc ra sı na 2018-ci ilin ap rel ayın da 

baş la nıl mış la yi hə çər çi və sin də Göy-

çay şə hə rin dən İkin ci Ərəb cə bir li kən-

di nə 2 km uzun lu ğun da ma gist ral su 

xətt  i çə ki lib. Kənd əra zi sin də 5 km 

pay la yı cı su şə bə kə si ya ra dı lıb, əha-

li nin ümu mi is ti fa də si üçün 33 ədəd 

bu laq qu raş dı rı lıb. Ti kin ti-qu raş dır ma 

iş lə ri qı sa müd dət də ba şa çat dı rı lıb və 

ic ra olu nan la yi hə dən 1500-dək  sa kin 

fay da la nıb.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin “Əha li nin 

iç mə li su ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı na dair əla və təd bir lər haq qın da” 

9 ap rel 2018-ci il ta rix li Sə rən ca mı na 

əsa sən, res pub li ka nın 13 ra yo nu nun 30 

ya şa yış mən tə qə sin də iç mə li su la yi hə-

lə ri ic ra olu na caq. Bu la yi hə lər çər çi-

və sin də kənd lər də 13  su bar te zian qu-

yu su qa zı la caq, 8 ədəd su an ba rı, 195 

km su xətt  i in şa edi lə cək. Da ya nıq lı su 

təc hi za tı məq sə di lə  672 ədəd bu laq, 4 

su qül lə si, 9 na sos stan si ya sı qu raş dı-

rı la caq. Bu la yi hə lər dən 30 kən din 45 

min nə fər  sa ki ni fay da la na caq.

2018-ci il də “Azər su” ASC tə rə fi n-

dən döv lət in ves ti si ya la yi hə lə ri də 

da xil ol maq la əha li si nin ümu mi sa yı 

61 min nə fər olan 41 ya şa yış mən tə qə-

sin də iç mə li su la yi hə si hə ya ta ke çi ri-

lə cək.

“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla və təd bir-

lər haq qın da” Azər bay can Res pub li-

ka sı Pre zi den ti nin 17 mart 2017-ci il 

ta rix li Sə rən ca mı çər çi və sin də ötən il 

28 ra yo nun 170 ya şa yış mən tə qə sin də 

iç mə li su təc hi za tı sis tem lə ri ya ra dı lıb 

və bu la yi hə lər dən 271 min nə fər fay-

da la nıb.
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“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi na-

tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla-

və təd bir lər haq qın da” Azər bay can 

Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 09 ap rel 

2018-ci il ta rix li Sə rən ca mı na uy-

ğun ola raq Göy çay ra yo nu nun İkin ci 

Ərəb cə bir li kən din də ic ra olu nan la-

yi hə ye kun la şıb.
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 

is teh lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri  xid-

mət lə ri nin asan laş dı rıl ma sı, bu sa hə də 

şəff  afl  ı ğın və ope ra tiv li yin tə min edil-

mə si məq sə di lə müasir in for ma si ya 

tex no lo gi ya la rının tət bi qi ni da vam et-

di rir. “Elekt ron hö ku mət” por ta lı haq-

qın da Əsas na mə”nin təs diq edil mə si 

və elekt ron xid mət lə rin  ge niş lən di ril-

mə si ilə bağ lı  təd bir lər ba rə də” Azər-

bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 

Fər ma nı na uy ğun ola raq “Azər su” ASC 

tə rə fi n dən say ca 12-ci - "Əha li qru pu 

üz rə is teh lak çı la rın say ğac gös tə ri ci lə-

ri ni təq dim et mə si və he sab fak tu ra nın 

for ma laş dı rıl ma sı" ad lı elekt ron xid-

mət i s ti fa də yə v e ri lib. 

Ye ni xid mə tin təq di ma tı na həsr 

olun muş mət buat konf ran sın da “Azər-

su” ASC-nin İc ti maiy yət lə əla qə lər 

şö bə si nin  rəisi Anar Cəb ra yıl lı son 

il lər elekt ron xid mət lə rin tət bi qi dairə-

si nin ge niş lən mə si və bu xid mət lər dən 

is ti fa də nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. 

Bil di rib ki, “Azər su” ASC tə rə fi n dən 

in di yə dək 11 növ də elekt ron xid mət is-

ti fa də yə ve ri lib. Say ca 12-ci olan "Əha-

li qru pu üz rə is teh lak çı la rın say ğac 

gös tə ri ci lə ri ni təq dim et mə si və he sab 

fak tu ra nın for ma laş dı rıl ma sı" ad lı xid-

mət  me xa ni ki say ğac la rı olan əha li 

qru pu abo nent lə ri üçün nə zər də tu-

tu lub. Möv cud qay da la ra gö rə me xa-

ni ki say ğac lar üz rə fak tu ra la rın (borc 

bil di riş lə ri nin) ve ril mə si üçün say ğac 

gös tə ri ci lə ri nə za rət çi lər tə rə fi n dən 

oxun ma lı dır. Bu nun üçün mən zil lə rə 

da xil ol maq və say ğac la ra ba xış ke-

çir mək zə ru rə ti ya ra nır. Bə zi hal lar da 

abo nent lər mən zil də ol ma dıq da və ya 

nə za rət çi nin mən zi lə da xil ol ma sı na 

şə rait ya ra dıl ma dıq da say ğac gös tə ri-

ci lə ri nin oxun ma sı müm kün ol mur və 

ya qey ri-də qiq mə lu mat lar ve ri lir. Bu 

da son ra dan bir sı ra an la şıl maz lıq la ra 

sə bəb olur. Ye ni xid mə tin tət bi qin dən 

son ra abo nent lər  say ğac gös tə ri ci lə ri ni 

fər di şə kil də, elekt ron qay da da təq dim 

edə b i lə cək lər.

“Azər su” ASC-nin 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 

"Əha li qru pu üz rə is teh lak çı la rın say-

ğac gös tə ri ci lə ri ni təq dim et mə si və he-

sab fak tu ra nın for ma laş dı rıl ma sı" ad lı 

elekt ron xid mə ti n təq di ma tı nı edib. 

Bil di rib ki, bu xid mət dən www.e-gov.

az  por ta lın da qey diy yat dan keç miş 

şəxs lər is ti fa də edə bi lər lər. Bu nun 

üçün por ta lı n xid mət lər böl mə sin də 

“Azər su” ASC, da ha son ra "Əha li qru-

pu üz rə is teh lak çı la rın say ğac gös tə-

ri ci lə ri ni təq dim et mə si və he sab fak-

tu ra nın for ma laş dı rıl ma sı" elekt ron 

xid mə ti s e çil mə li dir.

Mü ra ciətin qey diy ya ta alın ma-

sı üçün və tən daş lar abo nent ko du nu, 

say ğa cın za vod və plomb nöm rə lə ri ni, 

say ğa cın son gös tə ri ci si və oxun ma ta-

ri xi ba rə də mə lu mat la rı təq dim et mə li,  

say ğa cın hə min döv rə olan şək li ni fayl 

for ma sın da (pdf, jpg, jpeg, png for ma-

tın da) qoş ma ya əla və et mə li dir. Ey ni 

za man da mü ra ciət edən şəxs əks əla qə 

üçün iş lək te le fon nöm rə si və ya elekt-

ron poçt ün va nı nı gös tər mə li dir. Əgər 

bir ün van da bir ne çə say ğac olar sa, on-

da hər bir say ğa cın mə lu ma tı və şək li 

ay rı lıq da d a xil ed il mə li dir.

Da xil edi lən mə lu mat lar düz gün 

ol du ğu hal da “Mü ra ciət et” düy mə-

si se çi lir və “Mü ra ciəti niz qey diy ya ta 

alın dı. Xid mə ti miz dən is ti fa də et di yi-

niz üçün si zə tə şək kür edi rik.” bil di-

ri şi ek ran da əks olu nur. Bun dan son ra 

mü ra ciət ca vab lan dı rıl ma sı üçün mü-

va fi q st ruk tur böl mə si nə  yön lən di ri lir. 

Elekt ron mü ra ciət qey diy ya ta alın dı ğı 

gün dən ən ge ci 5 iş gü nü müd də tin də 

ca vab lan dı rı lır. Bun dan son ra təq dim 

olun muş bil di riş əsa sın da abo nent ödə-

niş apa ra bi lər. Əgər abo nentin təq dim 

et di yi hər han sı mə lu mat da yan lış lıq 

və ya an la şıl maz lıq aş kar edi lər sə, bu 

ba rə də onun elekt ron poçt ün va nı na 

mə lu mat ötü rü lür və mə lu ma tın də-

qiq ləş di ril mə si t ə ləb o lu nur.

Mü ra ciətin nə ti cə si ola raq for ma-

la şan fak tu ra nı abo nent www.e-gov.

az  por ta lın dan əl də edə bi lər. Xid mət-

dən is ti fa də et mək üçün sis te mə doğ ru 

mə lu mat lar da xil edil mə li dir, əks hal-

da mü ra ciət eti bar sız sa yı lır və sor ğu 

ic ra edil mir. Mü ra ciət for ma sın da kı 

uy ğun suz luq lar və yan lış lıq lar ara dan 

qal dı rı la na dək  mü ra ciətin qə bu lun-

dan i m ti na ed i lir. 

Сай ьаъ эюс тя ри ъи ля ри нин тяг дим едилмя си 
елект рон хид мя ти ис ти фа дя йя ве ри либ



Eks kur si ya müd də tin də 

əv vəl cə mək təb li lə rə su yun 

fay da sı, tə miz lən mə si və 

əha li yə çat dı rıl ma sı, su dan 

qə naət lə is ti fa də, su eh ti yat-

la rı nın mü ha fi  zə si ba rə də 

maarifl  ən di ri ci mə lu mat lar  

ve ri lib. Bil di ri lib ki, hə yat 

mən bə yi olan su dan qə naət lə 

is ti fa də hər bir kə sin mə nə vi 

bor cu dur.  Ümum dün ya Sə-

hiy yə Təş ki la tı nın mə lu ma tı-

na gö rə hər il 1 mil yo na dək  

in san çirk li su dan  is ti fa də 

nə ti cə sin də hə yat la rı nı iti rir. 

Çirk li su dan is ti fa də nə ti cə-

sin də ya ra nan xəs tə lik lər dən 

da ha çox uşaq lar əziy yət çə-

kir. UNİ CEF-in mə lu ma tı na 

gö rə, tə miz su dan is ti fa də 

edə bil mə di yi üçün hər gün 

800 uşaq dün ya sı nı də yi şir. 

Su qıt lı ğı ha zır da  bü tün bə-

şə riy yə tin prob le mi dir və bu 

ba xım dan su dan sə mə rə li is-

ti fa də ilə bağ lı er kən yaş lar-

da uşaq lar da zə ru ri vər diş lər 

for ma laş dı rıl ma lı dır.

Cey ran ba tan Ult ra süz-

gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek si ilə ta nış lıq çər-

çi və sin də şa gird lə rə Azər-

bay can və in gi lis dil lə rin də 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

rəh bər li yi ilə əha li nin 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 is ti qa mə-

tin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-

lər ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve-

rib. Bil di ri lib ki, Cey ran ba tan 

Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 

Qur ğu lar Komp lek si dün-

ya nın ult ra süz gəc tex no lo gi-

ya sı na əsas la nan ən bö yük 

su tə miz lə yi ci qur ğu su dur. 

2011-ci il də tə mə li qo yul-

muş komp leks 2015-ci il də 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş-

ti ra kı ilə is tis ma ra ve ri lib. 

Məh sul dar lı ğı sa ni yə də 6,6 

kub metr və ya sut ka da 570 

min kub metr olan komp leks-

də su yun ema lı 5280 ədəd 

memb ran tip li süz gəc lər də 

apa rı lır. Ənə nə vi tə miz lə mə 

qur ğu la rın dan fərq li ola raq 

bu komp leks də su heç bir 

kim yə vi tə miz lən mə apa rıl-

ma dan tam qa pa lı, av to ma-

tik re jim də, me xa ni ki üsul-

la tə miz lə nir. Bu ra da emal 

olu nan 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 olu nub ki, komp-

leks 2016-cı il də Abu-Da bi 

şə hə rin də ke çi ril miş Qlo bal 

Su Sam mi tin də dün ya nın ən 

önəm li su la yi hə lə rin dən bi-

ri se çi lib. Bu komp leks he sa-

bı na Ba kı şə hə ri və Ab şe ron 

ya rı ma da sı nın bö yük his sə-

si, ümu mi lik də 1 mil yon dan 

çox sa kin yük sək key fi y yət li 

iç mə li su ilə tə min olu nub.

Komp leks lə ta nış lıq çər çi-

və sin də mək təb li lər mər kə zi 

ida rəet mə sis te mi - SCA DA 

ota ğın da ida rəet mə pro ses lə-

ri ni iz lə yib lər.

Azər bay can Bri ta ni ya 

Kol le ci nin şa gird lə ri  bu eks-

kur si ya nın on lar da bö yük 

təəs sü rat ya rat dı ğı nı qeyd 

edib, gə lə cək də be lə qur ğu-

lar da ça lış maq ar zu su nu di lə 

gə ti rib lər. Kol le cin müəl lim 

və şa gird lə ri Cey ran ba tan 

Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 

Qur ğu lar Komp lek si nin xa ti-

rə ki ta bı na ürək söz lə ri ni ya-

zıb lar. Azər bay can Bri ta ni-

ya Kol le ci nin baş müəl li mi 

Alan Cons bu sə fər dən bö-

yük zövq al dıq la rı nı bil di rib: 

“Azər bay can döv lə ti və xal qı 

be lə bir qur ğu ya, əra zi yə sa-

hib ol du ğu üçün fəxr et mə li-

dir. Bu komp leks çox möh-

tə şəm dir, komp leks də bö yük 

həcm də su emal olu nur. Bi zə 

ya ra dı lan yük sək şə raitə gö-

rə tə şək kür edi rik”.  

Qeyd olu nub ki, eks kur si-

ya ilə bağ lı şa gird lər ara sın da 

rəsm mü sa bi qə si ke çi ri lə cək 

və ən yax şı əl iş lə ri “Azər su” 

ASC-yə təq dim olu na caq.

Komp leks lə ta nış lıq dan 

son ra mək təb li lər Dün ya Su 

Şu ra sı İda rə He yə ti nin üzv-

lə ri nin 2017-ci ilin mar tın da 

ke çi ril miş I Ba kı Bey nəl xalq 

Su Həf tə si nə  xa ti rə ola raq 

sal dıq la rı ya şıl lıq sa hə si ilə 

ta nış olub lar. Şa gird lə rə Cey-

ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə-

miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-

lek si nin yer ləş di yi əra zi də 

apa rıl mış abad lıq və ya şıl laş-

dır ma iş lə ri ba rə də də mə lu-

mat ve ri lib.

15BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН May - iyun 2018-ъи ил

Мяк тяб ли ля р Ъей ран ба тан Улт ра сцз эяъ ли 
Су тя миз ля йи ъи Гур ьу лар Комп лек си ндя
İç mə li su sek to run da dün ya nın uni kal qur ğu la rın dan 

sa yı lan Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu-

lar Komp lek si pe şə sin dən və ya şın dan  ası lı ol ma ya raq 

ha mı tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nır. Mü tə ma di ola raq 

müx tə lif sa hə lə ri təm sil edən mü tə xəs sis lə rin, elm adam-

la rı nın, xa ri ci qo naq la rın, tə lə bə lə rin komp lek sə sə fər lə ri 

təş kil olu nur.  Komp lek sin budə fə ki qo naq la rı Azər bay-

can B ri ta ni ya K ol le ci nin 5- ci s i nif şa gird lə ri o lub.
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İr  si qan xəs  tə  lik  lə  rin  dən əziy  yət 

çə  kən xəs  tə  lə  rə kö  mək məq  sə -

di da  şı  yan, min  lər  lə in  san üçün hə -

ya  ti əhə  miy  yət kəsb edən bu kö  nül  lü 

hu  ma  ni  tar ak  si  ya  nın “Azər  su” Açıq 

Səhm  dar Cə  miy  yə  tin  də ke  çi  ril  mə  si 

ar  tıq ənə  nə ha  lı  nı alıb. Növ  bə  ti qan -

ver  mə ak  si  ya  sın  da  “Azər  su”ASC-

nin ida  rə və müəs  si  sə  lə  rin  də ça  lı  şan 

əmək  daş  lar fəal iş  ti  rak edib.  

B.Ey  va  zov adı  na El  mi-Təd  qi  qat 

He  ma  to  lo  gi  ya və Trans  fu  ziolo  gi  ya 

İns  ti  tu  tu  nun Mər  kə  zi Qan Ban  kı tə -

rə  fi n  dən ezam olun  muş xü  su  si tibb 

bri  qa  da  sı  nın hə  kim-he  mo  to  loq  la  rı tə -

rə  fi n  dən hər bir do  no  run sağ  lam  lı  ğı 

ak  si  ya  dan əv  vəl yox  la  nı  lıb. Müayi  nə 

nə  ti  cə  sin  də sağ  lam  lı  ğı qan gö  tür  mə  yə 

im  kan  ve  rən şəxs  lər müəy  yən  ləş  di -

ri  lib. Ümu  mi  lik  də ak  si  ya  da “Azər  su” 

ASC-nin  200-dək əmək  da  şı iş  ti  rak 

edib.  Do  nor  lar  qan xəs  tə  lik  lə  rin  dən 

əziy  yət çə  kən uşaq  lar üçün kö  nül  lü 

qan ver  mə  yin xe  yir  xah və sa  vab iş ol -

du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb, be  lə ak  si  ya -

lar  da ya  xın  dan iş  ti  rak et  mə  yin və  tən -

daş  lıq bor  cu ol  du  ğu  nu qeyd edib  lər.

B.Ey  va  zov adı  na El  mi-Təd  qi  qat 

He  ma  to  lo  gi  ya və Trans  fi   ziolo  gi  ya İns -

ti  tu  tu  nun əmək  daş  la  rı bil  di  rib  lər ki, 

gö  tü  rü  lən qan nü  mu  nə  lə  ri la  bo  ra  to -

ri  ya  da hər  tə  rəfl   i müayi  nə edil  dik  dən 

son  ra on  lar  dan ta  las  se  mi  ya  lı, he  mo -

fi   li  ya  lı və di  gər ir  si qan xəs  tə  lə  ri  nin  

müali  cə  sin  də is  ti  fa  də olu  na  caq.

İş  çi  lə  rin tib  bi xid  mət  lər  dən is  ti  fa -

də  si  ni asan  laş  dır  maq və bu xid -

mət  lər  dən gü  zəşt  li şərt  lər  lə is  ti  fa  də  si  ni 

tə  min et  mək məq  sə  di  lə “Azər  su” ASC 

və “Dün  ya  göz” Xəs  tə  xa  na  sı  nın bir  gə 

tə  şəb  bü  sü ilə Cə  miy  yə  tin əmək  daş  la -

rı üçün ödə  niş  siz göz müayi  nə  si təş  kil 

edi  lib.

Tib  bi müayi  nə  nin ke  çi  ril  mə  sin  də 

məq  səd bə  zən əla  mət  siz ke  çən göz 

xəs  tə  lik  lə  ri  nin er  kən mər  hə  lə  lər  də aş -

kar  lan  ma  sı, gör  mə çə  tin  lik  lə  ri  nin araş -

dı  rıl  ma  sı, gör  mə qa  bi  liy  yə  ti  nin qo  run -

ma  sı olub. Ümu  mi  lik  də 3 gün ər  zin  də 

da  vam edən ak  si  ya  da “Azər  su” ASC-

nin 600-dək əmək  da  şı tib  bi müayi  nə -

dən k e  çib.

“Азяр  су” АСЪ-дя ган  вер  мя вя эюз мцайи  ня  си ак  си  йа  ла  ры ке  чи  ри  либ

La bo ra to ri ya nın iç mə li 

su yun fi  zi ki-kim yə vi ana-

liz lə rin apa rıl ma sı şö bə si 

ye ni dən Bö yük Bri ta ni ya-

nın  FA PAS şir kə ti tə rə fi n-

dən təş kil olu nan sə riş tə li-

lik test proq ra mın da iş ti rak 

edib. La bo ra to ri ya bu proq-

ra ma iç mə li su yun 13  fi  zi-

ki-kim yə vi  gös tə ri ci si  ilə 

qo şu lub. Təq dim olu nan  

ana liz nə ti cə lə ri proq ra mı 

uğur la ba şa vur ma ğa im-

kan ya ra dıb.

Bu nailiy yət Mər kə zi 

La bo ra to ri ya da ana liz lə-

rin yük sək key fi y yət lə apa-

rıl ma sı nın, bu ra da tət biq 

olu nan me tod la rın düz-

gün lü yü nün,  kadr la rın pe-

şə kar lı ğı nın gös tə ri ci si dir.

Qeyd edək ki, “Azər su” 

ASC-nin Mər kə zi La bo ra-

to ri ya sı  16 sent yabr 2013-

cü il də fəaliy yə tə baş la yıb. 

Ümu mi sa hə si 1800 kvad-

rat metr olan la bo ra to ri ya 

bi na sı  iç mə li su və tul lan tı 

su la rı böl mə lə rin dən iba rət-

dir. La bo ra to ri ya da Al ma-

ni ya, Fran sa, ABŞ, Ya po ni ya 

və di gər öl kə lə rin bey nəl-

xalq sə viy yə də ta nın mış şir-

kət lə ri nin ava dan lıq la rı və 

ci haz la rı qu raş dı rı lıb. Bu 

ci haz  və ava dan lıq la rın kö-

mə yi ilə iç mə li su və tul lan tı 

su la rı nın fi  zi ki-kim yə vi və 

bak te riolo ji gös tə ri ci lə ri ni 

tə yin et mək, ope ra tiv, də qiq 

və eti bar lı ana liz lər apar-

maq müm kün dür. Mər kə zi 

La bo ra to ri ya da iç mə li və 

tul lan tı su la rı nın öy rə ni lən 

pa ra metr lə ri nin sa yı 105-ə 

çat dı rı lıb.

Мяр кя зи Ла бо ра то ри йа ся риш тя ли лик 
прог ра мы нда иштирак едиб“Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti nin Mər-

kə zi La bo ra to ri ya sı öz 

fəaliy yə ti ni bey nəl xalq 

stan dart la rın tə ləb lə ri-

nə uy ğun da vam et di rir. 

Mər kə zi La bo ra to ri ya 

dün ya nın in ki şaf et miş 

öl kə lə rin də fəaliy yət gös-

tə rən la bo ra to ri ya la rın 

təc rü bə si ni əsas gö tü rə-

rək bey nəl xalq sə riş tə li lik 

tes ti proq ram la rı na qo şu-

lur.


