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Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğanın iyu nun 
15-də iş ğal dan azad olun-
muş Şu şa şə hə ri nə ta ri xi sə-
fə ri də bu ba xım dan önəm li-
dir və st ra te ji əhə miy yət kəsb 
edir. Bu sə fər iki öl kə nin Və-
tən mü ha ri bə sin də ki Zə fə rin 
se vin ci ni bir gə ya şa ma sı nı 
bir da ha təs diq lə yir. Sə-
fər çər çi və sin də im za la nan 
Şu şa bə yan na mə si bir da-
ha dün ya ya nü ma yiş et dir-
di ki, Azər bay can-Tür ki yə 
qar daş lı ğı sar sıl maz dır və 
öl kə lə ri mi zin st ra te ji əmək-
daş lı ğı re gion da sül hün və 
təh lü kə siz li yin tə min edil-
mə si nə, ha be lə böl gə də iq-
ti sa di in ki şa fın da ha da güc-
lən di ril mə si nə yö nə lib. 

Azər bay can ic ti maiy yə ti-
nin bö yük ma raq la göz lə di-
yi rəs mi sə fər çər çi və sin də 
Tür ki yə Pre zi den ti ni Fü zu li-

də döv lə ti mi zin baş çı sı, mü-
zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl-
ham Əli yev qar şı la dı. Hə min 
gün ali qo na ğın Şu şa da rəs mi 
qar şı lan ma mə ra si mi ke çi ril-
di. Rəs mi qar şı lan ma mə ra-

si min dən son ra Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan ilə 
tək bə tək gö rü şü ol du. Gö rü-
şün dən son ra “Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Tür ki yə Res-
pub li ka sı ara sın da mütt  ə fi q-
lik mü na si bət lə ri haq qın da 
Şu şa Bə yan na mə si" im za lan-
dı. Sə nəd də Azər bay ca nın 
mə də niy yət be şi yi olan Şu şa 
şə hə rin də ki bu gö rü şün ta ri-
xi önə mi xü su si qeyd edil di. 

Ta ri xi Qars mü qa vi lə sin-
dən yüz il son ra iki qar daş 
öl kə ara sın da mütt  ə fi q lik 
mü na si bət lə ri nə dair im za la-
nan Bə yan na mə nin müs təs-
na si ya si və ta ri xi əhə miy yə ti 
var. Bə yan na mə də gös tə ri-
lən müd dəalar onu de mə yə 
əsas ve rir ki, qar daş Tür ki yə 
hər za man Azər bay ca nın ya-
nın da ola caq. Bu nun la bağ lı 
bə ya nat da qeyd olu nur: Tə-
rəfl  ər dən hər han sı bi ri nin 
müs tə qil li yi nə, su ve ren li yi-
nə, əra zi bü töv lü yü nə, bey-
nəl xalq sə viy yə də ta nın mış 
sər həd lə ri nin to xu nul maz-

lı ğı na və ya təh lü kə siz li yi nə 
qar şı üçün cü döv lət və ya 
döv lət lər tə rə fi n dən təh did 
və ya tə ca vüz edil di yi təq-
dir də bir gə məs lə hət ləş mə-
lər apa rıl ma sı, bu təh did və 
ya tə ca vü zün ara dan qal dı-
rıl ma sı məq sə di lə BMT Ni-
zam na mə si nin məq səd və 
prin sip lə ri nə mü va fi q tə şəb-
büs hə ya ta ke çi ril mə si, BMT 
Ni zam na mə si nə uy ğun ola-
raq bir-bi ri nə la zı mi yar dım 
gös tər mə si, Si lah lı Qüv və lə-
rin güc və ida rəet mə st ruk-
tur la rı nın əla qə lən di ril miş 
fəaliy yə ti nin təş ki li nə zər də 
tu tu lur. 

Bun dan əla və, bə yan-
na mə də ümu mi ma raq la ra 
əsas la nan re gional və bey-
nəl xalq st ra te ji mə sə lə lər 
üz rə fəaliy yət lə rin qar şı lıq lı 
əla qə lən di ril mə si nin zə ru ri-
li yi ni bil di rən önəm li ifa də lər 
ək si ni ta pıb. Bə yan na mə yə 
gö rə, Azər bay can və Tür ki yə 
res pub li ka la rı müs tə qil lik, 
su ve ren lik, əra zi bü töv lü yü, 
bey nəl xalq sə viy yə də ta nın-
mış sər həd lə rin to xu nul maz-
lı ğı, döv lət lə rin da xi li iş lə ri-
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Yük sək sə viy yə li əmək daş lıq, dost luq, qar daş lıq mü-
na si bət lə ri əsa sın da qu ru lan Azər bay can– Tür ki yə əla-
qə lə ri daim güc lə nir. Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu su 
Mus ta fa Ka mal Ata tür kün “Azər bay ca nın se vin ci se vin-
ci miz, kə də ri kə də ri miz dir”, elə cə də ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin Tür ki yə və Azər bay ca nın sar sıl  maz qar-
daş lı ğı nı sim vo li zə edən “Bir mil lət, iki döv lət” şüar la rı 
xalq la rı mı zın mil li-mə nə vi xə zi nə si dir. Bu iki ta ri xi şəx-
siy yə tin müd rik kə lam la rı bu gün də Tür ki yə və Azər bay-
can ara sın da olan qar şı lıq lı əla qə lə rin, dost luq və qar-
daş lıq mü na si bət lə ri nin in ki şa fı na öz töh fə si ni ve rir. 

 Тцр ки йя-Азяр бай ъан  



nə qa rış ma maq prin sip lə ri ni 
rəh bər tu ta raq, mütt  ə fi q lik 
mü na si bət lə ri nin qu rul ma-
sı nın si ya si və hü qu qi me xa-
nizm lə ri ni müəy yən edir lər. 
İki öl kə ara sın da im za la-

nan Şu şa Bə yan na mə sin də 
vur ğu la nan ən önəm li müd-
dəalar dan bi ri də üçün cü 
bir döv lə tin Azər bay can və 
Tür ki yə nin əra zi bü töv lü yü-
nə, sər həd lə ri nə qar şı təh di-
di za ma nı si lah lı qüv və lə rin 
güc və ida rəet mə st ruk tur-
la rı nın əla qə lən di ril miş bir-
gə fəaliy yə ti nə keç mə si dir. 
Bu ba xım dan qeyd et mək 
olar ki, Mütt  ə fi q lik Bə yan-
na mə si mü da fi ə sa hə sin də 
də iki tə rəfl  i əla qə lə rin da ha 
da güc lən di ril mə si üçün mü-
hüm əhə miy yə tə ma lik dir. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
xü su si vur ğu la dı ğı ki mi, bu 
bə yan na mə iki öl kə ara sın-
da möv cud olan qə dim dost-
luq və qar daş lıq əla qə lə ri nin 
key fi y yət cə ye ni mər hə lə yə 
qə dəm qoy ma sı nın gös tə ri-
ci si dir.

Bə yan na mə nin im za lan-
ma sın dan son ra Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev və Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan mət-
buata bir gə bə ya nat lar la çı xış 
et di lər. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
mət buata bə ya na tın da cə nab 
Ər do ğa nın Şu şa ya sə fə ri nin 
ta ri xi əhə miy yə ti ol du ğu nu 

məx su si qeyd edə rək bil-
dir di ki, im za lan mış Bir gə 
Bə yan na mə - Mütt  ə fi q lik 
haq qın da Bə yan na mə əla qə-
lə ri mi zi ən yük sək zir və yə 
qal dı rır: “Bu gün Tür ki yə və 
Azər bay can bir-bi ri nə dün-
ya ça pın da ən ya xın olan 
öl kə lər dir. Bi zi bir ləş di rən 
bir çox amil lər var, ilk növ-
bə də, ta rix, mə də niy yət, or-
taq et nik kök lər, di li miz, 
di ni miz, mil li də yər lə ri miz, 
mil li ma raq la rı mız, xalq la-
rı mı zın qar daş lı ğı bu bir li yi 
tə min edib. Bu gün biz dün ya 
miq ya sın da, dün ya ça pın da 
na dir əmək daş lıq, iş bir li yi, 
mütt  ə fi q lik nü mu nə si gös tə-
ri rik… Bu gün bu ra dan--qə-
dim şə hə ri miz olan Şu şa dan 
ve ri lən açıq la ma lar bü tün 
dün ya ya səs sa la caq, bu nun 
bö yük əks-sə da sı ola caq dır. 
Bu sə fə rin ta ri xi əhə miy yə-
ti bun dan son ra uzun il lər 
ər zin də dil lər də ola caq dır”. 
Şu şa Bə yan na mə si nin im za-

lan ma sı nı ta ri xi nailiy yət ki-
mi də yər lən di rən Pre zi dent 
İl ham Əli yev qeyd edib ki, 
Mütt  ə fi q lik haq qın da Bə yan-
na mə ni im za la maq la biz bir 
da ha gös tə ri rik ki, bun dan 
son ra da hər za man bir yer-
də ola ca ğıq. Bun dan son ra 
da bir-bi ri mi zin təh lü kə siz-
li yi ni tə min edə cə yik, ne cə 

ki, bu gü nə qə dər Tür ki yə 
və Azər bay can bü tün mə sə-
lə lər də bir yer də dir, bun dan 
son ra da bu, be lə ola caq.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə-
cəb Tay yib Ər do ğan isə mət-
buata bə ya na tın da qeyd et di 
ki, böl gə də ki ye ni real lı ğa 
fay da ver mək is tə yən hər 
kə sin nif rət və təh rik si ya-
sə tin dən əl çə kə rək sülh və 
əmək daş lı ğı təş viq et mə yə 
is ti qa mət lən mə si əsas şərt-
dir. Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
Tür ki yə ilə Azər bay can ara-

sın da im za lan mış Şu şa Bə-
yan na mə si ni böl gə ni əha tə 
edən mü hüm bir sə nəd ki mi 
də yər lən dir di: “Bir mil lət, 
iki döv lət” tə mə li üzə rin də 
yük səlt di yi miz əla qə lə ri mi-
zi da ha da in ki şaf et di rə cək 
ye ni bir ta ri xi ad dı mı at dıq. 
Bu ad dım çox önəm li dir. Bu-
nu bun dan son ra kı pro ses də 
da ha da güc lən di rə cə yik və 
güc lən di rə rək yo lu mu za da 
da vam edə cə yik. Bi zim gü-
cü müz Azər bay ca nın gü cü, 
Azər bay ca nın gü cü də bi zim 
gü cü müz dür". 
İyu nun 16-da Tür ki yə 

Pre zi den ti Mil li Məc lis də-
ki ta ri xi çı xı şı ilə bir da ha 
dün ya nın diq qə ti ni Azər-
bay ca na yö nəlt di. Pre zi dent 
Ər do ğan par la ment də bir 
çox mü hüm mə sə lə yə to-

xun du və bir mə na lı şə kil də 
dün ya ya çat dır dı ki, Tür ki-
yə hər za man Azər bay ca nın 
ya nın da ola caq. Azər bay can 
xal qı nın möh tə şəm Zə fə ri-
nin böl gə də daimi sülh və 
əmin-aman lıq üçün bö yük 
bir für sət ya rat dı ğı nı söy lə-
yən Pre zi dent Ər do ğan de di 
ki, Cə nu bi Qaf qaz da kı sülh 
və əmin-aman lıq dan yal nız 
Azər bay can de yil, Er mə nis-
tan da da xil ol maq la bü tün 
böl gə öl kə lə ri, hətt  a bü tün 
dün ya qa za na caq. 
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“Su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya iş çi lə ri gü nü” ilə 
əla qə dar “Azər su” ASC, 
Me liora si ya və Su Tə sər-
rü fa tı ASC-nin rəh bər li yi 

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. 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.

“Azər su” ASC, Me liora-
si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-
nin rəh bər lik lə ri iyu nun 

4-də Kəl bə cər ra yo nu nun 
Su suz luq kən di əra zi sin-
də pe şə fəaliy yə ti ni ye ri nə 
ye ti rər kən mi na part la yı-
şı nə ti cə sin də şə hid ol muş 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın 
ope ra to ru Si rac Abı şov və 
Azər bay can Döv lət İn for-
ma si ya Agent li yi nin müx-
bi ri Mə hər rəm İb ra hi mo-
vun xa ti rə si nə qo yul muş 
anım gü şə si nin önü nə gə-
lə rək on la rı eh ti ram la anıb-
lar.

Azər bay can xal qı nın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin anadan olmasının 
98-ci ildönümü ilə əla qə-
dar ma yın 10-da “Azər su” 
ASC-də ağa cək mə təd bir lə-
ri ke çi ril ib. Səhm dar cə miy-
yə tə məx sus Sa ray su an ba-
rı əra zi sin də təş kil olun ub 
ağa cək mə kam pa ni ya sın da 
müx tə lif növ də 500-dən çox 
ağac əkilib, ya şıl lıq lar sa-
lınıb.

Bu təd bir də “Azər su” 
ASC-nin öz tə sər rü fat la-
rın da ye tiş di ril miş zey tun 
və şam ting lə rin dən is ti fa-
də olun ub. Həm çi nin, ötən 
il lər də əkil miş ağac la rın 
mü ha fi  zə si və on la ra qul-
luq gös tə ril mə si məq sə di lə 
bü tün zə ru ri təd bir lər gö-
rülüb. Ağa cək mə təd bi rin-
də Səhm dar Cə miy yə tin 
bü tün ida rə və müəs si sə lə-
ri nin kol lek tiv lə ri fəal iş ti-

rak ediblər. “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti öl kə-
də eko lo ji və ziy yə tin yax-
şı laş dı rıl ma sı mə sə lə lə ri nə 

xü su si diq qət ye ti rir və ya-
şıl laş dır ma təd bir lə ri nə öz 
töh fə si ni ver mək də dir.

5 iyun – “Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri 
gü nü” pe şə bay ra mı dır. Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti 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” ki mi tə sis 
edi lib və hər il bu ta rix su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin pe-
şə bay ra mı ki mi qeyd olu nur.

5 ийун – “Су тя сяр рц фа ты вя 
ме лиора си йа иш чи ля ри эц нц”

Улу Юндярин 98 ил ли йи мц на си бя тиля
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İc las da döv lət baş çı sı nın 2021-ci 
il 19 ap rel ta rix li Sə rən ca mı na uy ğun 
ola raq, iş ğal dan azad edil miş əra zi lə-
rin su eh ti yat la rın dan sə mə rə li is ti fa də 
edil mə si məq sə di lə su mən bə lə ri nin 
qiy mət lən di ril mə si, su tə sər rü fa tı ob-
yekt lə ri nin ti kin ti si, ye ni dən qu rul ma-
sı, bər pa sı, iç mə li su və su var ma su yu 
təc hi za tı ilə bağ lı təd bir lər və qar şı da 
du ran və zi fə lər diq qət də sax la nı lıb. 
O cüm lə dən su eh ti yat la rı nın qiy mət-
lən di ril mə si məq sə di lə Xa çın çay və 
Qar qar çay üzə rin də av to mat hid ro lo ji 
stan si ya la rın qu raş dı rıl ma sı, Ağ dam 
şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı ba xı mın-
dan əhə miy yə ti nə zə rə alı na raq Qar-
qar çay höv zə sin də mü şa hi də qu yu la-
rı nın qa zıl ma sı və Ağ dam ra yo nun da 
əkin sa hə lə ri nin su var ma su yu ilə 
təc hi za tı nı hə ya ta ke çir mək üçün Xa-
çın çay su an ba rı nın və on dan ay rı lan 
su var ma ka na lı nın tə mir-bər pa sı, ha-
be lə iş ğal dan azad edil miş di gər əra zi-
lər də ki su eh ti yat la rı he sa bı na Ağ dam 
ra yo nu nun iç mə li və su var ma su yu ilə 
təc hi za tı üçün al ter na tiv va riant lar və 
plan laş dı rı lan la yi hə lər ət rafl  ı mü za ki-
rə olu nub.
İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin su 

eh ti yat la rı ba rə də da nı şan Baş na zi-
rin müavi ni, Ko mis si ya nın səd ri Şa hin 
Mus ta fa yev bil di rib ki, ötən il Ali Baş 
Ko man da nın rəh bər li yi ilə öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü nün tə min olun ma sı, 
nə ha yət, uzun fa si lə dən son ra Qa ra ba-
ğın su eh ti yat la rın dan is ti fa də mə sə lə-

lə ri nin ye ni dən qiy mət lən di ril mə si ni 
diq qət mər kə zi nə gə ti rib. Təx mi ni he-
sab la ma la ra gö rə, əra zi lə rin və su qov-
şaq la rı nın iş ğal dan azad olun ma sı nə-
ti cə sin də 2 mil yard kub metr dən ar tıq 
su eh ti ya tın dan da ha sə mə rə li is ti fa də 
et mək im ka nı ya ra nıb. Ca ri ilin su tə sər-
rü fa tı ba lan sı la yi hə si nə iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lər üz rə su və su tə sər rü-
fa tı ob yekt lə ri də da xil edi lib. 

Qeyd olu nub ki, iş ğal döv rün də di-
gər əra zi lər də ol du ğu ki mi, Ağ dam 
ra yo nun da da hər şey, o cüm lə dən su 
tə sər rü fa tı inf rast ruk tu ru tam da ğı dı lıb 
və bun lar müasir tə ləb lə rə uy ğun ye ni-
dən qu rul ma lı dır. Ey ni za man da, han-
sı su mən bə lə ri nin iç mə li su təc hi za tı 
üçün, han sı la rı nın su var ma üçün da ha 
məq sə dəuy ğun ol ma sı araş dı rı lır. Döv-
lət baş çı sı nın Fü zu li ra yo nun da kı Aşa ğı 
Kön də lən çay su an ba rın da olar kən bə-
yan et di yi ki mi, azad edil miş bü tün tor-
paq la rın su mən bə lə ri nin xə ri tə si ha zır-
la nır. Ümu mi lik də, mü şa hi də qu yu la rı 
qa zıl maq la ye ral tı su eh ti yat la rı nın və 

av to mat hid ro lo ji stan si ya lar va si tə si lə 
ye rüs tü su eh ti yat la rı nın qiy mət lən di-
ril mə si hə ya ta ke çi ri lə cək.

Ağ dam şə hə ri da xil ol maq la, Ağ-
dam ra yo nu nun iş ğal dan azad edil miş 
his sə sin də Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən də si 
Emin Hü sey nov Ağ dam şə hə rin də ye-
ni dən qur ma və bər pa-qu ru cu luq iş lə ri 
ba rə də ümu mi mə lu mat ve rə rək, bu iş-
lə rin tər kib his sə si ki mi su və me liora-
si ya təd bir lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si nin 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

Eko lo gi ya və tə bii sər vət lər na zi-
ri Mux tar Ba ba yev, Me liora si ya və Su 
Tə sər rü fa tı ASC-nin səd ri Zaur Mi ka-
yı lov, “Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 
Kö çər li Hə sə nov çı xış la rın da iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lər dən və qar şı da du ran və zi fə lər dən 
da nı şıb lar.

Sə fər za ma nı Ko mis si ya üzv lə ri Ağ-
dam ra yo nu əra zi sin də xü su si əhə miy-
yət kəsb edən su və su tə sər rü fa tı ob-
yekt lə ri nə ba xış ke çi rib lər.

Su eh ti yat la rın dan sə mə rə li 
is ti fa də nin tə min edil mə si, su 
tə sər rü fa tı nın ida rə olun ma-
sı nın tək mil ləş di ril mə si və bu 
sa hə də fəaliy yə tin əla qə lən di-
ril mə si məq sə di lə Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin 2020-ci il 15 ap rel 
ta rix li Sə rən ca mı ilə ya ra dıl-
mış Ko mis si ya nın üzv lə ri iş-
ğal dan azad olun muş Ağ dam 
ra yo nu na sə fər edib lər. Sə fər 
çər çi və sin də Ağ dam şə hə ri nin 
tə mə li nin qo yul du ğu əra zi də 
ko mis si ya nın növ bə ti ic la sı 
ke çi ri lib. 

Торпагларын иш ьал дан азад 
олун ма сы 2 мил йард куб метр  
судан ис ти фа дя им ка ны йа ра дыб
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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rin də mə sə lə lə rin 
mər kəz ləş di ril miş qay da da 
həl li ilə bağ lı ya ra dıl mış Əla-
qə lən dir mə Qə rar ga hın dan 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, Şu şa 
şə hə ri ni da ya nıq lı iç mə li su 
ilə tə min et mək üçün Tə xi-
rə sa lın maz Təd bir lər  Proq-
ra mı ha zır la nıb və ic ra sı na 
baş la nı lıb.  Təd bir lər Pla nı na 
əsa sən, Şu şa şə hə ri ni iç mə li 
su ilə tə min edən Ki çik Kirs 
və Za rıs lı su qə bu le di ci qur-
ğu la rın da ye ni dən qur ma 

iş lə ri apa rı la caq. Ki çik Kirs 
mən bə yin dən Şu şa ya ye ni 
ma gist ral su kə mə ri çə ki lə-
cək, şə hər əra zi sin də 6 km 
pay la yı cı su xətt  i, hər bi ri nin 
tu tu mu 500 kub metr olan 3 
ədəd su an ba rı in şa olu na caq.

Bu təd bir lər çər çi və sin də 
il kin ola raq ti kin ti si da vam 
edən Fü zu li-Şu şa av to ma-
gist ra lı nın, elə cə də elekt rik 
stan si ya sı nın əra zi sin dən ke-
çən və uzun il lər dir is tis mar 
olu nan ma gist ral kə mə rin ye-
ni lən mə si iş lə ri nə baş la nı lıb. 
Bu məq səd lə Şu şa şə hə ri nin 
ya xın lı ğın da-

kı su qə bu le di ci ka me ra dan 
şə hər də ki an ba ra qə dər po-
lad bo ru lar la 1,8 km uzun-
lu ğun da  ye ni ma gist ral su 
kə mə ri çə ki lir.

Kə mə rin in şa sın da is ti-
fa də olu na caq ma şın-me xa-
nizm lə rin, po lad bo ru la rın 
və di gər mal-ma te rial la rın 
Şu şa şə hə ri nə da şın ma sı tə-
min edi lib. Ha zır da ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə ri La çın-Şu şa 
av to ma gist ra lı nın tras sa sı 

bo yun ca da vam et di ri lir.
Ma gist ral su kə mə ri nin 

in şa sı za ma nı tex ni ki tə ləb-
lə rə uy ğun ola raq hər bir 
qay naq ti ki şi xü su si ava dan-
lıq lar la yox la nı lır, mü va fi q 
rəy ve ril dik dən son ra hə min 
his sə lər həm da xil dən, həm 
də xa ric dən izol ya si ya olu-
nur.  Su yun key fi y yə ti ni sa-
bit sax la maq üçün bo ru lar 
da xil dən xü su si bo ya lar la 
izol ya si ya edi lir. Ye ni ma gist-
ral su kə mə ri nin Şu şa şə hə ri-

nə çə ki lən ma gist ral 
av to mo bil 

yo lu nun tras sa sı ilə kə siş mə 
his sə si nin in şa sı qı sa müd-
dət də ba şa çat dı rı la caq. 

Ye ni la yi hə də Şu şa şə hə-
ri ni iç mə li su ilə tə min edən 
ma gist ral kə mər lər əla qə lən-
di ril mək lə su tə mi na tı nın bir 
qov şaq dan ida rə olun ma sı 
nə zər də tu tu lur. Be lə ki, ha-
zır da Ki çik Kirs mən bə yin-
dən nəql olu nan su şə hər də ki 
an bar komp lek si nə su qə bu le-
di ci ka me ra dan, Za rıs lı mən-

bə yin dən isə bir ba şa ötü rü-
lür. Ye ni la yi hə nin ic ra sı hər 
iki kə mə rin su qə bu le di ci ka-
me ra ilə əla qə lən di ril mə si nə 
və su yun bu ra dan şə hə rə bir 
kə mər lə nəq li nə im kan ya ra-
da caq.     

Qeyd edək ki, ye ni ma-
gist ra lın in şa sı ilə ya na şı, 
şə hər da xi li şə bə kə də də tən-
zim lə mə iş lə ri apa rı lır. Baş 
ve rə bi lə cək qə za la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən şə hər də fa si-
lə siz xid mət təş kil edi lib.
Şu şa şə hə ri nin ye ni Baş 

Pla nı na uy ğun ola raq şə hə rin 
iç mə li su və tul lan tı su şə bə-
kə lə ri ye ni dən qu ru la caq, iç-
mə li və tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu lar in şa edi lə cək.

A b R bl k
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Шу ша шя щя ри нин да йа ныг лы су тяъ щи за ты мяг ся ди ля 
тя хи ря са лын маз тяд бир ля р эюрцлцр
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Küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va -
si  tə  lə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  ri  nə 
mə  lu  mat ve  ri  lib ki, Had  rut 
qə  sə  bə  si iş  ğal  dan azad olun -
duq  dan və Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
ba  şa çat  dıq  dan dər  hal son  ra 
azad edil  miş di  gər ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  rin  də ol  du  ğu ki -
mi, bu qə  sə  bə  də də inf  rast -
ruk  tu  run bər  pa  sı  na baş  la  nı -
lıb. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
tap  şı  rıql  qa  rı  na uy  ğun ola  raq 
ilk növ  bə  də hə  ya  ti əhə  miy  yət 
da  şı  yan iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın 
bər  pa  sı məq  sə  di  lə tə  xi  rə  sa -
lın  maz təd  bir  lər gö  rü  lüb.

44 gün  lük mü  ha  ri  bə  dən 
son  ra Had  rut qə  sə  bə  si  nin 
və ət  raf ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri -
nin iç  mə  li su təc  hi  za  tın  da  kı 
və  ziy  yə  ti qiy  mət  lən  dir  mək 
ü ç   ü n “Azər  su” ASC-nin mü  -
tə  xəs  sis  lə  ri Had  ru  ta ezam 
edi  lib. Qeyd edək ki, qə  sə  bə 

əv  vəl  lər 2 mən  bə - bu  laq  lar 
və su  bar  te  zian qu  yu  la  rı he -
sa  bı  na  iç  mə  li su ilə tə  min 
olu  nub. Mü  ha  ri  bə ba  şa çat -
dıq  dan son  ra  kı ilk gün  lər  də 
bu  laq  lar  dan su gəl  mə  di  yin -
dən ge  ne  ra  tor  lar va  si  tə  si  lə 
su  bar  te  zian qu  yu  la  rı iş   ə sa -
lı  nıb və məs  kun  laş  ma olan 
bi  na və ti  ki  li  lər su ilə tə  min 
edi  lib. Son  ra Mü   da  fi ə Na -
zir  li  yi  nin nü   ma  yən  də  lə  ri ilə 
bir  lik  də təh  lü  kə  siz  lik təd  bir -
lə  ri gö  rül  mək  lə qə  sə  bə  dən 
5,5 ki  lo  metr şi  mal  da yer  lə  şən 
əsas su mən  bə  yi olan bu  la  ğa 
ba  xış ke  çi  ri  lib, ma  gist  ral su 
kə  mə  ri təf  tiş olu  nub. Mən  bə 
və ma  gist  ral kə  mər  də tə  mir-
bər  pa iş  lə  ri gö  rü  lüb və qə -
sə  bə  yə su  yun ve  ri  li  şi tə  min 
edi  lib.

Ey  ni za  man  da, qə  sə  bə  nin 
su mən  bə  lə  rin  dən, an  bar -

lar  dan su nü  mu  nə  lə  ri  gö -
tü  rü  lə  rək yox  la  nı  lıb. Had -
rut qə  sə  bə  si  nə sə  fər za  ma  nı 
“Azər  su” ASC-nin Mər  kə  zi 
La  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın əmək  daş -
la  rı tə  rə  fi n  dən növ  bə  ti də  fə 
su nü  mu  nə  lə  ri gö  tü  rü  lüb.

Qeyd edək ki, Had  rut qə -
sə  bə  si  nin rel  yef ba  xı  mın  dan 
yük  sək nöq  tə  lə  rin  də 5 su an -
ba  rı möv  cud  dur ki, ha  zır  da 
on  lar  dan 4-ü is  tis  mar edi  lir. 
Həm bu  laq  dan, həm də su -
bar  te  zian qu  yu  la  rın  dan nəql 
olu  nan su  lar bu an  bar  lar  da 

top  la  na  raq şə  hər şə  bə  kə  si  nə 
ötür  lür.

Ötən mü d  dət  də Had  rut 
qə  sə  bə  si  nin şə  bə  kə  sin  də 30-
dan ç ox qə  za ara  dan qal  dı -
rı  lıb. 2000-dən çox mən  zil  də 
su xət  lə  ri təf  tiş olu  nub, qış  
ay  la  rın  da don  vur  ma  la  rın 
qar  şı  sı  nı al  maq ü ç   ü n təd  bir -
lər gö  rü  lüb.

Ha  zır  da qə  sə  bə  də hər  bi 
və mü l  ki bi  na  lar fa  si  lə  siz iç -
mə  li su ilə tə  min olu  nur və 
şə  bə  kə  yə saat  da 55-60 kub -
metr su ötü  rü  lür.

“Azər su” ASC-nin təş ki lat çı lı ğı ilə küt lə vi in for-
ma si ya va si tə lə ri nin nü ma yən də lə ri nin Xo ca vənd ra yo-
nu nun iş ğal dan azad olun muş Had rut qə sə bə si nə sə fə ri  
təş kil edi lib. Sə fər çər çi və sin də jur na list lər qə sə bə nin iç-
mə li su təc hi za tı sis tem lə ri ilə ta nış olub lar.

Журналистляр Щад рут 
гя ся бя си нин су тяъщизаты 
иля та ныш олуб лар
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Qa zax şə hə rin də 1970-ci 
il lər də ya ra dıl mış ilk mər-
kəz ləş di ril miş su təc hi za tı 
sis tem lə ri is tis ma ra ya rar-
sız və ziy yə tə düş dü yün dən 
möv cud tə lə ba tı qar şı la maq 
iq ti da rın da ol ma yıb. Bun-
lar nə zə rə alı na raq 2019-cu 
il də Azər bay can hö ku mə ti 
və İs lam İn ki şaf Ban kı nın 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi la yi-
hə çər çi və sin də Qa zax şə hə-
rin də ye ni inf rast ruk tu run 
ya ra dıl ma sı na baş la nıb. Qa-
zax şə hə ri və ət raf kənd lə ri 
da ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün Ağs ta fa ra yo-
nu əra zi sin də 12 su bar te-
zian qu yu su qa zı lıb, 8,6 km 
qu yu la ra ra sı su xət lə ri in şa 
edi lib. Mən bə dən gö tü rü lən 
su yun an bar la ra ötü rül mə si 
məq sə di lə na sos stan si ya sı 
ti ki lib. Su mən bə yin dən Qa-
zax şə hə ri nə 9 km ma gist ral 
su kə mə ri nin ti kin ti si ba şa 
çat dı rı lıb.  Şə hə ri da ya nıq-
lı iç mə li su ilə tə min et mək 
üçün tu tu mu 10 min kub-

metr olan su an ba rı nın in şa-
sı ye kun laş maq üz rə dir.

Qa zax şə hə rin də in şa-
sı nə zər də tu tu lan 115 km 
pay la yı cı su şə bə kə si nin 111 
km-lik his sə si ti ki lib. 6500 
ün va na bir ləş mə ve ri lə rək 

say ğac lar qu raş dı rı lıb. Şə-
hər əra zi sin də in şa sı nə zər-
də tu tu lan 85 km tul lan tı su 
şə bə kə si nin 84,6 km-i in şa 
edi lib. Şə hər də ya ra nan tul-
lan tı su la rın tə miz lə nib zə-
rər siz ləş di ril mə si məq sə di lə 
məh sul dar lı ğı sut ka da 10 
min kub metr olan tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu nun ti-
kin ti si üz rə iş lə rin 85 faizi 
ye ri nə ye ti ri lib.
İş çi lə rin əmək şə raiti nin 

yax şı laş dı rıl ma sı və is teh-
lak çı la ra gös tə ri lən xid mət-
lə rin key fi y yə ti nin yük səl-
dil mə si məq sə di lə Qa zax 
su ka nal sa hə si üçün müasir 
tip li in zi ba ti bi na nın ti kin ti si 
ye kun la şıb.

La yi hə çər çi və sin də gə-
lə cək də Qa zax ra yo nu nun 
Ağ köy nək, Qa ra pa paq, 
Hü seyn bəy li və Ağs ta fa ra-
yo nu nun Dağ Kə sə mən 
kənd lə ri nə də iç mə li su yun 
ve ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Ümu mi lik də la yi hə dən 45 
min sa kin fay da la na caq dır.

Qeyd edək ki, in di yə dək 
iç mə li su və ka na li za si ya la-
yi hə lə ri nin ic ra sı na baş la nıl-
mış 54 şə hər və ra yon mər-
kə zi nin 32-də iç mə li su və 
tul lan tı su, 12-də isə iç mə li 
su şə bə kə lə ri nin ti kin ti si ye-
kun la şıb.

Q h i d 1970 i
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 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 na uy ğun ola raq Qa zax şə hə ri nin 
iç mə li və tul lan tı su sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı 
la yi hə si nin ic ra sı ye kun laş maq üz rə dir. La yi hə Qa zax 
şə hə rin də 26 min nə fə rin su və ka na li za si ya xid mət lə rin-
dən is ti fa də si nin yax şı laş ma sı na he sab la nıb.
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Га зах шя щя риндя ич мя ли вя тул лан ты 
су ла йи щя си нин иъ ра сы йе кун лашыр
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Ha cı qa bul ra yo nu nun 
iç mə li su ça tış maz lı ğın dan 
əziy yət çə kən Qı zıl bu run və 
Qa ra su kənd lə rin də “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti nin da xi li im kan la rı he-
sa bı na mər kəz ləş di ril miş su 
təc hi za tı sis tem lə ri ya ra dı lır.

Ha cı qa bul ra yo nu nun 
Qı zıl bu run kən di nin əha li-
si uzun il lər  iç mə li su ça tış-
maz lı ğın dan əziy yət çə kib. 
Vax ti lə kən din bir his sə si nə 
Kür-Ba kı ma gist ral kə mə-
rin dən su ve ri lib. La kin mər-
kəz ləş dir lil miş su şə bə kə si 
ol ma dı ğın dan sa kin lər fər di 

çə kil miş xət lər dən is ti fa də 
edib. Ti kin ti qay da la rı na 
və tex ni ki nor ma la ra ca vab 
ver mə yən, bə zi hal lar da 
bir ne çə hə yət ya nı sa hə dən 
ke çən xət lər lə su dan nor-
mal qay da da is ti fa də et mək 
müm kün ol mur du. Bə zi 
hal lar da sa kin lər iç mə li su-
yu ma şın lar la al maq məc-
bu riy yə tin də qa lır dı.

Kür-Ba kı ma gist ral kə-
mə rin dən qi da la nan Qa ra-
su kən din də də mər kəz ləş-
di ril miş pay la yı cı şə bə kə nin 
ol ma ma sı, fər di xət lə rin isə 
ya rar sız və ziy yə tə düş mə si 
kən din su tə chizatında cid di 
çə tin lik lər ya ra dır dı.

Bü tün bun lar nə zə rə alı-
na raq “Azər su” ASC tə rə fi n-
dən Qı zıl bu run və Qa ra su 
kənd lə rin də iç mə li su la yi-
hə lə ri hə ya ta ke çi ri lib. Qı zıl-

bu run kən di nin möv cud su 
təc hi za tı sis te mi nin ye ni dən 
qu rul ma sı məq sə di ilə Kür-
Ba kı su kə mə rin dən 3 km 
ma gist ral su xətt  i çə ki lib, 13 
km kənd da xi li pay la yı cı şə-
bə kə qu ru lub və 250-dək ün-
va na bir ləş mə ve ri lib. Növ-
bə ti mər hə lə də hər abu nə çi 
say ğac la tə min olu na caq.

Qa ra su kən din də ic-
ra olu nan la yi hə yə əsa sən 

kənd də 3 km ma gist ral su 
kə mə ri, 27 km pa y la yı cı su 
şə bə kə lə ri nin ti kin ti si plan-
laş dı rı lıb. Ye ni ya ra dı lan 
şə bə kə dən 470 ün va na bir-
ləş mə ve ri lə rək say ğac lar 
qu raş dı rı la caq.

Bu la yi hə lər he sa bı na 
Qa ra su və Qı zıl bu run kənd-
lə ri nin 4 min dən çox  sa ki ni 
da ya nıq lı və key fi y yət li iç-
mə li su ilə tə min olu na caq.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti  Ba kı şə hə ri və 
ət raf qə sə bə lər də əha li nin 
iç mə li su təmina tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı mə qəs di lə la yi-
hə lə rin ic ra sı nı da vam et di-
rir. Səhm dar Cə miy yə ti nin 
da xi li im kan la rı he sa bı na 

Sə bail ra yo nu 20-ci sa hə ya-
şa yış mas si vi Də mir çi lər ad-
la nan əra zi də iç mə li su şə bə-
kə si nin ye ni dən qu rul ma sı 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir.

Də mir çi lər ad la nan əra-
zi də mər kəz ləş di ril miş iç-
mə li su şə bə kə si möv cud 

ol ma yıb. Su təc hi za tı əha li 
tə rə fi n dən fər di qay da da 
ya ra dıl mış və ti kin ti nor-
ma la rı na uy ğun gəl mə yən 
şə bə kə lər he sa bı na apa rı lıb. 
İs tis mar olu na raq ya rar sız 
və ziy yə tə düş müş su xət-
lə rin də tez-tez qə za lar baş 
ve rir və əha li nin iç mə li su 
təmina tın da çə tin lik lər ya-
ra nır dı. İn di yə dək sa kin-
lər gü na şı rı ol maq la cə mi 2 

saat iç mə li su ilə tə min olu-
nur du. Bə zi hal lar da sa kin-
lər su yu ma şın lar la al maq 
məc bu riy yə tin də qa lır dı.

Bü tün bun lar nə zə rə alı-
na raq əra zi də ye ni şə bə-
kə nin ya ra dıl ma sı na qə rar 
ve ri lib. La yi hə çər çi və sin də 

əra zi də 1 km-dən ar tıq iç mə-
li su şə bə kə si ya ra dı lıb, 150 
fər di ya şa yış evi və ob yek tin 
şə bə kə yə qo şul ma sı tə min 
edi lib. Ha zır da abo nent lə rin 
say ğac lar la tə min edil mə si 
iş lə ri apa rı lır. 

Ye ni la yi hə nin ic ra sın-
dan son ra sa kin lər ar tıq hər 
gün qra fi k li re jim lə iç mə li 
su ilə tə min olu na caq. Ye ri 
gəl miş kən, in di yə dək əra-
zi yə iç mə li su “Şi mal” na-
sos stan si ya sın dan ve ri lir di. 
Ye ni şə bə kə “+220 Ba dam-
dar” su an ba rın dan ay rı lan 
xətt  ə qo şu la raq su tə mi na tı 
özüaxım lı re jim də apa rı la-
caq. Bu la yi hə nin da va mı 
ola raq 20-ci sa hə ya şa yış 
mas si vi nin di gər kü çə lə rin-
də də ye ni dən qur ma, tə mir-
bər pa və tən zim lə mə iş lə ri 
da vam et di ri lə cək.

Ся баил ра йо ну 20-ъи са щя йа ша йыш 
мас си винин су тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр

Ща ъы га бул ра йо ну нун Гы зыл бу рун вя Га ра су 
кянд ля ри нин ич мя ли су проблеми щялл едилир

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti 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 na uy ğun ola raq 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti kənd lər də əha-
li nin iç mə li su təmina-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə la yi hə lə rin ic-
ra sı nı da vam et di rir. 
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Ba kı şə hə ri Sa bun çu ra-
yo nu əra zi sin də apa rı lan 
nə za rət təd bir lə ri nə ti cə sin-
də sa hib kar lıq sub yekt lə ri 
və və tən daş lar tə rə fi n dən su 
təc hi za tı sis tem lə ri nə qey ri-
qa nu ni mü da xi lə edilmək-
lə su dan qa nun suz is ti fa də 

hal la rı müəy yən edi lib. Be lə 
hal la ra əsa sən su sər fi y ya-
tı bö yük olan ob yekt lər də 
- be ton za vo dun da, id man 
komp lek sin də, ka fe və res-
to ran lar da, av to yu ma, ət 
kə si mi və s. mən tə qə lə rin də 
rast gə li nib.

Sa bun çu ra yo nu nun 
Süd çü lük sov xo zu ad la nan 
əra zi sin də fəaliy yət gös tə-
rən be ton za vo du nun su 
təc hi za tı sis tem lə ri nə ba xış 
ke çi ri lər kən mə lum olub ki, 
ya xın lıq dan ke çən su xətt  i nə 
sa hib kar tə rə fi n dən öz ba-
şı na qo şul ma edi lib. Za vod 
rəh bər li yi bun dan əv vəl də 

qa nun suz qo şul ma ya yol 
ver ib, edi lən xə bər dar lıq la-
ra və say ğac dan kə nar xətt  in 
kə sil mə si nə bax ma ya raq, 

su dan qey ri-qa nu ni is ti fa-
də ni da vam et di rib. Za vod 
rəh bər li yi nə so nun cu xə bər-
dar lıq edil mək lə say ğac dan-
kə nar su xətt  i kə si lib, akt tər-

tib olu na raq dəy miş zi yan 
he sab la nıb.  

Ox şar və ziy yət Ba kı xa-
nov qə sə bə si, Ya vər Əli yev 
kü çə sin də yer lə şən id man 
komp lek sin də də aş kar la-
nıb. Ob yek tin su sər fi y ya tı 
şüb hə lər do ğur du ğun dan 
su təc hi za tı sis tem lə ri mü-
tə xəs sis lər tə rə fi n dən tam 
araş dı rı lıb. Mə lum olub ki, 
komp lek sin eh ti yat su an-
ba rı na say ğac dan kə nar su 
xətt  i çə ki lib və əsa sən də bu 
xət dən is ti fa də olu nub.

Sa bun çu ra yo nu, Şə hər 
şose si kü çə sin də yer lə şən 

ət kə si mi məntəqəsində və 
qa pı is teh sa lı se xin də su dan 
mü qa vi lə bağ la ma dan is ti fa-
də edi lib. 

 Nə za rət təd bir lə ri za ma-
nı Sa bun çu ra yo nu Zab rat 
qə sə bə sin də yer lə şən ka fe, 
ət kə si mi, av to yu ma və av-
to tə mir mən tə qə lə rin də də 
su dan qa nun suz is ti fa də  
hal la rı aş kar la nıb. Bu ob-
yekt lə rin sa hib lə ri tex ni ki 
şərt al ma dan və mü qa vi lə 
bağ la ma dan öz ba şı na şə bə-
kə yə qo şu la raq iç mə li su-
dan qa nun suz is ti fa də edib-
lər. 

Su dan qa nun suz is ti-
fa də hal la rı na əha li qru pu 
abu nə çi lə rin də də rast gə-
li nib. Ba kı xa nov qə sə bə si 
Ley la Məm məd bə yo va kü-
çə sin də fər di hə yət evin də 
say ğac dan kə nar su xət lə ri 
aş kar la nıb. Bə zi hal lar da sa-
kin lər qa nun suz xət lər lə gö-
tü rül müş su dan ya şıl lıq la-
rın su va rıl ma sın da is ti fa də 
ediblər.  

“Azər su” ASC tə rə fi n dən 
ya ra dıl mış xü su si qrup la rın 
araş dır ma la rı nə ti cə sin də  
Xə zər ra yo nun da da iç mə li 
su dan uçot suz və say ğac-
dan kə nar xət lər dən is ti fa də 
hal la rı aş kar la nıb.

Ич мя ли су дан га нун суз   Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin təs diq-
lə di yi Su eh ti yat la rın-
dan sə mə rə li is ti fa də-
nin tə min edil mə si nə 
dair 2020-2022-ci il lər 
üçün Təd bir lər Pla nı-
na uy ğun ola raq su it-
ki lə ri nin və is raf çı lı ğın  
qar şı sı nın alın ma sı 
məq sə di lə “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti tə rə fi n dən nə za rət 
təd bir lə ri da vam et-
di ri lir. Su ya tə lə ba tın 
art dı ğı is ti dövr lər də 
iç mə li su dan qa nun-
suz is ti fa də nin qar şı sı-
nın alın ma sı məq sə di lə 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron 
ya rı ma da sın da, elə cə də 
re gion lar da hə ya ta ke-
çi ri lən nə za rət təd bir lə-
ri güc lən di ri lib.
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2012-2014-cü il lər də Xə-
zər ra yo nu nun Tür kan qə sə-
bə si nin bir his sə sin də döv lət 
in ves tis ya la yi hə si çər çi və-
sin də mər kəz ləş di ril miş su 
təc hi za tı şə bə kə si ya ra dı lıb, 
la yi hə nin əha tə et di yi əra zi-
də ya şa yış ev lə ri nə, ob yekt-
lə rə bir ləş mə ve ri lib və say-
ğac lar qu raş dı rı lıb. Bü tün 
bun la ra bax ma ya raq, bə zi 
və tən daş lar və sa hib kar lar 
pay la yı cı şə bə kə yə öz ba şı na 
qo şul ma lar la və ya say ğac-
dan kə nar çə kil miş xət lər lə 
su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də 
edib lər. Qə sə bə də ki is ti xa-
na nın su təc hi za tı sis te mi nə 
ba xış ke çi rilər kən mə lum 
olub ki, sa hib kar pay la yı cı 
şə bə kə yə 32 mm diametr li 
bo ru ilə əla və qo şul ma edib.

Xə zər ra yo nu nun Bu zov-
na qə sə bə sin də bə zi ün van-
lar da ox şar və ziy yət mü şa-
hi də olu nub. Qə sə bə nin bir 
his sə sin də mər kəz ləş di ril miş 
su təc hi za tı şə bə kə si ya ra-
dı lıb, in san la rın iç mə li su ya 
olan tə lə ba tı ödə ni lib. Am ma 
ye nə də bə zi şəxs lər ye ni şə-
bə kə yə mü da xi lə edə rək qa-
nun suz su xət lə ri çə kib lər.

Aş kar la nan fakt lar la bağ lı 
zə ru ri təd bir lər gö rü lüb, öz-

ba şı na çə kil miş xət lər və qo-
şul ma lar ləğv edi lib, qa nun-
suz is ti fa də yə gö rə dəy miş 
zi yan he sab la na raq ödə ni şə 
yö nəl di lib.

Bi nə qə di qə sə bə si Gül-
məm məd Ra ma za nov kü çə-
sin də yer lə şən 3 çox mən zil-
li ya şa yış bi na sın da su dan 
uçot suz is ti fa də fakt la rı üzə 
çı xıb. Mə lum olub ki, ye ni 
ti kil miş ya şa yış bi na la rı-
nın heç bi ri nin su təc hi za-
tı xid mə tin dən is ti fa də yə 
gö rə tex ni ki şər ti möv cud 
de yil. Bi na la rın su təc hi za tı 
ya xın lıq da kı şə bə kə yə edil-
miş qa nun suz qo şul ma ilə 
apa rı lıb. Be lə ki, şə bə kə dən 
gö tü rü lən su bi na la rın qar-
şı sın da qu raş dı rıl mış çən-

lə rə dol du ru la raq mə zil lə rə 
vu ru lur.

Ca vad xan kü çə si "Pi tom-
nik ba ğı" ki mi ta nı nan əra-
zi də isə ba ğın say ğac dan kə-
nar çə kil miş su xətt  i va si tə si 
ilə su va rıl dı ğı aş kar la nıb.

Bi nə qə di ra yo nun da ən 
çox su it ki si Dər nə gül qə sə-
bə sin də ki məc bu ri köç kün-
lə rin məs kun laş dı ğı ya taq-
xa na lar da ya ra nır. Bu ra da 
və tən daş lar tə rə fi n dən ti kin-
ti nor ma la rı na uy ğun ol ma-
yan fər di su xət ləri çə ki lib. 
Say ğac qu raş dı rıl ma dı ğın-
dan su sər fi y ya tı ailə üzv lə-
ri nin sa yı na gö rə he sab la nır. 

Su it ki lə ri ni ölç mək üçün bu 
ya taq xa na la rın hər bi ri nə ba-
lans say ğac la rı qu raş dı rı lıb.

Bi lə cə ri qə sə bə si, Ye ni ya-
şa yış mas si vi ad la nan əra zi-
də fər di ev lə rin bir qis min də 
say ğac la rı n ol ma sı na bax ma-
ya raq, sa kin lər ya xın lıq dan 
ke çən ma gist ral xət dən qa-
nun suz əla və su xətt  i çə kib-
lər. O da mə lum olub ki, bu 
işi təş kil edən bir qrup şəxs 
ma gist ral xətt  üzə rin də qa-
nun suz su kol lek to ru qu raş-
dı ra raq bu ra dan qon şu la ra 
əla və çı xış lar ve rir miş.

Aş kar la nan fakt lar la bağ-
lı zə ru ri təd bir lər gö rü lüb, 
öz ba şı na çə kil miş xət lər və 
qo şul ma lar ləğv edi lib, qa-
nun suz is ti fa də yə gö rə dəy-
miş zi yan he sab la na raq ödə-
ni şə yön lən di ri lib. Bu nun la 
ya na şı, və tən daş lar və sa hib-
kar lar iç mə li su şə bə kə lə ri-
nə qo şul maq üçün tex ni ki 
şər tin alın ma sı və qo şul ma 
qay da la rı ba rə də mə lu mat-
lan dı rı lıb.

Qeyd edək ki, tex ni ki im-
kan lar nə zə rə alın ma dan su 
təc hi za tı sis tem lə ri nə öz ba-
şı na qo şul ma hal la rı is raf-
çı lıq və it ki lər lə ya na şı, ya-
şa yış mən tə qə lə ri nin iç mə li 
su təc hi za tı nın da ya nıq lı ğı nı 
po zur və bə zi abo nent lə rin 
su tə mi na tı nı pis ləş di rir. 

     ис ти фа дя  щаллары ашкарланыб
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“Azər su” ASC ya nın-
da İc ti mai Şu ra ya üzv lük lə 
bağ lı seç ki lər də  və tən daş 
cə miy yə ti ins ti tut la rı nın 16 
nü ma yən də si na mi zəd ki mi 
qey də alı nıb. La kin seç ki lə rə 
1 gün qal mış “Eko no miks” 
Bey nəl xalq İc ti mai Araş dır-
ma lar İc ti mai Bir li yi nin səd-
ri  Yu si fov Fik rət Hü seyn 
oğ lu na mi zəd li yi ni ge ri gö-
tü rüb.

Be lə lik lə, seç ki lər də və-
tən daş cə miy yə ti ins ti tut la-
rı nın na mi zəd ki mi qey də 
alın mış 15 nü ma yən də si 
mü ba ri zə apa rıb. Seç ki lər-
də və tən daş cə miy yə ti ins-
ti tut la rı nın təm sil çi lə rin dən 
iba rət 66 se çi ci iş ti rak edib. 
Qu tu dan çı xan bü tün bül le-
ten lər Seç ki Ko mis si ya sı nın 
üzv lə ri tə rə fi n dən yox la nı lıb 
və 66 bül le te nin ha mı sı eti-
bar lı he sab edi lib. 

Seç ki lər də 2 na mi zəd  - 
“Əs gər Ailə lə ri nə Dəs tək” 
İc ti mai Bir li yi nin səd ri  Cə-
fə ro va Mə ta nət Əs gər qı zı 
və Mil li QHT Fo ru mu nun 
pre zi den ti Zey ni Rauf Xur-
şud oğ lu 50 faiz dən çox səs 
top la dıq la rı na gö rə Seç ki 

Ko mis si ya sı nın qə ra rı na 
əsa sən, “Azər su” ASC ya-
nın da İc ti mai Şu ra nın üz vü 
se çi lib lər. Di gər 13 na mi zəd 
tə ləb olu nan ke çid səs sa yı nı 
top la ma dıq la rı na gö rə tək-
rar seç ki lər də iş ti rak edib.

27 may  2021-ci il ta ri xin-
də “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra ya üzv lük lə bağ lı tək rar 
seç ki lər ke çi ri lib. Seç ki pro-
se si  “Azər su” ASC-nin fa ce-
book.com sə hi fə si va si tə si lə 
can lı ya yım la nıb.

Tək rar səs ver mə də və-
tən daş cə miy yə ti ins ti tut-

la rı nın 13 nü ma yən də si 
mü ba ri zə apa rıb. Seç ki lər-
də və tən daş cə miy yə ti ins-
ti tut la rı nın təm sil çi lə rin dən 
iba rət 49 se çi ci iş ti rak edib. 
Qu tu dan çı xan bü tün bül le-
ten lər Seç ki Ko mis si ya sı nın 
üzv lə ri tə rə fi n dən yox la nı lıb 

və 48 bül le ten eti bar lı he sab 
edi lib. Seç ki lə rin nə ti cə lə ri-
nə əsa sən ən çox səs top la-
mış 9 na mi zəd İc ti mai Şur-
ta ya üzv se çi lib. Be lə lik lə, 
“Azər su” ASC ya nın da İc ti-
mai Şu ra aşa ğı da kı tər kib də 
for ma laş dı rı lıb. 

“Азяр су” АСЪ йа нын да Иъ ти маи Шу ра йа сеч ки ляр ке чи ри либ

1.    Ab ba sov Röv şən Xa nış oğ lu                 “Sağ lam  Hə ya ta Doğ ru” Eko lo ji İctimai Birliyi
2.    Cə fə ro va Mə ta nət Əs gər qı zı                “Əs gər Ailə lə ri nə Dəs tək” İctimai Birliyi
3.    Hü sey nov  Ey yub Mah mud oğ lu        “Azad İs teh lak çı lar” İctimai Birliyi    
4.    İb ra him li Qorx maz Əbül fəz oğ lu        “Bios fer” İctimai Birliyi
5.    İ ma no va Ay tən Rü fət qı zı                     “Bey nəl xalq Hid ro lo ji Proq ram” İctimai Birliyi
6.    Qə ri bov Tə lət Yu sif oğ lu                       “Sağ lam Ya şa” Gənc lə rin 
     Maarifl  ən di ril mə si İctimai Birliyi
7.    Mi ka yı lo va Xə di cə Ha cı qı zı                 “Əlil lər Cə miy yə ti” İctimai Birliyi
8.    Şah ver di yev Ca vid Na dir oğ lu             “Azər bay can De mok ra tik İs la hat la rın 
     İn ki şa fı Mər kə zi” İctimai Birliyi
9.    Və li yev Mir zə Məm məd   Əlil Sa hib kar lar Təş ki la tı 
 Ağa mu rad oğ lu            İctimai Birliyi 
10.    Yu su bo va Qəm zə Xan lar qı zı             “Eko lo ji Maarif çi lik və Mo ni to rinq” İctimai Birliyi
11.    Zey ni Rauf Xur şud oğ lu                      Mil li QHT Fo ru mu
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1.    Ab ba sov Röv şən Xa nış oğ lu                Sağ lam  Hə ya ta Doğ ru Eko lo ji İctimai Birliyi
2 Cəfərova Mətanət Əsgər qızı “Əsgər Ailələrinə Dəstək” İctimai Birliyi
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3.    Hü sey nov  Ey yub Mah mud oğ lu        Azad İs teh lak çı lar  İctimai Birliyi   
4 İbrahimli Qorxmaz Əbülfəz oğlu “Biosfer” İctimai Birliyi
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5.    İ ma no va Ay tən Rü fət qı zı                    Bey nəl xalq Hid ro lo ji Proq ram İctimai Birliyi
6 Qəribov Tələt Yusif oğlu “Sağlam Yaşa” Gənclərin

İ m
Q

      

     Maarifl  ən di ril mə si İctimai Birliyi
7 Mikayılova Xədicə Hacı qızı “Əlillər Cəmiyyəti” İctimai BirliyiM

     İn ki şa fı Mər kə zi İctimai Birliyi
9 Vəliyev MirzəMəmməd Əlil Sahibkarlar TəşkilatıV
 Ağa mu rad oğ lu            İctimai Birliyi 
10 Yusubova Qəmzə Xanlar qızı “Ekoloji Maarifçilik vəMonitorinq” İctimai Birliyi0

2.    Cə fə ro va Mə ta nət Əs gər qı zı                Əs gər Ailə lə ri nə Dəs tək  İctimai Birliyi
3 Hüseynov Eyyub Mahmud oğlu “Azad İstehlakçılar” İctimai Birliyi
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H

      

4.    İb ra him li Qorx maz Əbül fəz oğ lu        Bios fer  İctimai Birliyi
5 İmanova Aytən Rüfət qızı “Beynəlxalq Hidroloji Proqram” İctimai Birliyi

İb
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7.    Mi ka yı lo va Xə di cə Ha cı qı zı                 Əlil lər Cə miy yə ti İctimai Birliyi
8 Şahverdiyev Cavid Nadir oğlu “Azərbaycan Demokratik İslahatların
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10.    Yu su bo va Qəm zə Xan lar qı zı             Eko lo ji Maarif çi lik və Mo ni to rinq  İctimai Birliyi
11 Zeyni Rauf Xurşud oğlu Milli QHT Forumu
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25 may  2021-ci il ta ri xin də “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti ya nın da İc ti mai Şu ra ya seç ki lər ke çi ri lib. Seç-
ki pro se si  “Azər su” ASC-nin fa ce book sə hi fə si va si tə si lə 
can lı ya yım la nıb.


