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Prezident İlham Əliyev: “İç mə li su, elekt rik ener ji si nin təc hi za tı, kənd yol la rı, 
qaz laş dır ma və di gər inf rast ruk tur la yi hə lə ri öl kə miz də uğur la ic ra edi lir"



Döv lət baş çı sı qeyd et-

miş dir ki,  re gion la rın in ki şa-

fı ilk növ bə də inf rast ruk tur 

la yi hə lə ri nin ic ra sı ilə baş la-

mış dır: “İç mə li su, elekt rik 

ener ji si nin təc hi za tı, kənd 

yol la rı, qaz laş dır ma və di-

gər inf rast ruk tur la yi hə lə ri 

öl kə miz də uğur la ic ra edi-

lir. Re gion la rın in ki şa fı, o 

cüm lə dən tu riz min in ki şa fı 

ilə bağ lı dır, xü su si lə nə zə-

rə al saq ki, bi zim çox gö zəl 

tə biəti miz var. Biz çox xoş-

bəxt in san la rıq ki, be lə gö-

zəl öl kə də ya şa yı rıq". 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

bil dir miş dir ki, dün ya ba-

za rın da nef tin qiy mə ti nin 

iki də fə dən çox düş mə si 

ilə Azər bay ca nın gə lir lə ri 

azal sa da, öl kə də da ya nıq-

lı in ki şaf tə min edil miş dir.  

İq ti sa diy ya tı mı zın şa xə lən-

di ril mə si he sa bı na ya ra dı-

lan po ten sial im kan ve rir ki, 

Azər bay can və tən da şı bu 

tə sir lə ri hiss et mə sin. Döv lət 

baş çı sı sə na ye, kənd tə sər-

rü fa tı, tu rizm, in for ma si ya-

kom mu ni ka si ya tex no lo gi-

ya la rı  sek tor la rı nın in ki şaf 

et di yi ni  vur ğu la mış dır. 

Döv lət baş çı sı av qus tun 

11-də Cə li la ba da sə fə ri za ma-

nı ra yon ic ti maiy yə ti nin nü-

ma yən də lə ri ilə gö rü şün də 

də bu mə sə lə yə  mü na si bət 

bil di rə rək qeyd et miş dir ki, 

bi rin ci ya rı mil də iq ti sa diy-

ya tın 6 faiz, qey ri-neft sek to-

ru nun 9 faiz art ma sı yük sək 

gös tə ri ci dir: “Bax ma ya raq 

ki, bi zim iq ti sa diy ya tı mı-

zın bir his sə si neft lə, qaz la 

bağ lı dır və qiy mət lər kəs kin 

şə kil də aşa ğı dü şüb və hə lə 

düş mə yə da vam edir, biz heç 

bir so sial la yi hə ni ix ti sar et-

mə mi şik, ək si nə so sial-iq ti-

sa di inf rast ruk tur la yi hə lə ri 

ic ra edi lir. Bu gün kü la yi hə 

bu nun ba riz nü mu nə si dir. 

Bu la yi hə lər bü tün öl kə üz rə 

apa rı lır. Kənd yol la rı nın ti-

kin ti si öl kə üz rə ge niş vü sət 

al mış dır, çün ki bu na bö yük 

eh ti yac var. Bu so sial mə sə-

lə dir, ilk növ bə də, in san la-

rın ra hat lı ğı dır və iq ti sa di 

mə sə lə dir, çün ki kənd yo-

lu olan da iş ye ri də açı lar, 

müəs si sə də ya ra dı lar, ey ni 

za man da, biz bir çox mə sə lə-

lə ri də həll et miş ola rıq”. 

Xa tır la daq ki, Pre zi dent  

İlham Əliyev Cə li la ba da sə-

fə ri çər çi və sin də Hey dər 

Əli yev Mər kə zi nin,   Hey dər 

Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü 

ilə in şa edil miş kör pə lər evi-

uşaq bağ ça sı nın,  Alar-Tə zə-

kənd-Üç tə pə-Əli qa sım lı-Cə-

fər xan lı av to mo bil yo lu nun,  

Göy tə pə şə hə rin də Hey dər 

Əli yev adı na park-bul va rın 

açı lış la rın da iş ti rak et miş,   

“Avan qard” MMC-nin Cə li-

la bad ra yo nun da kı ta xıl çı lıq 

tə sər rü fa tı ilə ta nış ol muş-

dur. 
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Re gion la rın  in ki şa fı, qey ri-neft sek to ru nun, tu-
rizm sek to ru nun in ki şa fı bi zim üçün priori tet sa-
hə dir.  Bu söz lə ri Pre zi dent İl ham Əli yev av qus tun  
8-də Şab ran ra yo nu əra zi sin də yer lə şən “Qa laal tı 
Ho tel & SPA” müasir müali cə-is ti ra hət komp lek-
si nin açı lı şın da  bil dir miş dir. 

Prezident İlham Əliyev: “İç mə li su, elekt rik ener ji si nin 
təc hi za tı, kənd yol la rı, qaz laş dır ma və di gər 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri öl kə miz də uğur la ic ra edi lir"
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Döv lət büd cə si və saiti 

he sa bı na ma liy yə ləş di ri lən 

Min gə çe vir 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 üz rə iş lə rin 

bö yük his sə si ye kun laş mış-

dır. La yi hə 2035-ci ilə qə dər 

pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 

alın maq la 151 min nə fə rin 

iç mə li su və ka na li za si ya 

xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 

yax şı laş dı rıl ma sı na  he sab-

lan mış dır.

İs teh lak çı la rın key fi y yət-

li iç mə li su ilə tə min edil-

mə si üçün Min gə çe vir şə-

hə rin də ye ni tex no lo gi ya ya 

əsas la nan və məh sul dar lı ğı 

sut ka da 50 min kub metr 

olan su tə miz lə yi ci qur ğu-

nun  bi rin ci mər hə lə si nin 

in şa sı ba şa çat mış və şə hə rə 

ye ni mən bə dən iç mə li su yun 

ve ril mə si tə min edil miş dir. 

Tə miz lə yi ci qur ğu nun ikin-

ci mər hə lə si nin ti kin ti si ba şa 

çat dıq dan son ra Min gə çe vir 

şə hə ri ilə ya na şı, Yev lax şə-

hə ri və ət raf kənd lər də bu 

mən bə dən su ala caq.

La yi hə çər çi və sin də şə-

hə rin iç mə li su şə bə kə si üz-

rə iş lə rin 80 faizə ya xı nı ic-

ra edil miş, ti kin ti si nə zər də 

tu tu lan 270 km olan şə hər-

da xi li şə bə kə nin 205 km-lik 

his sə sin də iş lər ba şa çat dı-

rıl mış dir. Ye ni şə bə kə dən 15 

mi nə ya xın ev bir ləş mə si 

ve ril miş,  8 mi nə qə dər abo-

nent smart say ğac la tə min 

olun muş dur.

İs teh lak çı la rı da ya nıq-

lı iç mə li su ilə tə min et mək 

məq sə di lə Min gə çe vir şə-

hə ri nin  rel yef ba xı mın dan 

yük sək əra zi sin də ümu mi 

tu tu mu 20 min kub metr 

olan an bar komp lek si nin, su 

şə bə kə si nin ti kin ti si və say-

ğac laş ma iş lə ri ha zır da da-

vam et di ri lir.

Şə hər üz rə la yi hə lən di-

ril miş  234 km ka na li za si ya 

şə bə kə si nin 84 km-lik his sə-

sin də iş lər ye kun laş mış dır. 

Bun dan baş qa çir kab su la rın 

ida rə olun ma sı məq sə di ilə  

3 ədəd ka na li za si ya na sos 

stan si ya sı ti ki lə rək is ti fa də-

yə ve ril miş dir. Bu nun nə ti-

cə sin də Kür ça yı na 21 nöq-

tə dən axı dı lan çir kab su la rın 

qar şı sı alın mış dır.

Min gə çe vir şə hə rin də 

ya ra na caq tul lan tı su la rı nın 

Yev lax ra yo nu əra zi sin də 

ti ki lə cək və məh sul dar lı ğı 

sut ka da 60 min kub metr la-

yi hə lən di ril miş tə miz lə yi ci 

qur ğu da  zə rər siz ləş di ril-

mə si nə zər də tu tu lur. Qeyd 

edək ki, gə lə cək də Yev lax 

şə hə ri nin tul lan tı su la rı da 

bu tə miz lə yi ci qur ğu ya ötü-

rü lə cək dir.

Ìèí ýÿ ÷å âèð sóòÿìèçëÿéèúè ãóðüóñóíóí 
áèðèíúè ìÿðùÿëÿñè èñòèñìàðà âåðèëìèøäèð

“Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti “Azər bay-

can Res pub li ka sı re gion-

la rı nın so sial-iq ti sa di 

in ki şa fı Döv lət Proq ra-

mı”na uy ğun ola raq böl-

gə lər də su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə-

ri nin ye ni dən qu rul ma sı 

is ti qa mə tin də la yi hə lə-

rin ic ra sını uğur la da-

vam et di rir.



 “Gə  də  bəy 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 2035-ci 

ilə qə  dər pers  pek  tiv in  ki  şaf 

nə  zə  rə alın  maq  la Gə  də  bəy 

şə  hə  rin  də 11,5 min nə  fə  rin 

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  na  he  sab  lan  mış  dır. Gə -

lə  cək  də ra  yo  nun 5 kən  di  nin 

(Ye  ni  kənd, Düz  yurd, Arıq -

dam, Sö  yüd  lü, Qa  ra  dağ) 12 

min sa  ki  ni də bu la  yi  hə çər -

çi  və  sin  də iç  mə  li su ilə tə  min 

olu  na  caq  dır. Ümu  mi  lik  də 

la  yi  hə  dən 23 min  dən ar  tıq 

in  san fay  da  la  na  caq  dır.

İs  teh  lak  çı  la  rın key  fi y -

yət  li və da  ya  nıq  lı su təc -

hi  za  tı  nın tə  min edil  mə  si 

məq  sə  di  lə su mən  bə  yi Süd -

lü  bu  laq se  çil  miş  dir.  Ha  zır -

da su  mən  bə  yin  də suötü  rü -

cü qur  ğu  nun ti  kin  ti  si  iş  lə  ri 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.   Su mən  bə -

yin  dən şə  hə  rə çə  ki  lə  cək 14,8 

km uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral 

su kə  mə  ri  nin 13 km-lik his -

sə  si in  şa edil  miş  dir. Şə  hə  rin 

rel  yef ba  xı  mın  dan hün  dür 

nöq  tə  lə  rin  də inşası nəzərdə 

tutulmuş ümu  mi tu  tu  mu 

5500  kub  metr olan 7 ədəd 

an  bardan 3-də tikinti işləri 

davam etdirilir.

La  yi  hə çər  çi  və  sin  də Gə -

də  bəy şə  hə  rin  də 79,4 km 

uzun  lu  ğun  da pay  la  yı  cı su 

şə  bə  kə  si ya  ra  dı  la  caq, 2560 

ün  va  na ev bir  ləş  mə  lə  ri ve -

ri  lə  cək və hər bir abu  nə  çi 

say  ğac  la tə  min olu  na  caq  dır. 

La  yi  hə  nin ic  ra  sı  na baş  la -

nan  dan ötən müd  dət ər  zin -

də su şə  bə  kə  si  nin 18 km-lik 

his  sə  si ti  kil  miş  dir.

İlk də  fə Gə  də  bəy şə  hə -

rin  də ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si 

ya  ra  dı  lır. La  yi  hə  yə əsa  sən  

şə  hər  də ya  ra  nan tul  lan  tı su -

la  rı  nın ida  rə edil  mə  si üçün 

66,2 km uzun  lu  ğun  da ka -

na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si, 1,5 km 

uzun  lu  ğun  da ka  na  li  za  si  ya 

kol  lek  to  ru, 2050 ədəd ka  na -

li  za  si  ya qu  yu  su ti  ki  lə  cək  dir. 

Ar  tıq ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə -

si  nin 17 km-lik his  sə  sin  də 

ti  kin  ti qu  raş  dır  ma iş  lə  ri ye -

kun  laş  mış  dır.

Şə  hər  də ya  ra  na  caq tul -

lan  tı su  la  rı gə  lə  cək  də in  şa -

sı nə  zər  də tu  tu  lan,  məh -

sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 3500 

kub  metr olan çir  kab su  tə -

miz  lə  yi  ci qur  ğu  da tə  miz  lə -

nə  cək  dir.

Ümu  mi  lik  də 2016-cı ilin 

so  nu  na qə  dər Gə  də  bəy şə -

hə  rin  də iç  mə  li su və ka  na  li -

za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən 

qu  rul  ma  sı iş  lə  ri  nin ba  şa çat -

dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Qeyd edək ki,  "Azər -

bay  ca  nın 6 ra  yo  nun  da mil  li 

su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 

proq  ra  mı la  yi  hə  si" çər  çi  və -

sin  də  Gə  də  bəy şə  hə  ri ilə 

ya  na  şı As  ta  ra, Daş  kə  sən, 

Qa  zax, Sa  mux və Tər  tər şə -

hər  lə  ri  nin də su təc  hi  za  tı və 

ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk  tur -

la  rı  nın ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 

nə  zər  də tu  tu  lur. 2015-ci il  də 

As  ta  ra, Daş  kə  sən və Tər  tər 

şə  hər  lə  rin  də ti  kin  ti qu  raş -

dır  ma iş  lə  ri  nə baş  la  nıl  mış -

dır. Qa  zax və Sa  mux şə  hər -

lə  ri üz  rə  la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na 

ha  zır  lıq gö  rü  lür.

Эя  дя  бяй шя  щя  рин  дя ич  мя  ли су вя 
ка  на  ли  за  си  йа инф  раст  рук  ту  ру йа  ра  ды  лыр

Azər  bay  can hö  ku -
mə  ti və İs  lam İn  ki  şaf 
Ban  kı tə  rə  fi n  dən bir -
gə ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən 
“Azər  bay  ca  nın 6 ra  yo -
nun  da Mil  li Su Təc  hi -
za  tı və Ka  na  li  za  si  ya 
Proq  ra  mı la  yi  hə  si” 
çər  çi  və  sin  də Gə  də  bəy 
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 üz  rə  ti  kin -
ti-qu  raş  dır  ma iş  lə  ri 
sü  rət  lən  di  ril  miş  dir.
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2015-ci ilin 7 ayın  da abu -

nə  çi  lər tə  rə  fi n  dən müx  tə  lif 

mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı “ASAN 

xid  mət” mər  kəz  lə  rin  də 

fəaliy  yət gös  tə  rən “Azər  su” 

ASC-nin  xid  mət böl  mə  lə  ri -

nə çox  say  lı mü  ra  ciət  lər edil -

miş  dir.  

2015-ci ilin yan  var-iyul 

ay  la  rı ər  zin  də və  tən  daş  lar 

tə  rə  fi n  dən “Azər  su” ASC-

nin xid  mət  lə  ri ilə bağ  lı 

"ASAN xid  mət” mər  kəz  lə -

ri  nə 8727 mü  ra  ciət edil  miş -

dir. Mü  ra  ciət  lə  rin  3801-i 

qey  diy  yat  da olan və “Azər -

su”  ASC-nin abo  nent ba -

za  sın  da təs  di  qi  ni tap  mış  

məc  bu  ri köç  kün qru  pu  na 

aid abo  nent  lə  rin su  dan is -

ti  fa  də və tul  lan  tı su  la  rın 

axı  dıl  ma  sı xid  mət  lə  ri  nə gö -

rə li  mit  lə  ri  nin smart-kar  ta 

yük  lən  mə  si ilə bağ  lı ol  muş -

dur. Bu  nun  la ya  na  şı, 949 

mü  ra  ciət abo  nent  lə  rin  ba -

za  da  kı mə  lu  mat  la  rı  na də -

yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si, 947 

mü  ra  ciət  smart say  ğa  cın 

di  gər smart-say  ğac  la əvəz 

olun  ma  sı sə  bə  bin  dən ye  ni  

kart  la  rın ve  ril  mə  si və əv -

vəl  ki kart  da qa  lan sər  fi y  ya -

tın ye  ni kar  ta kö  çü  rül  mə  si, 

853 mü  ra  ciət ödə  niş za  ma  nı 

ya  ra  nan tex  ni  ki prob  lem  lər, 

644 hal  da iti  ril  miş kart  la -

rın bər  pa  sı, 1533 mü  ra  ciət 

isə di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 

ol  muş  dur. Ən çox mü  ra -

ciət Sa  bun  çu ra  yo  nun  da  kı 4 

say  lı “ASAN xid  mət mər  kə -

zin  də qey  də alın  mış  dır. 

Qeyd edək ki, 2014-cü 

ilin may ayın  dan eti  ba  rən 

“ASAN xid  mət” mər  kəz -

lə  rin  də “Azər  su” ASC-nin 

müş  tə  ri xid  mət  lə  ri  nin gös  tə -

ril  mə   si   nə baş   la   nıl   mış   dır. 

Ha   zır   da “Azər   su” ASC-

nin xid   mət   lə   ri  Ba   kı şə   hə   ri 

Nə   ri   ma   nov ra   yo   nu əra   zi   sin  -

də yer   lə   şən 1, Xə   tai ra   yo   nun  -

da   kı 2, Ya   sa   mal ra   yo   nun   da   kı 

3, Sa   bun   çu ra   yo   nun   da   kı 4 və 

Ni   za   mi ra   yo   nun   da   kı 5 say   lı, 

həm   çi   nin  Sum   qa   yıt və Sa   bi  -

ra   bad şə   hə   rlərin   də   ki “ASAN 

xid   mət”  mər   kəz   lə   rin   də təş  -

kil olun   muş   dur. Gə   lə   cək   də 

və   tən   daş   lar Gən   cə və Bər   də 

şə   hər   lə   rin   də yer   lə   şən “Asan 

xid   mət” mər   kəz   lə   rin   də də 

“Azər   su” ASC-nin xid   mət  lə -

rin  dən is  ti  fa  də edə bi  lə  cək -

lər.
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“Азяр  су” АСЪ-нин "АСАН хидмят" 
мяркязляриндяки бюлмяляриня мцраъиятляр артыр

2015-ci ilin ikin ci  rü bün də “Azər-

su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin iç-

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

mət lə ri gös tər di yi abu nə çi lə rin sa yı 

13 min art mış dır. 01 iyul 2015-ci il ta-

ri xi nə olan mə lu ma ta gö rə, “Azər su” 

ASC-də 1344523 abu nə çi iç mə li su  və 

ka na li za si ya xid mət lə ri nin  is ti fa də çi-

si  ki mi qey diy ya ta alın mış dır. İs teh-

lak çı la rın 1229287-i və ya 95,8  faizi  

əha li, 55236-sı və ya 4,2 faizi isə qey ri-

əha li qru pu abu nə çi lə ri dir. 2015-ci ilin 

ap rel, may və iyun ay la rı ər zin də əha-

li qru pu abu nə çi lə ri nin sa yın da ar tım 

12304, qey ri-əha li qru pu abu nə çi lə ri 

üz rə isə 682 abu nə çi təş kil et miş dir.

01 iyul 2015-ci il ta ri xə “Azər su” 

ASC-nin  say ğac la tə min olun muş 

abu nə çi lə ri nin sa yı 735929-a ça ta raq 

say ğac laş ma sə viy yə si 57,9 faiz təş kil 

et miş dir. Ha zır da əha li qru pu abu-

nə çi lə ri nin 57 faizi, qey ri-əha li qru pu 

abu nə çi lə ri nin isə 78,5 faizi say ğac-

lar la tə min olun muş dur.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Və tən daş la ra 
Xid mət və So sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət Agent li-
yi nin “ASAN xid mət” mər kəz lə rin də təm sil olun ma sı   
is teh lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri  xid mət lə ri nin asan-
laş dı rıl ma sı na və bu sa hə də şəff  afl  ı ğın  ar tı rıl ma sı na 
sə bəb ol muş dur.

Àáó íÿ ÷è ëÿ ðèí ñà éû 1 ìèëéîí 345 ìèíÿ ÷àòìûøäûð
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“Azər  su” Açıq Səhm  dar 

Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən abu -

nə  çi  lə  rin say  ğac  lar  la tə  min 

edil  mə  si ilə ya  na  şı, say  ğac -

la  rın yoxl  ma  dan ke  çi  ril  mə  si, 

xə  ta  la  rın müəy  yən edi  lə  rək 

ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və on -

la  ra mü  tə  ma  di tex  ni  ki xid -

mət gös  tə  ril  mə  si və tə  mi  ri 

də mü  hüm əhə  miy  yət kəsb 

edir. Bu məq  səd  lə “Azər  su” 

ASC tə  rə  fi n  dən Suöl  çən Ci -

haz  la  rın Sınaq və Ka  libr  lə  mə   

La  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın ya  ra  dıl -

ma  sı qə  ra  ra alın  mış  dır.

La  bo  ra  to  ri  ya bi  na  sı üçün 

Ba  kı şə  hə  ri Ya  sa  mal ra  yo  nu 

əra  zi  sin  də mü  va  fi q yer se  çil -

miş və qı  sa müd  dət  də ti  kin  ti 

iş  lə  ri ba  şa çat  dı  rıl  mış  dır. La -

bo  ra  to  ri  ya su say  ğac  la  rı  nın 

sı  na  ğı və tə  mi  ri sa  hə  lə  rin -

dən, an  bar, in  zi  ba  ti və yar -

dım  çı his  sə  lər  dən iba  rət  dir. 

Ti  kin  ti  nin apa  rıl  dı  ğı ümu  mi 

əra  zi 5928 kvadrat metr, la -

bo  ra  to  ri  ya bi  na  sı  na aid sa  hə 

720 kvadrat metr, ka  libr  lə  mə 

sa  hə  si isə 483 kvadrat metr 

təş  kil edir. Sı  naq və ka  li  br  lə -

mə la  bo  ra  to  ri  ya  sı Tür  ki  yə və 

Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin  is  teh  sa  lı 

olan müasir ci  haz və ava -

dan  lıq  lar  la təc  hiz edil  miş  dir. 

Bi  na  nın in  zi  ba  ti his  sə  sin  də 

“Azər  su” ASC-nin Nə  za  rət  

Öl  çü Ci  haz  la  rı İda  rə  si  nin iş -

çi per  so  na  lı üçün bü  tün zə -

ru  ri şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır. 

Suöl  çən Ci  haz  la  rın Sı  na -

ğı və Ka  libr  lə  mə La  bo  ra  to -

ri  ya  sın  da məişət  də və sə  na -

ye  də is  ti  fa  də olu  nan 15-300 

mm diametr  li su say  ğac  la  rı 

döv  lət mü  qa  yi  sə  li yox  la -

ma  dan ke  çi  ri  lə  cək  dir. La -

bo  ra  to  ri  ya  da qu  raş  dı  rıl  mış 

xü  su  si sı  naq qur  ğu  la  rı va  si -

tə  si  lə müx  tə  lif sər  fi y  yat  lar  da 

su say  ğac  la  rı  nın nis  bi xə  ta  sı -

nı tə  yin et  mək müm  kün  dür. 

Bu məq  səd  lə 4 ədəd ka  libr -

lə  mə sten  di qu  raş  dı  rıl  mış -

dır. Ki  çik diametr  li say  ğac -

lar üçün nə  zər  də tu  tul  muş 

stend  lər  də ey  ni vaxt  da ən 

azı 10   say  ğa  cın nis  bi xə  ta  sı 

tə  yin edi  lir. İri diametr  li say -

ğac  la  rın nis  bi xə  ta  sı isə xü  su -

si ida  rəet  mə sis  te  mi və fərq  li 

pa  ra  lel xətt  üzə  rin  də qu  raş -

Суюл  чян Ъи  щаз  ла  рын Сынаг вя Ка  либр  ля  мя 
Ла  бо  ра  то  ри  йа  сы акк  ре  ди  та  си  йа олун  муш  дур

“Azər  su” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Suöl  çən Ci -
haz  la  rın Sınaq və Ka  libr  lə  mə La  bo  ra  to  ri  ya  sı ölç  mə 
ci  haz  la  rı  nın  ka  libr  lən  mə  si ilə bağ  lı akk  re  di  ta  si  ya  dan 
keç  miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Stan  dart  laş  dır  ma, 
Met  ro  lo  gi  ya və Pa  tent üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin rə  yi  nə 
əsa  sən la  bo  ra  to  ri  ya “Sı  naq və ka  libr  lə  mə la  bo  ra  to  ri  ya -
la  rı  nın sə  la  hiy  yət  li  li  yi  nə ümu  mi tə  ləb  lər” stan  dar  tı  na 
uy  ğun akk  re  di  ta  si  ya olun  muş və bu  nun  la da uy  ğun  lu -
ğun qiy  mət  lən  di  ril  mə  si fəaliy  yətt   i ilə məş  ğul ol  maq hü -
qu  qu əl  də et  miş  dir. Bun  dan əv  vəl  ki mər  hə  lə  də isə əsas 
sı  naq qur  ğu  la  rı Stan  dart  laş  dır  ma, Met  ro  lo  gi  ya və Pa -
tent üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si tə  rə  fi n  dən Döv  lət Re  yest  ri  nə 
sa  lın  mış və ser  ti  fi   kat  laş  dı  rıl  mış  dır.
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2015-ci ilin yan var-iyun 

ay la rı ər zin də  “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 26800 

su say ğa cı qu raş dı rıl mış dır. 

Qu raş dı rıl mış say ğac la rın 

20500 ədə di əha li, 6300 ədə-

di isə qey ri-əha li qru pu nun 

pa yı na dü şür. He sa bat döv-

rün də qu raş dı rıl mış say ğac-

la rın 19728 ədə di ni smart 

say ğac lar təş kil et miş dir.  

Smart say ğac la rın 15297-si 

Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya-

rı ma da sı üz rə xid mət gös tə-

ri lən əra zi lər də, 4431 ədə di 

isə re gion lar da qu raş dı rıl-

mış dır. Res pub li ka nın şə hər 

və ra yon mər kəz lə rin də ye-

ni su və ka na li za si ya la yi-

hə lə ri nin ic ra sı çər çi və sin də 

abu nə çi lər smart say ğac lar la 

tə min olun ma-

sı is ti qa mə tin-

də iş lər da vam 

et di ri lir.Smart 

say ğac la rın tət-

bi qi nə  baş la-

nıl dı ğı 2012-ci 

il dən in di yə-

dək qu raş dı rıl-

mış say ğac la rın 

ümu mi sa yı 372 mi nə çat-

mış dır. İn di yə qə dər qu-

raş dı rıl mış say ğac la rın 336 

mini əha li, 36 mini isə qey-

ri-əha li qru pu abu nə çi lə ri-

nin pa yı na dü şür. Təh lil lər 

gös tə rir ki, smart-kart tip li 

say ğac lar qu raş dı rıl dıq dan 

son ra abu nə çi lə rin su it ki lə ri 

aza la raq sa tış həc mi art mış, 

ey ni za man da  hə min abu-

nə çi lər üz rə ödə niş 100 faiz 

tə min olun muş dur. 2015-ci 

ilin bi rin ci ya rı sın da su ka nal  

ida rə lə ri nin xid mət gös tər-

di yi əra zi lə rin hü dud la rın-

da ma gist ral xət lər üzə rin də  

72 ədəd elekt ro maq nit fl əns 

tip li KROH NE su say ğac la rı 

qu raş dı rı la raq is tis ma ra ve-

ril miş dir. 

dı  rıl  mış sı  naq qur  ğu  sun  da öl  çü  lür. İri 

diametr  li sı  naq qur  ğu  la  rın  da say  ğac  lar 

tək-tək ka  libr  lə  nir.

Say  ğac  la  rın tex  ni  ki gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə 

uy  ğun təz  yi  qə da  vam  lı  lı  ğın yox  la  nıl -

ma  sı  məq  sə  di  lə isə la  bo  ra  to  ri  ya  da 2 

təz  yi  qə da  vam  lı  lıq sten  di qu  raş  dı  rı  lıb. 

Bun  lar  dan bi  ri 15-40 mm diametr  li, di -

gə  ri isə 50-300 mm diametr  li say  ğac  lar 

üçün nə  zər  də tu  tu  lub. Bu stend  lər  də 

say  ğac  la  rın təz  yi  qə da  vam  lı  lı  ğı fər  di 

qay  da  da yox  la  nı  lır. 

La  bo  ra  to  ri  ya  da həm  çi  nin elekt  ro -

maq  nit- fl əns tip  li KROH  NE, elekrt  ro -

maq  nit-zond tip  li ABB və ult  ra  səs tip  li 

su sər  föl  çən  lə  ri  nin sis  te  mə qu  raş  dı  rıl -

mış möv  cud eta  lon sər  föl  çən  lər  lə mü -

qa  yi  sə  li yox  lan  ma  sı müm  kün ola  caq  dır.  

Bu  ra  da su say  ğac  la  rı  nın me  xa  ni  ki 

və elekt  ron his  sə  lə  ri  nin yox  la  nıl  ma  sı 

və tə  mi  ri məq  sə  di ilə su say  ğac  la  rı  nın 

tə  mi  ri sa  hə  si ya  ra  dıl  mış, zə  ru  ri ava -

dan  lıq  lar  la təc  hiz olun  muş  dur. Na  saz 

və  ziy  yət  də olan say  ğac  lar bu  ra  da tə  mir 

edi  lir, ye  ni  dən yox  la  nıl  dıq  dan son  ra 

ka  libr  lə  mə üçün su say  ğac  la  rı  nın sı  na -

ğı la  bo  ra  to  ri  ya  sı  na gön  də  ri  lir.

Xü  su  si in  no  va  tiv de  tal  lar  la təc  hiz 

olun  muş 3 ədəd “Su say  ğac  la  rı  nın tes -

ti və ka  libr  lə  mə  si sten  di”  qur  ğu  la  rın -

da ey  ni za  man  da21 ədəd su say  ğa  cı  nı 

yox  la  maq müm  kün ola  caq  dır. Ümu  mi -

lik  də, la  bo  ra  to  ri  ya  da ay ər  zin  də 2700 

ədəd su say  ğa  cı  nı yox  la  ma  dan ke  çir -

mək müm  kün ola  caq  dır. 

 “Azər  su” ASC-nin Suöl  çən Ci  haz  la -

rın Sınaq və Ka  libr  lə  mə La  bo  ra  to  ri  ya  sı 

Tex  ni  ki şə  raiti  nə və in  no  va  tiv ava  dan -

lıq  la  rı  na gö  rə Qaf  qaz və Or  ta Asi  ya  nın  

ən müasir la  bo  ra  to  ri  ya  sı sa  yı  lır. 

Ñìàðò ñàé üàú ëà ðû íûí ãó ðàø äû ðûë ìà ñû
èí òåí ñèâ ãàé äà äà äà âàì åò äè ðè ëèð
İs teh lak çı la ra ve ri lən iç mə li su yun də qiq uço tu nun 

apa rıl ma sı, ödə niş sə viy yə si nin yük səl dil mə si, de bi tor 

borc prob le mi nin ara dan qal dı rıl ma sı, is raf çı lı ğın və 

su it ki lə ri nin qar şı sı nın alın ma sı məq sə di lə ön ödə niş li 

(smart-kart tip li) su say ğac la rı nın qu raş dı rıl ma sı is ti-

qa mə tin də iş lər 2015-ci ilin bi rin ci ya rı sın da da in ten siv 

qay da da da vam et di ril miş dir. 
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Qə rar da bil di ri lir ki,  su 

tə lə ba tı nın gös tə ri lən həd-

lər də qə bul edil mə si hər 

bir ra yo nun iq lim şə raiti, 

su təc hi za tı mən bə yi nin 

gü cü və su yun key fi y yə ti, 

bi na la rın abad lıq də rə cə si, 

mər tə bə lə rin sa yı və yer li 

şə rait dən ası lı ola raq tə yin 

edil mə li dir. 

Kü çə suay rı cı ko lon ka-

lar dan qi da la nan ya şa yış 

mən tə qə lə rin də bir nə fər 

üçün il ər zin də or ta sut ka lıq 

su tə lə ba tı 30-50 litr qə bul 

edil mə li dir.  Bu ra əsa sən 

kənd  ya şa yış mən tə qə lə rin-

də qu raş dı rıl mış bu laq lar 

aid dir. 

Ər zaq məh sul ları is teh-

sal edən sə na ye müəs si sə-

lə ri nin su tə lə ba tı hə min 

ra yo na ve ri lən su həc mi nin 

10-20 faizi qə dər  müəy yən 

edil mə li dir.  

Əha li si nin sa yı 1 mil yon-

dan çox olan ya şa yış ra yon-

la rın da  su tə lə ba tı əsas lan-

dır ma və döv lət or qan la rı 

ilə ra zı laş dır ma dan son ra 

ar tı rı la bi lər. İq lim dən, yer-

li şə rait lər dən və abad lıq 

də rə cə sin dən ası lı ola raq 

xü su si su tə lə ba tı nı 10-20 

faiz də yiş mək müm kün dür. 

Ra yon la rın su tə sər rü fa tı 

ba lan sın da ya şıl lıq la rın və 

hə yət ya nı sa hə lə rin su va rıl-

ma sı nı arx sis tem lə rin dən 

hə ya ta ke çir mək üçün əla və 

sərf nə zər də tu tul ma lı dır. 

Sə na ye nin in ki şa fı haq qın da 

mə lu mat ol ma dıq da ya şa yış 

ra yo nu nun tə sər rü fat-iç mə-

li su kə mə rin dən qi da la nan 

müəs si sə lər üçün əha li nin 

xü su si su tə lə ba tı na əsa sən 

tə yin edil miş miq da rın 25 

faizi qə dər əla və su gö tü rül-

mə si nə yol ve ri lir.

 Sə nəd də qeyd olu nur 

ki, ob yekt lə rin su təc hi za tı 

sis tem lə ri sə na ye və kənd 

tə sər rü fa tı nın in ki şa fı, həm-

çi nin su eh ti yat la rı nın mü-

ha fi  zə si və sə mə rə li is ti fa-

də edil mə si şə hər və kənd 

ya şa yış mən tə qə lə ri nin 

həm çi nin, sə na ye qov şaq-

la rı nın baş plan la rı nə zə rə 

alın maq la  la yi hə lən di ril-

mə li dir. Ob yekt lə rin su təc-

hi za tı la yi hə lə ri su tə lə ba tı 

və ya ra na caq tul lan tı su la-

rı nın ba lan sı təh lil edi lə rək 

bu ob yekt lə rin ka na li za si ya 

la yi hə lə ri ilə pa ra lel iş lən-

mə li dir. 

La yi hə lər də su mən bə-

lə ri nin, ma gist ral xət lə rin 

sa ni ta ri ya-mü ha fi  zə zo na-

la rı nə zər də tu tul ma lı dır. 

Tə sər rü fat-iç mə li məq səd-

lə ri üçün is ti fa də edi lən su 

tə miz lən dik də, nəql edil-

dik də və re zer vuar lar da 

sax la nıl dıq da in san sağ lam-

lı ğı na zə rər ver mə yən, Döv-

lət sa ni ta ri ya-epi de miolo ji 

xid mə tin tə ləb lə ri nə ca vab 

ve rən reagent lər dən, kor ro-

zi ya əley hi nə ör tük lər dən, 

həm çi nin sü zü cü ma te rial-

lar dan is ti fa də edil mə li dir. 

İs teh sa lat eh ti yac la rı üçün 

ve ri lən su yun key fi y yə-

ti tex no lo ji tə ləb lə rə ca vab 

ver mə li dir. Su təc hi za tı sis-

tem lə ri la yi hə lən di ril dik-

də bu sa hə də möv cud olan 

mü tə rəq qi tex no lo ji qur ğu 

və ava dan lıq lar dan is ti fa də 

olun ma sı, tex no lo ji pro ses-

lə rin av to mat laş dı rıl ma sı və 

kom pü ter lə ida rə olun ma sı 

nə zər də tu tul ma lı dır.

èñòåùëàê÷ûëàð ö÷öí ñó òÿ ëÿ áà òû 
íîð ìà ëà ðû qÿbul edilmèødir

Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si 
Azər bay can da əha li nin tə sər rü fat-iç mə li eh ti yac la rı  
üçün or ta sut ka lıq su tə lə ba tı nor ma la rı nı müəy yən-
ləş dir miş dir.  Ko mi tə nin  “Su təc hi za tı. Xa ri ci şə bə kə 
və qur ğu lar” ba rə də qə ra rı na əsa sən  da xi li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri, yer li su qız dı rı cı la rı 
olan ya şa yış bi na la rın da bir nə fər üçün sut ka lıq su 
tə lə ba tı nor ma sı 160-230 litr qə bul edil miş dir. Hə min 
bi na lar da  mər kəz ləş di ril miş is ti su təc hi za tı sis tem-
lə ri var sa on da bir nə fər üçün or ta sut ka lıq nor ma  
239-250 litr su nə zər də tu tul muş dur. 



 Sə nəd də bil di ri lir ki, müx tə lif növ 

nov lar dan, xən dək lər dən, kü vet lər dən, 

yar ğan lar dan, ki çik çay lar dan is ti fa də 

et mək lə bu su la rın açıq sis tem lə kə nar-

laş dı rıl ma sı na mü va fi q tex ni ki-iq ti sa-

di əsas lan dır ma lar, elə cə də “Azər su” 

ASC, Sə hiy yə Na zir li yi nin sa ni ta ri-

ya-epi de miolo ji xid mə ti, Eko lo gi ya və 

Tə bii Sər vət lər Na zir li yi ilə ra zı laş dı rıl-

maq la yol ve ri lir. 

Ya şa yış mən tə qə lə rin dən kə nar da 

yer lə şən av to mo bil yol la rı və yol xid-

mə ti ob yekt lə ri nin ye rüs tü axım la rı nın 

tə miz lə yi ci qur ğu la ra nov lar və kü vet-

lər lə nəql et di ril mə si nə yol ve ri lir. Ya-

şa yış mən tə qə lə rin də əha li nin sa yı 10 

min nə fər dən az və ya ya ğı şın in ten-

siv li yi (q20) 25 l/(s.ha)-dan az və tək rar 

olun ma eh ti ma lı il də iki də fə dən ar tıq 

ol du ğu hal lar da ya ğış ka na li za si ya sı-

nın la yi hə lən di ril mə si töv si yə edil mir. 

Ye rüs tü tul lan tı su la rı nın tə miz lə yi ci 

qur ğu la ra və su ob yekt lə ri nə axı dıl ma-

sı müm kün qə dər axım sa hə si nin aşa ğı 

mən tə qə lə ri üz rə özüaxım lı re jim də nə-

zər də tu tul ma lı dır. Müs təs na hal lar da 

və mü va fi q əsas lan dır ma ol duq da ye-

rüs tü tul lan tı su la rı nın tə miz lə yi ci qur-

ğu la ra bas qı lı sis tem lər lə nəql et di ril-

mə si nə yol ve ri lir. Ya şa yış mən tə qə lə ri 

və sə na ye müəs si sə lə ri əra zi lə rin dən 

ye rüs tü tul lan tı su la rı nı kə nar laş dı ran 

sis tem lər də kol lek tor şə bə kə si nə ya na-

şı ge dən dre naj lar dan, is ti lik şə bə kə-

lə rin dən, ye ral tı kom mu ni ka si ya la rın 

ümu mi kol lek tor la rın dan, in fi lt ra si ya 

və dre naj su la rı nın, həm çi nin sə na ye 

müəs si sə lə ri nin çirk lən mə miş tul lan tı 

su la rı nın da da xil ol ma sı nın müm kün-

lü yü nə zə rə alın ma lı dır.

 Məs kun laş ma əra zi lə rin dən və 

müəs si sə mey dan ça la rın dan mü tə şək-

kil kə nar laş dı rı lan və möv cud nor ma-

la rın tə ləb et dik lə ri sə viy yə də tə miz-

lən mə yən ya ğış, əri miş qar və su var ma 

su la rı nın su ob yekt lə ri nə axı dıl ma sı na 

yol ve ril mir. Ye rüs tü tul lan tı su la rı nın 

su ob yekt lə ri nə mü tə şək kil qay da da 

axı dıl ma sı şərt lə ri müəy yən edi lər kən 

su ob yekt lə ri nin mü ha fi  zə si nə qüv və-

də olan eko lo ji və sa ni ta ri ya tə ləb lə ri 

nə zə rə alın ma lı dır. Ye rüs tü axım la rın 

kə nar laş dı rıl ma və tə miz lən mə sxem-

lə ri, həm çi nin tə miz lə yi ci qur ğu la rın 

konst ruk si ya la rı nın se çil mə si bu su la-

rın kə miy yət və key fi y yət xa rak te ris ti-

ka la rı, kə nar laş dı rıl ma şərt lə ri ilə tə yin 

edi lir. 

Ya ğış ya ğan, qar əri yən, yol ör tük-

lə ri yu yu lan za man və s. hal lar da məs-

kun laş ma əra zi lə ri və çirk lən mə si nə 

gö rə on la ra ya xın olan müəs si sə əra-

zi lə ri nin ye rüs tü il lik su axım la rı nın 

ən azı 70 faizə qə də ri nin və məx su si 

tok sik xas sə li və ya üz vi mad də lər lə 

çirk lən mə si müm kün olan müəs si sə-

lə rin əra zi lə rin də ya ra nan bü tün axım 

həc mi nin ka na li za si ya sis tem lə ri nə 

ötü rül məz dən ön cə  tə miz lən mə si tə-

min edil mə li dir.  Şə hər lə rin və ya şa-

yış mən tə qə lə ri nin məs kun laş ma əra-

zi lə rin də yer ləş miş sə na ye zo na la rı, 

ti kin ti iş lə ri ge dən əra zi lə ri, an bar və 

av to mo bil tə sər rü fa tı, həm çi nin xü su si 

çirk lən miş sa hə lə rin (ben zin dol dur ma 

mən tə qə lə ri, av to mo bil da ya na caq la rı, 

av to bus stan si ya la rı, ti ca rət mər kəz lə-

ri) ye rüs tü su axım la rı ya ğış ka na li za-

si ya sı na və ya mər kəz ləş di ril miş ka na-

li za si ya sis te mi nə axı dıl maz dan əv vəl 

yer li qur ğu lar da tə miz lən mə li dir.

 Məs kun laş ma əra zi lə ri nin ye rüs tü 

su la rı, ay rıl mış su kə nar laş dı rı cı sis-

tem lə axı dı lar kən tə miz lə yi ci qur ğu lar, 

bir qay da ola raq ya ğış ka na li za si ya sı-

nın baş kol lek tor la rı nın mən sə bin də 

su ob yek ti nə çı xış dan əv vəl yer ləş di-

ril mə li dir lər. Tul lan tı su la rı nın su ob-

yekt lə ri nə axı dıl ma yer lə ri su yun tə-

miz lən mə si, is ti fa də si və qo run ma sı ilə 

məş ğul olan ida rə lər, sa ni ta ri ya-epi de-

miolo ji və ba lıq mü ha fi  zə xid mət lə ri ilə 

ra zı laş dı rıl ma lı dır. 

9BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Август 2015-ъи ил

Йа ьыш су ла ры хят ля ри нин гу рул ма сы на 
даир тя ляб ляр тяс диг лян миш дир

Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek-

tu ra Ko mi tə si Kol le gi ya sı  “Ka na-

li za si ya. Xa ri ci şə bə kə və qur ğu lar” 

ba rə də qə ra rı  vermişdir. Qərara 

əsa sən, ya şa yış mən tə qə lə ri nin və 

sə na ye müəs si sə lə ri nin əra zi lə rin-

dən ye rüs tü tul lan tı su la rı nın kə-

nar laş dı rıl ma sı üçün qapalı sis tem-

lər nə zər də tu tul ma lı dır.
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Tə li mə “Azər su” ASC-

nin "Bir ləş miş Su ka nal" 

MMC-nin Fü zu li, Bey lə qan, 

İmiş li, Zər dab, Ağ dam, Tər-

tər, La çın, Bər də Ağ ca bə di, 

Xo ca vənd ra yon su ka nal 

ida rə lə ri nin 207 əmək da şı 

cəlb olun muş dur. Ener ge tik, 

me xa nik, mont yor,  met ro-

lo gi ya üz rə mü hən dis,  nə-

za rət öl çü ci haz la rı çi lin gə ri, 

su və ka na li za si ya şə bə kə lə-

ri nin mü hən di si, iç mə li və 

çir kab su tə miz lə yi ci qur ğu-

la rın mü hən dis tex no loq la rı, 

kim ya çı, bioloq, la bo rant, su 

kə mə ri tə sər rü fa tın da nə-

za rət çi, mü ha sib, kom pü ter 

ope ra toru, kadr lar üz rə mü-

fətt  iş və di gər pe şə lər dən 

olan əmək daş lar tə lim lər də 

bi lik və  təc rü bə lə ri ni ar tır-

maq im ka nı qa zan mış lar.

Tə lim lər  “Azər su” ASC-

nin müx tə lif fəaliy yət sa hə-

lə ri ni əha tə edən pe şə kar 

mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən  

apa rı lır. Nə zə ri bi lik lər əl də 

et mək lə ya na şı, ava dan lıq 

və qur ğu la rın iş prin si pi ilə 

ye rin də ta nış ol maq üçün tə-

lim iş ti rak çı la rı nın is teh sa lat 

sa hə lə ri nə  sə fər lə ri də təş-

kil olun muş dur. Av qus tun 

28-dək da vam et miş  tə lim 

müd də tin də iş ti rak çı la rın  

asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 

ke çi ril mə si nə də xü su si diq-

qət ye ti ril miş dir. 

"Re gional Tə lim-İn ki şaf 

Proq ra mı-2” la yi hə si çər çi-

və sin də növ bə ti tə lim Şir van 

şə hə rin də təş kil olun muş-

dur. Av qus tun 8-də start 

gö tür müş tə lim də Kür Su 

Kəmər lə ri İda rə si, “Göy çay 

Su ka nal” TSC-nin, Şir van, 

Ha cı qa bul, Kür də mir, Ucar, 

Saat lı, Sa bi ra bad, Neft ça la 

su ka nal ida rə lə ri nin ümu-

mi lik də 133  mü tə xəs si si iş-

ti rak etmişdir.  Hə min təş-

ki lat lar dan olan ener ge tik, 

me xa nik, mont yor,  met ro-

lo gi ya üz rə mü hən dis,  nə-

za rət öl çü ci haz la rı çi lin gə ri, 

su və ka na li za si ya şə bə kə lə-

ri nin mü hən di si, iç mə li və 

çir kab su tə miz lə yi ci qur ğu-

la rın mü hən dis tex no loq la rı, 

kim ya çı, bioloq, la bo rant, su 

kə mə ri tə sər rü fa tın da nə-

za rət çi, mü ha sib, kom pü ter 

ope ra tor la rı, kadr lar üz rə 

mü fətt  iş və di gər pe şə lər dən 

olan əmək daş lar  tə lim lər-

də bi lik və təc rü bə lə ri ni ar-

tır maq im ka nı qa zan mış lar. 

Tə lim lə rə  həm çi nin İs ma yıl-

lı, Qo bus tan və Ağ su ra yon 

su ka nal ida rə lə ri nin mü ha-

sib və kadr lar üz rə mü tə xəs-

si slə ri də cəlb olun muş dur. 

Tə lim lər “Azər su” ASC-

nin mü va fi q sa hə lər üz rə 

əmək daş la rı, və xa ric dən 

cəlb olun muş pe şə kar mü-

tə xəs sis lər tə rə fi n dən apa-

rılmışdır. 

Ümu mi lik də  "Re gional 

Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı-2” 

çər çi və sin də “Azər su” ASC-

nin 1000-dən çox əmək da-

şı nın mü va fi q və zi fə lər və 

pe şə lər üz rə tə lim lə rə cəlb 

olun ma sı nə zər də tu tu lur.

Xa tır la daq ki, Re gional 

Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı nın 

ic ra sı na 2014-cü il də baş la-

nıl mış dır. Ötən il 7 re gion da 

təş kil olun muş  tə lim lər də 

re gion lar da fəaliy yət gös tə-

rən 58 təş ki la tın 1249  iş çi si 9 

is ti qa mət üz rə tə lim lər də iş-

ti rak et miş dir. Tə lim lər dən 

əv vəl və son ra iş ti rak çı la rın 

bi lik lə ri qiy mət lən di ri lə rək 

mü qa yi sə li təh lil lər apa rıl-

mış və nə ti cə lər qə naət bəxş 

ol muş dur. 

Шир ван вя Фц зу ли шя щяр ля рин дя 
ре эионал тя лим ляр ке чи рил миш дир

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 “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 

böl gə lər də ye ni inf rast ruk tur lar ya ra dı lır, müasir tip-

li ava dan lıq lar və qur ğu lar is tis ma ra ve ri lir. Bu nun la 

pa ra lel  ola raq bu sa hə lər də ça lı şan  mü tə xəs sis lə rin 

bi lik və ba ca rıq la rı nın tək mil ləş di ril mə si nə də xü su-

si önəm ve ri lir. Bu məq səd lə "Azər su" Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin  "Re gional Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı-2” 

la yi hə si çər çi və sin də Fü zu li ra yo nu nun Ho ra diz şə-

hə rin də  növ bə ti re gional tə lim ke çi ril miş dir. 
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Təs diq olun muş qra fi -

kə əsa sən, 2015-cü ilin yay 

möv sü mü üçün iyun ayın-

dan  yol la yış la rın ve ril mə si nə 

baş lan mış dır. İyun, iyul və 

av qust ay la rı ər zin də  “Azər-

su” ASC-nin ida rə və müəs-

si sə lə rin də ça lı şan iş çi lər və 

on la rın ailə üzv lə ri Xaç maz, 

Qu sar, İs ma yıl lı və Naf ta-

lan da kı is ti ra hət və müali cə 

mər kəz lə ri nə gön də ril miş dir. 

Ümu mi lik də 2361 nə fər bu 

im kan dan ya rar lan mış dır.

İs ti ra hət mər kəz lə rin-

də iş çi lə rin və on la rın ailə 

üzv lə ri nin mə na lı is ti ra hə ti 

üçün nor mal şə rait ya ra dıl-

mış dır. On lar is ti ra hət mər-

kəz lə rin də din cəl mək lə ya-

na şı, ət raf ra yon la rın dil bər 

gu şə lə ri nə, ta ri xi abi də lər 

yer lə şən mə kan la rı na  eks-

kur si ya ya apa rıl mış lar.

 İki  ay da  vam edən proq -

ram çər  çi  və  sin  də BDU-nun  

eko  lo  gi  ya və hid  ro  lo  gi  ya 

mü  hən  dis  li  yi, Az  MİU-nun 

mü  hən  dis sis  te  mi və qur -

ğu  la  rı  nın ti  kin  ti  si mü  hən -

dis  li  yi ix  ti  sa  sı üz  rə təh  sil 

alan 35 nə  fər 3-cü kurs tə -

lə  bə  si  “Azər  su” ASC-nin 

müəs  si  sə və təş  ki  lat  la  rın  da 

is  teh  sa  lat pro  ses  lə  ri ilə əya -

ni ta  nış ol  muş  lar.

Proq  ram çər  çi  və  sin -

də   “H.Z.Ta  ğı  yev  adı  na 

Su Kə  mər  lə  ri” İda  rə  si  nə, 

Cey  ran  ba  tan su  tə  miz  lə  yi -

ci qur  ğu  lar komp  lek  si  nə, 

Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri  ya  ya, 

Zığ na  sos stan  si  ya  sı  na və 

di  gər qur  ğu  la  ra sə  fər  lər 

təş  kil olun  muş  dur. İs  teh -

sa  lat sa  hə  lə  rin  də tə  lə  bə  lə  rə  

su kə  mər  lə  ri  nin qi  da  lan  ma 

mən  bə  yi və nəql pro  ses  lə -

ri, iç  mə  li su  yun key  fi y  yə  ti, 

iç  mə  li su və çir  kab su  la  rın 

ana  liz  lə  ri, həm  çi  nin tul  lan  tı 

su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl  ma -

sı mə  sə  lə  lə  ri ba  rə  də ət  rafl   ı 

mə  lu  mat ve  ril  miş  dir. Ey  ni 

za  man  da tə  lə  bə  lər is  teh  sa -

lat pro  ses  lə  ri ilə əya  ni ta  nış 

ol  muş, təc  rü  bi bi  lik  lə  ri  ni 

ar  tır  maq im  ka  nı qa  zan  mış -

lar. Sə  fər çər  çi  və  sin  də tə  lə -

bə  lə  ri mü  şa  yiət edən “Azər -

su” ASC-nin mü  tə  xəs  sis  lə  ri 

on  la  rı ma  raq  lan  dı  ran sual -

la  rı ca  vab  lan  dı  r  mış  lar. 

İs  teh  sa  lat sa  hə  lə  ri ilə 

ta  nış  lıq tə  lə  bə  lər  də bö  yük 

təəs  sü  rat ya  rat  mış, on  lar 

ge  niş təc  rü  bi bi  lik  lə  rə yi -

yə  lən  miş  lər. Proq  ram  dan 

əv  vəl və son  ra ke  çi  ril  miş 

qiy  mət  lən  dir  mə  nin nə  ti  cə -

lə  ri mü  qa  yi  sə edil  miş, is -

teh  sa  lat pro  ses  lə  ri ilə əya  ni 

ta  nış  lı  ğın tə  lə  bə  lə  rin bi  lik 

sə  viy  yə  lə  ri  nə müs  bət tə  sir 

et  di  yi müəy  yən olun  muş -

dur. 

“Йай мяк тя би” прог ра мы уьур ла ба ша чат мыш дыр 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də iş çi lə rin 
yay möv sü mün də is ti ra hət lə ri nin sə mə rə li təş ki-
li nə xü su si diq qət ye tir lir.  Hər il ənə nə vi ola raq 
Cə miy yə tin iş çi lə ri nin və on la rın ailə üzv lə ri nin 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li is ti qa mə tin də 
bir sı ra mə də ni və is ti ra hət xa rak ter li təd bir lər 
ke çi ri lir. “Azər su” ASC və Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri  
Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub li ka Ko mi tə si nin   bir gə 
təd bir lər pla nı na əsa sən Cə miy yə tin ida rə və təş-
ki lat la rın da ça lı şan iş çi lər və on la rın ailə üzv lə ri 
öl kə mi zin müx tə lif böl gə lə rin də ki is ti ra hət mər-
kəz lə ri nə gön də ri lir.

Èø ÷è ëÿ ðèí éàé èñ òè ðà ùÿ òè íèí ñÿ ìÿ ðÿ ëè 
òÿø êè ëè  äèã ãÿòäÿ ñàõëàíûëìûøäûð

ta  nış  lıq tə  lə  bə  lər  də bö  yük dur. 

“Azər  su” ASC-nin Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te -
ti (BDU) və  Azər  bay  can Me  mar  lıq və İn  şaat Uni -
ver  si  te  ti (Az  MİU) ilə təh  sil, elm, ix  ti  sa  sar  tır  ma və 
əmək məş  ğul  lu  ğu sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq mü  qa  vi  lə  lə -
ri çər  çi  və  sin  də Səhm  dar Cə  miy  yət  də 2015-ci il  də təş -
kil olun  muş növ  bə  ti “Yay mək  tə  bi” proq  ra  mı uğur  la 
ba  şa çat  mış  dır. 
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Sa ziş Xə zər də ni zi nin 

ət raf mü hi ti nin bü tün növ 

mən bə lər dən çirk lən mə si nin 

qar şı sı nın alın ma sı nı,  biolo ji 

sər vət lə rin da vam lı və sə mə-

rə li is ti fa də si nə, ət raf mü hi tə 

tə si rin qiy mət lən di ril mə si ni 

tən zim lə yir. Bu nun la əla qə-

dar Azər bay can da da hər il 

"Xə zər gü nü"nə xü su si önəm 

ve ri lir, Xə zə rət ra fı ra yon la rın 

rəs mi döv lət qu rum la rı nın, 

ic ti mai təş ki lat la rın, ic ti maiy-

yə t nü ma yən də lə ri nin iş ti ra-

kı ilə maarifl  ən di ri ci təd bir-

lər və abad lıq iş lə ri hə ya ta 

ke çi ri lir.

Müasir dövr də də niz və 

okean su la rın dan tə sər rü-

fat məq səd lə ri üçün is ti fa də 

olun ma sı Xə zər də ni zi su la-

rı nın safl  aşd lı rıl ma sı mə sə lə-

si ni ak tual laş dır mış dır. Mə-

lu mat üçün bil di rək ki, Də niz 

və okean su la rı nın duz lu ol-

ma sı na bax ma ya raq on dan 

iç mə li və tə sər rü fat məq səd-

lə ri üçün is ti fa də edil mə si 

ha zır da qlo bal miq yas da ak-

tual mə sə lə lər dən bi ri he sab 

edi lir. Dün ya da qlo bal su 

böh ra nı nın ya ran ma sı nı nə-

zə rə alan bə zi öl kə lər ar tıq 

bir ne çə il dir də niz su yun-

dan iç mək üçün ya rar la nır-

lar. Bə zi döv lət lər iç mə li su 

tə mi na tı nı həll et mək üçün 

də niz su yu nun tə miz lə nə-

rək safl  aş dı rıl ma sı ilə bağ lı 

la yi hə lər hə ya ta ke çi rir və 

bu təd bir lər öz müs bət bəh-

rə si ni gös tər mək də dir. Ya xın 

Şərq öl kə lə ri nin bə zi lə ri su 

prob le mi ni bu yol la həll edir-

lər. İs rail, Mi sir, İor da ni ya 

və di gər Şərq döv lət lə rin də 

bir ne çə il dir ki, də niz su yu 

safl  aş dı rı la raq əha li nin is ti-

fa də si nə ve ri lir. ABŞ-ın Ka-

li for ni ya şta tın da da bu mə-

sə lə ak tul la şıb və hö ku mət 

bö yük proq ra mın hə ya ta ke-

çi ril mə si ba rə də müs bət rəy 

ve rib. Qon şu Türk mə nis tan 

hö ku mə ti də də niz su yun-

dan iç mək məq sə di lə is ti fa də 

olun ma sı ba rə də la yi hə üzə-

rin də iş lə yir. Elə cə də, qar daş 

Tür ki yə də də niz su yun dan 

is ti fa də yə dair la yi hə lər ha-

zır lan maq da dır.

Son dövr lər bu mə sə lə 

da ha da ak tual la şıb və bir 

çox öl kə lər bir gə la yi hə lə-

rin ha zır lan ma sı na baş la yıb. 

Ümum dün ya Su Fo ru mu da 

də niz su yu nun is ti fa də si ilə 

bağ lı proq ram la rın ge niş lən-

di ril mə si ni töv si yə edir. Res-

pub li ka mız da da bu is ti qa-

mət də möv cud po ten sial dan 

is ti fa də et mək müm kün dür. 

Hətt  a Xə zər də ni zi nin su-

yu bu məq səd lər üçün da ha 

fay da lı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

2011-cu ilin əv və lin də  də niz 

su yu nun duz suz laş dı rıl ma-

sı  ilə bağ lı  la zı mi təd bir-

lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ba-

rə də tap şı rıq lar ver miş dir. 

Bu məq səd lə Sal yan ra yo nu 

əra zi sin də inf rast ruk tur im-

kan la rı gü nə 20 min kub metr 

olan, il kin mər hə lə də gün də 

1000 kub metr də niz su yu nu 

duz suz laş dı ra bi lən za vod 

ti kil miş dir. Də niz su yu nun 

duz suz laş dı rıl ma sı za vo du 

2013-cü ilin əv və lin də iş-

lək və ziy yə tə çat dı rıl mış və 

bir müd dət sı naq re ji min də 

yox la ma dan ke çi ril dik dən 

son ra əsas lı re jim də fəaliy-

yə tə baş la mış dır. Ha zır da 

müəs si sə də gün ər zin də 

1000 kub metr duz suz laş dı-

rıl mış su is teh sal olu nur və 

bu su dan  ya şıl laş dır ma la-

yi hə lə ri çər çi və sin də əkil miş 

ağac la rın su va rıl ma sın da is-

ti fa də edi lir. 

Bu la yi hə Ab şe ron ya-

rı ma da sın da və onun ət ra-

fın da ya şa yan əha li nin su ya 

olan tə lə ba tı qar şı lı ğın da 

gə lə cək də ya ra na bi lə cək 

su qıt lı ğı nın ara dan qal dı-

rıl ma sı na tex no lo ji ha zır lıq 

ba xı mın dan mü hüm st ra te ji 

əhə miy yət kəsb edir. Həm çi-

nin duz suz laş dı rıl mış də niz 

su yu ilə su va rı lan ye ni ya-

ra dıl mış ting lik, pay taxt və 

ona bi ti şik əra zi lər də ye ni 

ya şıl lıq la rın sa lın ma sı yo lu 

ilə eko lo ji mü hi tin sağ lam-

laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

cid di irə li lə yiş lə rə nail olun-

ma sı na şə rait ya ra da caq”.
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1995-ci il dən baş la ya raq hər il 12 av qust  ta ri xi 

"Xə zər gü nü" ki mi qeyd olu nur. BMT-nin Ət raf Mü hit 

Proq ra mı nın və di gər bey nəl xalq təş ki lat la rın dəs tə yi ilə 

1995-ci il dən hö ku mət lə ra ra sı da nı şıq lar apa rıl mış və 

ra zı laş dı rıl mış Teh ran Kon ven si ya sı 5 Xə zər ya nı döv lə-

tin hö ku mət lə ri tə rə fi n dən ra ti fi  ka si ya olun duq dan son ra 

12 av qust 2006-cı il ta ri xin də qüv və yə min miş dir. 

"Хязяр эцнц"


