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-Əziz həm və tən lər.
2021-ci il ar xa da qal dı. 2021-ci il öl kə-

miz üçün uğur lu il ol muş dur. İl ər zin də 

qar şı mı za qoy du ğu muz bü tün məq səd lə-

rə çat dıq. Azər bay can uğur la in ki şaf et di 

və bu gün da ha güc lü Azər bay can dün ya-

da ta nı nır.

Biz bey nəl xalq are na da öz möv qe lə ri-

mi zi möh kəm lən dir dik. Bi zim bey nəl xalq 

nü fu zu muz art dı, bir ne çə bey nəl xalq təş-

ki lat çər çi və sin də uğur la fəaliy yət apar-

mı şıq. Bil di yi niz ki mi, Qo şul ma ma Hə-

rə ka tı nın səd ri ki mi bü tün üzv öl kə lə rin 

ma raq la rı nı mü da fi ə et mi şik, bey nəl xalq 

hü qu qun nor ma və prin sip lə ri ni mü da fi ə 

et mi şik və tə sa dü fi  de yil ki, Qo şul ma ma 

Hə rə ka tı na üzv öl kə lə rin ha mı sı yek dil-

lik lə Azər bay ca nın sədr li yi ni da ha bir il 

uza da raq bi zə bö yük eti mad gös tər di. 

BMT-dən son ra ikin ci ən bö yük tə si sat, 

120 üz vü olan tə si sat Azər bay ca na yek dil-

lik lə bir da ha öz dəs tə yi ni ifa də et miş dir.

Bu il biz Türk Şu ra sı na sədr li yi mi zi 

uğur la ba şa vur duq. Bil di yi niz ki mi, no-

yabr ayın da ke çi ril miş Zir və gö rü şün də 

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı ya ra dıl mış dır 

və bu təş ki lat Qo şul ma ma Hə rə ka tı ki mi 

Azər bay ca nın haq lı işin də daim bi zə dəs-

tək ol muş dur, Er mə nis tan-Azər bay can 

mü na qi şə si dö nə min də daim dəs tək ifa də 

et miş dir və son Zir və gö rü şün də bü tün 

üzv öl kə lə rin adın dan Azər bay ca na tor-

paq la rı mı zın azad edil mə si ilə əla qə dar 

təb rik lər ifa də olun muş dur.

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı ənə nə-

vi ola raq Azər bay ca nın haq lı möv qe yi ni 

dəs tək lə yən bey nəl xalq təş ki lat dır. Bu il 

də bu dəs tə yi biz hiss et mi şik, mü ha ri-

bə dən son ra mü ha ri bə nin nə ti cə lə ri nin 

qə bul et di ril mə si üçün İs lam Əmək daş lıq 

Təş ki la tı nın fəaliy yə ti ni mən yük sək qiy-

mət lən di ri rəm.

Ey ni za man da, de kabr ayın da NA TO 

və Av ro pa İtt  i fa qı na mə nim uğur lu sə fər-

lə rim olub. NA TO öz zir və gö rüş lə rin də 

daim Azər bay ca nın su ve ren li yi ni, əra zi 

bü töv lü yü nü dəs tək lə yən qət na mə lər qə-

bul et miş dir. Doq quz zir və gö rü şün də bu 

qət na mə lər qə bul edil miş dir. Bu də fə də 

bu dəs tək ifa də olun du. Av ro pa İtt  i fa qı nın 

Şərq Tə rəf daş lı ğı Zir və gö rü şü nün ye ku-

nun da qə bul edil miş ye kun sə nəd də öl kə-

lə rin əra zi bü töv lü yü, su ve ren li yi bir da ha 

dəs tək lə nir.

Yə ni, bü tün dün ya İkin ci Qa ra bağ mü-

ha ri bə si nin nə ti cə lə ri ni qə bul et di. He sab 

edi rəm ki, mü ha ri bə dən son ra cə rə yan 

edən pro ses lər bi zim haq lı ol du ğu mu zu 

bü tün dün ya ya bir da ha sü but et di. Bu-

nun çox bö yük əhə miy yə ti var. Çün ki 

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si döv rün də bi zə 

qar şı əsas sız itt  i ham lar səs lən di ri lir di. Bu 

əsas sız itt  i ham la rın heç bi ri nin real təs di qi 

ol ma dı və mü ha ri bə dən son ra kı dövr bu-

nu bir da ha gös tər di. Ona gö rə, mü ha ri bə 

real lıq la rı nı, mü ha ri bə dən son ra kı real lıq-

la rı qə bul et dir mək, he sab edi rəm ki, si ya-

si ba xım dan çox önəm li ha di sə ki mi sa yı la 

bi lər.

Bey nəl xalq are na da kı fəaliy yə ti mi zə 

gəl dik də, bil dir mə li yəm ki, bi zim qon-

şu döv lət lər lə əla qə lə ri miz uğur la in ki şaf 

et di. Bu əla qə lər ənə nə vi ola raq dost luq, 

əmək daş lıq üzə rin də qu ru lub dur. Tür ki-

yə ilə bu il im za lan mış Şu şa bə yan na mə si 

Tür ki yə-Azər bay can əla qə lə ri ni rəs mən 

mütt  ə fi q lik sə viy yə si nə qal dı rır, hal bu ki 

fak ti ki ola raq bu, mütt  ə fi q lik əla qə lə ri idi, 

am ma bu, ar tıq rəs mən təs diq lən di və əl-

bətt  ə ki, bu bə yan na mə nin Şu şa şə hə rin də 

im za lan ma sı nın xü su si mə na sı var idi.

Ru si ya ilə əla qə lə ri miz uğur la in ki şaf 

edir. Əmi nəm ki, növ bə ti dövr də Ru si ya 

ilə də bi zim əla qə lə ri miz da ha yük sək sə-

viy yə yə rəs mən qal dı rı la caq dır.

Di gər qon şu lar la, İran və Gür cüs tan la 

daim tə mas lar əs na sın da, fi  kir mü ba di lə si 

əs na sın da dost luq və tə rəf daş lıq əla qə lə ri 

da ha da in ki şaf et miş dir. Ar tıq re gion da 

çox tə rəfl  i əmək daş lıq plat for mu for ma la-

şır və əl bətt  ə ki, bu, bi zim ma raq la rı mı za 

ca vab ve rir.

Qon şu lar haq qın da da nı şan da tə bii 

ola raq Er mə nis ta nı mən heç vaxt bu ka-

te qo ri ya dan olan öl kə lə rə da xil et mir dim. 

Bu gün də hə lə ki, da xil et mi rəm. Am ma 

ümid edi rəm ki, nə vaxt sa Er mə nis tan la 

da bi zim qon şu luq əla qə lə ri miz qu ru la-

caq. Hər hal da İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə-

si nin nə ti cə lə ri ni qə bul edə rək Er mə nis-

tan da re gional çər çi və də öz ro lu nu ar tı ra 

bi lər. Hər hal da no yabr və de kabr ay la rın-

da So çi və Brüs sel şə hər lə rin də ke çi ril miş 

gö rüş lər ümid ve ri ci dir və ümid edi rəm 

ki, bu gö rüş lər də əl də edil miş ra zı laş ma-

lar 2022-ci il də real hə yat da öz ək si ni ta-

pa caq dır.

Biz İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si ni heç 

vaxt unut ma ma lı yıq. İş ğal döv rün də tö-

rə dil miş vəh şi lik lə ri unut ma ma lı yıq və 

unut ma ya ca ğıq. Biz şə hid lə ri mi zin xa ti-

rə si ni daim öz qəl bi miz də ya şa da ca ğıq. 

Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin, 

on la rın qəh rə man lı ğı və min lər lə, on min-

lər lə Azər bay can əs gər-za bi ti nin qəh rə-

man lı ğı, pe şə kar lı ğı sa yə sin də biz iş ğa la 

son qoy duq, doğ ma tor paq la rı mı zı azad 

et dik, ta ri xi Zə fər çal dıq və bu Zə fər bi zim 

ta ri xi miz də əbə di qa la caq. Azər bay can 

xal qı ar tıq dün ya da mü zəff  ər xalq ki mi, 

Azər bay can döv lə ti isə mü zəff  ər öl kə ki-

min ta nı nır. Onu da bil dir mə li yəm ki, 

bu il Azər bay ca na olan ənə nə vi dəs tək 

və hör mət da ha da art dı və bu nun baş lı-

2 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕННойабр-декабр 2021-ъи ил

Президент Илщам Ялийевин Дцнйа Азярбайъанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля мцраъияти



ca sə bə bi İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də-

ki Zə fə ri miz, mü ha ri bə döv rün də bü tün 

mü ha ri bə qay da la rı na riayət et mə yi miz 

və mü ha ri bə dən son ra özü mü zü lə ya qət-

lə apar ma ğı mız idi.

Bu nun la pa ra lel ola raq, biz hər bi gü cü-

mü zü bun dan son ra da ar tı ra ca ğıq. 2021-

ci il də də bu is ti qa mət də əmə li ad dım lar 

atı lıb, ye ni si lah lar, tex ni ka lar alı nıb və alı-

na caq dır. Ey ni za man da, hər bi bir ləş mə-

lə ri mi zin ha zır lıq işi nə də bö yük əhə miy-

yət ve ri lir. İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də 

bü tün dün ya Azər bay ca nın hər bi gü cü nü 

gör dü, Mü da fi ə Na zir li yi nin xü su si tə yi-

nat lı la rı ar tıq bü tün dün ya tə rə fi n dən ta-

nın dı, on la rın qəh rə man lı ğı, fə da kar lı ğı, 

pe şə kar lı ğı das ta na çev ril di. Onu da bil-

dir mə li yəm ki, bu il ar tıq Azər bay can da 

ye ni hər bi bir ləş mə ya ra dıl mış dır - Ko-

man do Qüv və lə ri. Bu Ko man do Qüv və-

lə ri is tə ni lən hər bi və zi fə ni ic ra et mə yə 

ha zır dır lar, on la rın sa yı dur ma dan ar tır 

və ar ta caq. Be lə lik lə ye ni çe vik, pe şə kar 

və çox bö yük im kan la ra ma lik olan si lah lı 

bir ləş mə nin ya ra dıl ma sı onu de mə yə əsas 

ve rir ki, biz hər an öz tor paq la rı mı zı, öz 

sər həd lə ri mi zi qo ru ma ğa ha zır ol ma lı yıq. 

2021-ci il də Er mə nis tan-Azər bay can sər-

hə din də baş ver miş bə zi in si dent lər onu 

gös tər di ki, Azər bay can üs tün lü yü tam öz 

əl lə rin də sax la yır.

Azad edil miş tor paq lar da bu il ge niş 

qu ru cu luq-bər pa iş lə ri nə start ve ril di. De-

yə bi lə rəm ki, dün ya mü ha ri bə lə ri nin ta-

ri xin də mü ha ri bə lər dən son ra bu sü rət lə 

heç bir yer də qu ru cu luq-bər pa iş lə ri apa-

rıl ma yıb. Bu iş lər haq qın da Azər bay can 

və tən daş la rı mün tə zəm ola raq mə lu mat-

lan dı rı lır. Əgər mən bu haq da da nış ma-

ğa baş la sam, yə qin ki, bir ne çə saat vaxt 

la zım ola caq, hər şey göz qa ba ğın da dır. 

Bi zim əsas və zi fə miz keç miş köç kün lə ri 

tez lik lə də də-ba ba tor paq la rı na qay tar-

maq dır və biz bu na nail ola ca ğıq.

Ey ni za man da, Azər bay ca nın bü tün 

yer lə rin də in ki şaf mü şa hi də olu nur. Re-

gional in ki şaf proq ra mı uğur la ic ra edi-

lir. Bu il mən böl gə lə rə çox say lı sə fər lər 

sa yə sin də əla və im kan la rın aş kar edil-

mə si üçün səy lər gös tər mi şəm və mə nim 

sə fər lə rim mün tə zəm xa rak ter da şı yır. 

Azər bay ca nın böl gə lə ri nə bu il 47 də fə 

sə fər et mi şəm, bu sə fər lə rin 32-si azad 

edil miş tor paq la ra olan sə fər lər dir. Tək cə 

Şu şa şə hə ri nə 7 də fə get mi şəm. Biz Şu şa-

da bö yük qu ru cu luq iş lə ri nə start ver dik 

və azad edil miş tor paq lar ara sın da tə bii 

ola raq ən ge niş miq yas lı bər pa iş lə ri Şu şa 

şə hə rin də apa rı lır. Ey ni za man da, di gər 

şə hər və kənd lər də çox ge niş miq yas lı iş-

lər apa rı lır və apa rı la caq.

Əl bətt  ə ki, bü tün bu iş lə rə nail ol maq 

üçün iq ti sa diy ya tı mız uğur la in ki şaf et-

mə li dir. Həm Azər bay can da, həm dün-

ya da hər kəs yax şı bi lir ki, Azər bay can 

tək ba şı na, heç kim dən bir ma nat, bir dol-

lar yar dım al ma dan bu iş lə ri gö rür. Azad 

edil miş bü tün tor paq lar da gö rül müş iş lər 

Azər bay ca nın döv lət büd cə si he sa bı na 

apa rı lır. Heç bir yar dım al ma mı şıq, heç 

bir kre dit al ma mı şıq, bu iş lə ri öz gü cü-

müz he sa bı na gö rü rük. Əl bətt  ə, əgər iq-

ti sa di in ki şaf sü rət lə get mə sə, bu iş lə ri bu 

sü rət lə apar maq müm kün ol ma ya caq. 

Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də de mək olar 

ki, biz ar tıq post böh ran döv rü nə qə dəm 

qoy duq. Azər bay can iq ti sa diy ya tı bu ilin 

11 ayın da 5,3 faiz, qey ri-neft iq ti sa diy ya tı 

isə 6,4 faiz ar tıb. Sə na ye is teh sa lı 5,5 faiz, 

qey ri-neft sek to run da sə na ye 20,7 faiz 

ar tıb. Val yu ta eh ti yat la rı mız 2,2 mil yard 

dol lar ar tıb. Ti ca rət əla qə lə ri mi zin müs-

bət sal do su 9,4 mil yard dol lar dır. Xa ri ci 

döv lət bor cu muz ümu mi da xi li məh su-

lu mu zun cə mi 17 faizi ni təş kil edir və bu 

il ər zin də həm müt ləq rə qəm lər də, həm 

ümu mi da xi li məh su la nis bət də xa ri ci 

döv lət bor cu aza lıb.

Yə ni, bu gös tə ri ci lər lə hər bir öl kə 

öyü nə bi lər. Am ma bi zim üçün bu, tə-

biidir. Çün ki Azər bay can xal qı gö rür ki, 

uzun müd dət li, düz gün st ra te gi ya nın hə-

ya ta ke çi ril mə si nə ti cə sin də iq ti sa di in ki-

şaf göz önün də dir. Ey ni za man da, iq ti-

sa di sa hə də apa rı lan is la hat lar, şəff  afl  ıq, 

kor rup si ya və rüş vət xor luq la mü ba ri zə 

öz nə ti cə lə ri ni ver mək də dir. Tək cə ver gi 

or qan la rı sa yə sin də xə zi nə yə proq noz-

dan əla və 1,4 mil yard ma nat pul da xil 

edi lib və bu pul dan is ti fa də edə rək biz 

ge niş so sial pa ket təd bir lə ri ni ke çi ri rik. 

Yan va rın 1-dən maaş lar, pen si ya lar, tə-

qaüd lər əhə miy yət li də rə cə də ar tı rı la caq. 

İki mil yon yüz min in sa nı əha tə edən bu 

so sial pa ke tin ümu mi həc mi 1,5 mil yard 

ma nat dır. Ba xın, ver gi or qan la rı xə zi nə-

yə an caq proq noz dan əla və 1,4 mil yard 

ma nat pul cəlb edib lər, onun ha mı sı və 

ar tıq la ma sı ilə so sial mə sə lə lə rin həl li nə 

yö nəl di lib. Mən əv vəl lər də de mi şəm ki, 

əla və və sait top lan dıq ca, ilk növ bə də, biz 

bu və saiti so sial la yi hə lə rə yö nəl də cə yik. 

Ey ni za man da, azad edil miş tor paq lar da 

gö rü lən iş lər də so sial yö nüm lü iş lər dir. 

Çün ki o iş lə rin müt ləq ək sə riy yə ti so sial 

xa rak ter da şı yır, keç miş məc bu ri köç kün-

lə rin tez lik lə o əra zi lə rə qay ta rıl ma sı na 

he sab la nıb dır.

He sab edi rəm ki, bu il CO VID-lə mü-

ba ri zə də yax şı nə ti cə lər əl də edi lib, pan-

de mi ya tam nə za rət al tın da dır. Azər bay-

can na dir öl kə lər dən dir ki, bu sa hə də 

və ziy yət qə bu le di lən dir. Ey ni za man da, 

apa rı lan ge niş miq yas lı pey vənd lən mə si-

ya sə ti, pey vənd lən mə iş lə ri bi zə kö mək 

gös tə rir. Əha li nin təx mi nən 50 faizi ar tıq 

2 doz pey vənd alıb. 18 yaş dan yu xa rı olan 

əha li yə gəl dik də isə, bu rə qəm 62 faizə 

ça tır. Ümu mi lik də 11 mil yon dan çox doz 

vak sin vu ru lub dur və bu bə la ilə biz ye ni 

il də də cid di mü ba ri zə apa ra ca ğıq.

Biz 2022-ci il də Şu şa şə hə ri nin 270 il li-

yi ni qeyd edə cə yik. Pə na hə li xan 1752-ci 

il də Şu şa nın tə mə li ni qo yub və biz ye ni 

il də bu yu bi le yi bö yük tən tə nə ilə qeyd 

edə cə yik. Bu şan lı ta ri xi nə zə rə ala raq və 

Şu şa nın bər pa sı nın sü rət lən dir mək məq-

sə di lə mən ye ni ili “Şu şa İli” elan edi rəm.

Bil di yi niz ki mi, bu gün Dün ya Azər-

bay can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü nü dür. 

Əmi nəm ki, dün ya azər bay can lı la rı bu 

bay ra mı ruh yük sək li yi ilə qeyd edir lər. 

Ar tıq ikin ci il dir ki, ruh yük sək li yi ilə 

qeyd edir lər. Çün ki mən bi li rəm ki, bu iş-

ğal döv rü və iş ğal la bağ lı olan mə sə lə lər 

xa ric də ya şa yan azər bay can lı la ra da bö-

yük əzab-əziy yət ve rir di. Çün ki er mə ni-

lər lə müx tə lif öl kə lər də ün siy yət də olar-

kən on la rın tə kəb bür lü ba xış la rı əmi nəm 

ki, dün ya azər bay can lı la rı nı in ci dir di. İn-

di isə və ziy yət tam fərq li dir. Biz heç vaxt 

tə kəb bür lü ol ma mı şıq, am ma hər za man 

öz gü cü mü zü hiss et mi şik. Bu gün əmi-

nəm ki, dün ya azər bay can lı la rı ya şa dıq-

la rı bü tün öl kə lər də ba şı dik, al nıaçıq, 

üzüağ gə zir lər və öz ta ri xi və tə ni olan 

Azər bay can la haq lı ola raq fəxr edir lər.

Əziz həm və tən lər, qeyd et di yim ki-

mi, bu il öl kə miz üçün uğur lu olub. Əmi-

nəm ki, 2022-ci il də uğur lu ola caq. Çün-

ki öl kə də möv cud olan bir lik, həm rəy lik 

və gö zəl ab-ha va bu real lı ğı bi zə tə min 

edə cək. Mən isə Pre zi dent ki mi, Ali Baş 

Ko man dan ki mi hər za man Azər bay ca-

nın ma raq la rı nın ke şi yin də du ra ca ğam, 

öl kə mi zin hər tə rəfl  i in ki şa fı, hər bi gü cü-

nün ar tı rıl ma sı, və tən daş la rın da ha yax şı 

ya şa ma sı üçün əlim dən gə lə ni əsir gə mə-

yə cə yəm.

Mən si zi ürək dən təb rik edi rəm. Bay-

ra mı nız mü ba rək ol sun!

3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Нойабр-декабр 2021-ъи ил
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“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də Azər bay-

can da sə fər də olan Tür ki yə 

Res pub li ka sı Kənd Tə sər rü-

fa tı və Me şə çi lik Na zir li yi-

nin Su Eh ti yat la rı nın İda-

rə Edil mə si Baş İda rə si nin 

di rek tor müavi ni, Su Şu-

ra sı nın Baş ka ti bi Mus ta-

fa Uzu nun rəh bər lik et di yi 

nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş 

ke çi ri lib.

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Kö çər li Hə sə-

nov 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 hə ya ta ke çi-

ri lən təd bir lər ba rə də mə-

lu mat ve rib. Qeyd olu nub 

ki, iq lim də yiş mə lə ri, su eh-

ti yat la rı nın azal ma sı su dan 

qə naətlə və sə mə rə li is ti fa-

də ni zə ru ri edir və bu sa-

hə də qa baq cıl təc rü bə lə rin 

tət bi qi mü hüm əhə miy yət 

da şı yır.

Tür ki yə Res pub li ka sı 

Kənd Tə sər rü fa tı və Me-

şə çi lik Na zir li yi nin Su Eh-

ti yat la rı nın İda rə Edil mə-

si Baş İda rə si nin di rek tor 

müavi ni, Su Şu ra sı nın Baş 

ka ti bi Mus ta fa Uzun təm sil 

et di yi qu ru mun fəaliy yə-

ti ilə bağ lı mə lu mat ve rib. 

Qeyd edib ki, əsas və zi fə 

su eh ti yat la rı nın mü ha fi  zə-

sini və da vam lı is ti fa də si ni 

tə min et mək, bu sa hə də qa-

nun ve ri ci lik ba za sı nı tək-

mil ləş dir mək, su eh ti yat-

la rı nın mil li və bey nəl xalq 

ida rə çi li yi ni koor di na si ya 

et mək dir. Öl kə nin su eh ti-

yat la rı nı kə miy yət və key-

fi y yət ba xı mın dan qo ru-

maq, in ki şaf et dir mək su 

sek to run da hə ya ta ke çi ri lən 

si ya sə tin baş lı ca is ti qa mət-

lə rin dən dir.

Gö rüş də Tür ki yə nin su 

tə sər rü fa tı ilə bağ lı ge niş 

təq di mat ke çi ri lib, su eh-

ti yat la rın dan sə mə rə li is-

ti fa də sa hə sin də möv cud 

və ziy yət, bu sa hə də  əmək-

daş lı ğın ge niş lən di ril mə si 

və qar şı lıq lı ma raq do ğu ran 

di gər mə sə lə lər ət ra fın da fi -

kir mü ba di lə si apa rı lıb.

***

“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də Azər bay-

can da sə fər də olan Tür ki yə 

Res pub li ka sı Ti ca rət Na-

zir li yi nin Bey nəl xalq Xid-

mət Ti ca rə ti Baş İda rə si nin 

nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş 

ke çi ri lib. Gö rüş də Tür ki-

yə nin su tə sər rü fa tı, ət raf 

mü hit, in şaat və ye ni tex-

no lo gi ya lar sa hə sin də ix ti-

sas laş mış şir kət lə ri nin nü-

ma yən də lə ri iş ti rak ediblər.
“Azər su” ASC-nin sədr-

nin bi rin ci müavi ni Teyyub 

Cabbarov qo naq la rı sa lam-

la ya raq “Azər su” ASC-nin 

fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat 

ve rib. T.Cab ba rov la yi hə-

lə rin hə ya ta ke çi ril mə sin-

də bey nəl xalq ma liy yə qu-

rum la rı və xa ri ci şir kət lər lə 

əmək daş lıq edil di yi ni diq-

qə tə çat dı rıb. Ötən dövr də  

ti kin ti, key fi y yə tə nə za rət, 

su yun key fi y yə ti, kadr ha-

zır lı ğı, ye ni tex no lo gi ya lar 

sa hə sin də Tür ki yə şir kət-

lə ri ilə uğur lu əmək daş lıq 

edil di yi vur ğu la nıb.

Nü ma yən də he yə ti nin 

rəh bə ri  Əm rə Öz tel li  öl-

kə lə ri miz ara sın da bü tün 

sa hə lər də st ra te ji əmək-

daş lıq mü na si bət lə rin dən 

da nı şa raq nü ma yən də he-

yə ti nə da xil olan şir kət lə rin 

su sek to ru, mü hən dis lik, 

la yi hə lən dir mə və məs lə-

hət xid mət lə ri sa hə sin də 

zən gin təc rü bə si ol du ğu nu 

vur ğu la yıb. Ə.Öz tel li gə-

lə cək əmək daş lı ğın tə rəf-

lər üçün fay da lı ola ca ğı na 

əmin li yi ni bil di rib.

Nü ma yən də he yə ti nin 

üzv lə ri təm sil et dik lə ri şir-

kət lər ba rə də mə lu mat ve-

rib lər. Gö rüş də “Azər su” 

ASC ilə Tür ki yə şir kət lə-

ri ara sın da əmək daş lı ğın 

pers pek tiv lə ri ba rə də ət raf-

lı fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Тцр ки йя нц ма йян дя ще йя тляри иля эю рцш
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Əra zi ilk par ti ya təş ki la tı 

İda rə He yə ti nin üz vü Eti bar 

Məm mə dov par ti ya nın ya-

ran ma ta ri xi, in ki şaf mər hə-

lə lə ri, öl kə nin ic ti mai-si ya si 

hə ya tın da kı müs təs na ro lun-

dan da nı şıb, su tə sər rü fa tı 

iş çi lə ri nin is teh sa lat sa hə lə-

rin də və zi fə borc la rı nı şə rəf-

lə ye ri nə ye tir mək lə ya na şı, 

par ti ya hə ya tın da da xü su si 

fəal lıq la rı ilə se çil dik lə ri ni 

bil di rib.

YAP əra zi ilk par ti ya təş-

ki la tı nın səd ri Hey dər Ab-

ba sov he sa bat mə ru zə si ilə 

çı xış edə rək bil di rib ki, ötən 

dövr də par ti ya nın qu ru cu su, 

ümum mil li li der Hey dər Əli-

yev ide ya la rı nın ya şa dıl ma sı, 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti, Ye ni Azər bay-

can Par ti ya sı nın səd ri İl ham 

Əli ye vin uğur lu da xi li və 

xa ri ci si ya sə ti nin, öl kə mi zin 

ic ti mai-si ya si, so sial-iq ti sa-

di sa hə lə rin də əl də olu nan 

nailiy yət lə ri nin ic ti maiy yət 

ara sın da ge niş təb liğ edil-

mə si is ti qa mə tin də mü hüm 

təd bir lər gö rü lüb. Ey ni za-

man da, YAP-ın proq ram və 

prin sip lə ri nin təb li ği, par ti ya 

sı ra la rı nın ge niş lən di ril mə si 

iş lə ri nə xü su si diq qət ye ti ri-

lib.

Əra zi ilk par ti ya təş ki la-

tı nın he sa bat döv rü ər zin də 

fəaliy yə ti qə naət bəxş qiy-

mət lən di ri lib və son ra təş ki-

la ti mə sə lə lə rə ba xı lıb. Gü-

nay Məm məd li YAP əra zi 

ilk par ti ya təş ki la tı nın səd ri, 

Hey dər Ab ba sov isə sədr 

müavi ni se çi lib.

Gü nay Məm məd li ona  

gös tə ri lən yük sək eti ma dı  

la yi qin cə doğ rul da ca ğı nı  bil-

di rib.

Təd bir də çı xış edən YAP 

Ya sa mal ra yon təş ki la tı nın 

səd ri Bəx ti yar Nə bi yev par-

ti ya nın VII Qu rul ta yın dan 

bəhs edə rək ye ni Ni zam na-

mə və proq ra mın, elə cə də 

st ruk tur də yi şik lik lə ri nin 

par ti ya nın gə lə cək in ki şa fı-

na əsas lı zə min ya rat dı ğı nı 

bil di rib. B.Nə bi yev qar şı da 

du ran və zi fə lərdən bəhs edə-

rərk əra zi par ti ya təş ki la tı nın 

sis tem li və key fi y yət li fəaliy-

yət gös tər mə si üçün töv siy ə-

lə ri ni ve rib.

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Mosk va 

Pros pek ti 67 əra zi ilk par ti ya təş ki la tı nın 

he sa bat-seç ki yı ğın ca ğı ke çi ri lib.  Əv vəl cə 

Ye ni Azər bay can Par tiy ası nın qu ru cu su, 

ümu mmil li li der Hey dər Əli ye vin və öl kə mi zin əra zi 

bü töv lü yü uğ run da ge dən dö yüş lər də şə hid olan la rın 

xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib. 

On  layn İc  ti  mai Nə  za  rət 

Plat  for  ma  sı (www.ene  za  ret.

az) sent  yabr-okt  yabr-no  yabr 

ay  la  rın  da “ene  za  ret.az”a da -

xil ol  muş mü  ra  ciət  lər, on  la -

rın ic  ra və  ziy  yə  ti və di  gər 

mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki  rə  si  nə 

həsr olun  muş "də  yir  mi ma -

sa" ke  çi  rib. ABŞ Bey  nəl  xalq 

İn  ki  şaf Agent  li  yi  nin Şəff   afl   ıq 

Na  mi  nə Və  tən  daş Cə  miy  yə -

ti la  yi  hə  si  nin tə  rəf  da  şı MG 

Con  sul  ting şir  kə  ti  nin rəh  bə  ri 

Mə  həm  məd Qu  lu  za  də bil -

di  rib ki, fo  to və vi  deo sü  bu -

tu olan bo  ru sız  ma  sı, məişət 

tul  lan  tı  la  rı  nın da  şın  ma  ma -

sı, yo  lun sət  hi  nin zə  də  lən -

mə  si, ağac  la  rın aş  ma  sı, açıq 

lyuk  lar və di  gər prob  lem  lə -

ri aidiy  yəti döv  lət or  qan  la -

rı  na yön  lən  di  rir və on  la  rın 

həl  li  nə nail olur. İkin  ci rü -

bün nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə da  xil 

ol  muş mü  ra  ciət  lə  rin təx  mi -

nən 70 faizi öz həl  li  ni ta  pıb: 

“Nə  ti  cə  lə  rə əsa  sən 9 döv  lət 

qu  ru  mu  nun və  tən  daş  la  rın 

mü  ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı ba -

xı  mın  dan fəal ol  du  ğu müəy -

yən edi  lib və on  la  ra mü  va  fi q 

təl  tifl   ər təq  dim olu  nub. Bun -

lar “Azər  su” ASC, Ba  kı Şə  hər 

İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti, Ba  kı Nəq -

liy  yat Agent  li  yi, “Azə  ri  şıq” 

ASC, Baş Döv  lət Yol Po  li  si 

İda  rə  si, Ya  sa  mal Ra  yon İc -

ra Ha  ki  miy  yə  ti, Azər  bay  can 

Av  to  mo  bil Yol  la  rı Döv  lət 

Agent  li  yi, “Azə  ri  qaz” İs  teh -

sa  lat Bir  li  yi, Rə  qəm  sal İn  ki -

şaf və Nəq  liy  yat Na  zir  li  yi  dir.

E-nə  za  rət plat  for  ma -

sı ABŞ Bey  nəl  xalq İn  ki  şaf 

Agent  li  yi (USAID) tə  rə  fi n -

dən ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən və 

Açıq Hö  ku  mət Plat  for  ma  sı 

ilə əmək  daş  lıq  da ic  ra edi  lən 

Şəff   afl   ıq na  mi  nə Və  tən  daş 

Cə  miy  yə  ti (EC  SOFT) la  yi  hə -

si çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri -

lir.

Он лайн Иъ ти маи Ня за рят Плат фор ма сы 
мцраъиятляр цзря ня ти ъя ля ри  ачыг ла йыб

ЙАП яра зи илк пар ти йа тяш ки ла ты нын 
ще са бат-сеч ки йы ьын ъа ьы ке чи ри либ

p y
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“Azər su” ASC ya nın da İc ti mai Şu-

ra nın üzv lə ri ta nış lıq məq sə dilə Mər-

kə zi La bo ra to ri ya da olub lar. Əv vəl cə 

Mər kə zi La bo ra to ri ya nın fəaliy yə ti ilə 

bağ lı təq di mat ke çi ri lib.

Mər kə zi La bo ra to ri ya nın rəisi El çin 

Əli yev bil di rib ki, 2013-cü il də fəaliy-

yə tə baş la yan la bo ra to ri ya bir il son-

ra Lat vi ya Mil li Akk re di ta si ya Bü ro su 

tə rə fi n dən ISO-17025 stan dar tı üz rə 

bey nəl xalq akk re di ta si ya dan ke çi ri lib. 

La bo ra to ri ya bey nəl xalq stan dart la rın 

tə ləb lə ri nə uy ğun ci haz və ava dan lıq-

lar la təc hiz edi lib. Bu ci haz lar Ümum-

dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı və Av ro pa Su 

Di rek tiv lə rin də qeyd olu nan pa ra metr-

lə rin tam nə za rət də sax la nıl ma sı na im-

kan ve rir. Ha zır da la bo ra to ri ya da iç-

mə li və tul lan tı su la rı nın 114 pa ra met ri 

öy rə ni lir. 2020-ci il də Mər kə zi La bo ra-

to ri ya da 74 min dən çox iç mə li və tul-

lan tı su nü mu nə lə ri üz rə 409 min dən 

çox gös tə ri ci bey nəl xalq stan dart la rın 

tə ləb lə ri nə uy ğun şə kil də tə yin edi lib.

“Azər su” ASC-nin Tex no lo ji pro-

ses lə rə nə za rət, su yun təh lü kə siz li yi 

və eko lo gi ya şö bə si nin rəisi Cə mil Ba-

ba yev bil di rib ki, iç mə li su yun key-

fi y yə ti nə mən bə lər dən baş la ya raq 

is ti fa də çi yə ve ri lə nə qə dər müx tə lif  

mər hə lə lər də nə za rət edi lir. Su nü mu-

nə lə ri müx tə lif nöq tə lər dən gö tü rü lür 

və ana liz olu nur. Mər kə zi La bo ra to ri-

ya nın təc rü bə sin dən is ti fa də et mək lə 9 

re gional la bo ra to ri ya ya ra dı lıb. Qu ba, 

Ucar və Oğuz re gional la bo ra to ri ya la-

rı bey nəl xalq akk re di ta si ya dan ke çib. 

Re gional la bo ra to ri ya lar Azər bay ca nın 

uc qar əra zi lər də yer lə şən mən bə lər də-

ki su yun key fi y yət gös tə ri ci lə ri ni də 

nə za rət də sax la maq im ka nı ya ra dır.

Son ra İc ti mai Şu ra nın üzv lə ri Mər-

kə zi La bo ra to ri ya ilə əya ni ta nış olub, 

iç mə li və tul lan tı su böl mə lə rin də apa-

rı lan ana liz lə ri ya xın dan iz lə yib lər.  

Şu ra üzv lə ri nin tə şəb bü sü ilə müx tə lif 

su nü mu nə lə ri nin ana li zi apa rı lıb.

“Azər su” ASC ya nın da İc ti mai Şu-

ra nın səd ri Rauf Zey ni Mər kə zi La bo-

ra to ri ya nın şə raiti və im kan la rı nın on-

lar da xoş təəs sü rat ya rat dı ğı nı bil di rib. 

Şu ra üzv lə ri su yun key fi y yə ti ilə bağ lı 

ic ti maiy yə tin mü ra ciət lə ri nin ca vab-

lan dı rıl ma sı ba xı mın dan la bo ra to ri ya 

ilə əya ni ta nış lı ğın bö yük əhə miy yə ti 

ol du ğu nu vur ğu la yıb lar. 

La  yi  hə çər  çi  və  sin  də əlil  li -

yi olan və sa  hib  kar  lıq fəaliy -

yə  ti  nə ma  raq gös  tə  rən şəxs -

lər xal  ça  çı  lıq, dər  zi, fo  to və 

vi  deo ope  ra  tor, məişət və 

elekt  ron ava  dan  lıq  la  rının 

tə  mi  ri is  ti  qa  mət  lə  rin  də pe -

şə bi  lik  lə  ri  nə yi  yə  lə  nə  cək -

lər. Bu məq  səd  lə la  yi  hə  nin 

tə  rəf  daş  la  rı tə  rə  fi n  dən iş  ti -

rak  çı  lar üçün pe  şə tə  lim  lə  ri, 

biz  nes pla  nın ha  zır  lan  ma  sı, 

sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin ida -

rə olun  ma  sı və in  ki  şa  fı sa -

hə  sin  də məs  lə  hət xid  mət  lə  ri 

gös  tə  ri  lə  cək. Mü  va  fi q tə  lim -

lə  ri uğur  la bi  ti  rən şəxs  lə  rə 

özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı 

çər  çi  və  sin  də Döv  lət Məş -

ğul  luq Agent  li  yi tə  rə  fi n  dən 

mü  va  fi q ava  dan  lıq  lar ve  ri  lə -

cək  dir. 

3 De  kab  r - Bey  nəl  xalq 

Əlil  lər Gü  nün  də “Əlil sa  hib -

kar  la  ra dəs  tək” la  yi  hə  si ic  ti -

maiy  yə  tə təq  dim olu  nub.  

KO  BİA-nın İda  rə He  yə  ti -

nin səd  ri Or  xan Məm  mə  dov, 

Döv  lət Məş  ğul  luq Agent  li -

yi  nin İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri 

Mus  ta  fa Ab  bas  bəy  li, Mil  li 

Məc  li  sin Əmək və so  sial si -

ya  sət ko  mi  tə  si  nin səd  ri Mu  sa 

Qu  li  yev və “Əlil Sa  hib  kar  lar 

Təş  ki  la  tı” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 

İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri Mir -

zə Məm  məd Və  li  yev çı  xış   

edərək la  yi  hə  nin sağ  lam  lıq 

im  kan  la  rı məh  dud və həs  sas 

so  sial qrup  la  ra aid şəxs  lə  rin 

cə  miy  yə  tə in  teq  ra  si  ya  sı, on -

la  rın biz  nes  yö  nüm  lü bi  lik 

və ba  ca  rıq  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 

so  sial sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti -

nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, ye  ni 

biz  nes tə  şəb  büs  lə  ri  nin dəs -

tək  lən  mə  si, so  sial cə  hət  dən 

həs  sas qrup  la  rın əmək ba  za -

rı  na çı  xı  şı  na dəs  tək ola  ca  ğı  nı 

qeyd edib  lər. 

Son  ra KO  BİA, Döv  lət 

Məş  ğul  luq Agent  li  yi, Da  ya -

nıq  lı Ope  ra  tiv So  sial Tə  mi  nat 

Agent  li  yi, “Azər  su” ASC, Ba -

kı Mü  hən  dis  lik Uni  ver  si  te  ti, 

“FO  RİEL  LA” MMC və “Əlil 

Sa  hib  kar  lar Təş  ki  la  tı” İc  ti  mai 

Bir  li  yi ara  sın  da “Əlil sa  hib -

kar  la  ra dəs  tək” la  yi  hə  si üz  rə 

əmək  daş  lı  ğa dair An  laş  ma 

Me  mo  ran  du  mu im  za  la  nıb.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də həm -

çi  nin, həs  sas so  sial ka  te  qo  ri -

ya  ya aid şəxs  lə  rin məş  ğul -

lu  ğu  na dəs  tək gös  tər  miş bir 

qrup sa  hib  ka  ra tə  şək  kür  na -

mə  lər təq  dim edi  lib, iş  ti  rak -

çı  la  rı ma  raq  lan  dı  ran sual  lar 

ca  vab  lan  dı  rı  lıb.

Ялил са  щиб  кар  ла  ра дяс  тяк

Иъ ти маи Шу ра  цзв ля ри Мяр кя зи Ла бо ра то ри йа да

Sağ  lam  lıq im  kan  la  rı məh  dud və həs  sas so  sial qrup  la  ra 

aid şəxs  lə  rin cə  miy  yə  tə in  teq  ra  si  ya  sı və so  sial sa  hib  kar  lıq 

fəaliy  yə  ti  ni təş  viq et  mək məq  sə  di  lə ye  ni la  yi  hə  yə - “Əlil 

sa  hib  kar  la  ra dəs  tək” la  yi  hə  si  nə start ve  ri  lib. 



Res pub li ka nın sə na ye 

şə hər lə rin dən olan Şir van da 

is teh lak çı la rın key fi y yət li 

iç mə li su ilə tə min edil mə-

si və on la ra gös tə ri lən ka-

na li za si ya xid mət lə ri nin 

yax şı laş dı rıl ma sı mü hüm 

əhə miy yət da şı yır. Şir van 

şə hə rin də iç mə li su və ka-

na li za si ya la yi hə si nin ic-

ra sı çər çi və sin də gö rül müş 

iş lər və pers pek tiv və zi fə lər 

Şir van Şə hər İc ra Ha ki miy-

yə tin də ke çi ri lən təq di mat 

za ma nı ət rafl  ı mü za ki rə 

olu nub. 

Təd bir də “Azər su” ASC-

nin sədr müavi ni Eti bar 

Məm mə dov, Şir van Şə hər 

İc ra Ha ki miy yə ti nin baş-

çı sı İl qar Ab ba sov Şir van 

şə hə rin dən Milli Məclisin 

deputatı  se çil miş İl ti zam 

Yu si fov,  pod rat təş ki la tın 

nü ma yən də lə ri iş ti rak edib.

Şir van 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 təq di ma tı za ma nı bil di-

ri lib ki, 2013-cü il də Pre zi-

dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı 

ilə Şir van-Mu ğan qrup su 

kə mə rin dən Şir van şə hə ri nə 

iç mə li su yun ve ril mə sin dən 

son ra şə hər da xi li şə bə kə lə-

rin mər hə lə lər lə ye ni dən qu-

rul ma sı iş lə ri nə baş la nı lıb. 

Təs diq lən miş la yi hə yə uy-

ğun ola raq 2021-ci il də Şir-

van şə hə rin də 7 km iç mə li 

su və ka na li za si ya şə bə kə si, 

ümu mi lik də isə 100 km-dən 

çox iç mə li su, 11 km tul lan-

tı su şə bə kə si ye ni lə nib, 12 

mi nə dək ün va na bir ləş mə 

ve ri lə rək say ğac lar qu raş dı-

rı lıb. Şə hər də ki çox mən zil-

li ya şa yış bi na la rı nın da xi li 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı su təc hi za tı nın fa si lə siz 

re ji mə ke çi ril mə si nə im kan 

ya ra dıb.

Ötən müd dət də Şir van-

Mu ğan qrup su kə mə rin dən 

ye ni bir ləş mə lə rin ve ril mə-

si nə ti cə sin də Çıl paq lı, Ye ni 

ya şa yış mas siv lə ri nin, həm-

çi nin şə hə rin rel yef ba xı mın-

dan yük sək lik də yer lə şən 

mə həl lə lə ri nin də iç mə li su 

təc hi za tı yax şı la şıb.

Şir van şə hə rin də iç mə li 

su və ka na li za si ya şə bə kə-

lə ri nin ti kin ti si növ bə ti il-

lər də də da vam et di ri lə cək. 

Pers pek tiv la yi hə yə əsa sən, 

ümu mi lik də Şir van şə hə rin-

də 257 km iç mə li su və 228 

km tul lan tı su şə bə kə lə ri nin 

ti kin ti si nə zər də tu tu lur. Ey-

ni za man da, şə hə rin da ya-

nıq lı su təc hi za tı məq sə di lə 

ümu mi tu tu mu 19 min kub-

metr olan 4 su an ba rı in şa 

edi lə cək. Şir van şə hə rin də 

for ma la şan tul lan tı su la rı nın 

kə nar laş dı rıl ma sı məq sə dilə 

la yi hə çər çi və sin də tul lan tı 

su tə miz lə yi ci qur ğu nun ti-

kin ti si nə zər də tu tu lur. Bu 

qur ğu da Ha cı qa bul şə hə rin-

də for ma la şan tul lan tı su la rı 

da tə miz lə nib zə rər siz ləş di-

ri lə cək dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-

den ti İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy-

ğun ola raq “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti tərəfi ndən iş ğal dan azad edil miş 

La çın ra yo nun da hər bi və mül ki tə yi nat lı 

ob yekt lə rin su təc hi za tı tə min edi lib.

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, La çın ra yo nu 

iş ğal dan azad olun duq dan son ra iç mə li 

su təc hi za tı sis tem lə ri nin ope ra tiv şə kil-

də bər pa sı na baş la nı lıb. Ra yon əra zi sin də 

xid mə ti və zi fə lə ri ni ye ri nə ye ti rən şəx si 

he yə tin, elə cə də ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri-

nə cəlb olun muş mül ki əha li nin da ya nıq lı 

iç mə li su tə mi na tı məq sə di lə su mən bə lə-

ri, ma gist ral kə mər lər və an bar lar da zə ru-

ri iş lər  gö rü lür.

La çın ra yo nun da kı iç mə li su mən bə-

lə ri iş ğal döv rün də is ti fa də yə ya rar sız və-

ziy yə tə sa lın dı ğın dan “Azər su” ASC-nin 

mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən mən bə lə rə ba xış 

ke çi ri lib və bu laq lar dan ya şa yış mən tə qə-

lə ri nə su yun ve ril mə si qə ra ra alı nıb. Su 

mən bə lə rin dən gö tü rü lən ana liz lər müs-

bət nə ti cə lər ve rib. Bu laq lar dan ob yekt lə-

rə ümu mi lik də 13 km uzun lu ğun da müx-

tə lif diametr li su xət lə ri çə ki lib və əra zi də 

fəaliy yət gös tə rən ob yekt lər da ya nıq lı iç-

mə li su ilə tə min olu nub. Ey ni za man da, 

zə ru rət ya ran dıq da ma şın lar la su yun da-

şın ma sı nın tə min et mək üçün 3 nöq tə də 

su dol du ru cu qül lə lər qu raş dı rı lıb. Ha zır-

da Kəl bə cər Su ka nal Sa hə si tə rə fi n dən La-

çın ra yo nu na xid mət gös tə ri lir.

Qeyd edək ki, “Azər su” ASC tə rə fi n-

dən La çın ra yo nu ilə ya na şı, Şu şa və Kəl-

bə cər şə hər lə rin də, Had rut, Ta lış və Su qo-

vu şan qə sə bə lə rin də də fa si lə siz xid mət 

təş kil olu nub.
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Azərbaycan Respubllikasının Prezi içməli su təminatı məqsədilə su mənbələ
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Təd  bir  də  qeyd olu  nub ki, 2017-ci 

ilə  dək Ab  bas  qu  lu  lar kən  din  də iç  mə -

li su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri möv  cud ol -

ma  yıb. Sa  kin  lər su  yu uzaq mə  sa  fə  dən 

da  şı  yır və ya ma  şın  lar  la alır  dı  lar. Əha -

li  nin iç  mə  li su 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 

Sə  rən  ca  mı  na uy  ğun ola  raq 2017-ci il  də 

Go  ran  boy ra  yo  nu  nun Ve  yis  li və Ab -

bas  qu  lu  lar kənd  lə  ri, həm  çi  nin Ve  yis  li 

məc  bu  ri köç  kün qə  sə  bə  sin  də iç  mə  li su 

la  yi  hə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. La  yi  hə çər  çi -

və  sin  də Bal  lı  qa  ya-Go  ran  boy xətt   in  dən 

kənd  lə  rə 9 km uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral 

su kə  mər  lə  ri çə  ki  lib. Ab  bas  qu  lu  lar kən -

din  də 1,6 km uzun  lu  ğun  da pay  la  yı  cı 

su şə  bə  kə  si ya  ra  dı  lıb və əha  li  nin ümu -

mi is  ti  fa  də  si üçün 8 ədəd bu  laq qu  raş -

dı  rı  lıb.

Kən  din iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın da  ha 

da yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə sa  kin -

lə  rin mü  ra  ciəti əsa  sın  da “Azər  su” ASC-

nin  da  xi  li im  kan  la  rı he  sa  bı  na ye  ni la  yi -

hə ic  ra edi  lib. La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 4 km 

uzun  lu  ğun  da mər  kəz  ləş  di  ril  miş iç  mə  li 

su şə  bə  kə  si ya  ra  dı  lıb və 116 ya  şa  yış evi -

nin hər bi  ri  nə bir  ləş  mə ve  ri  lə  rək say  ğac -

lar qu  raş  dı  rı  lıb. La  yi  hə  nin ic  ra  sı nə  ti  cə -

sin  də Ab  bas  qu  lu  lar kən  di  nin 500-dək 

sa  ki  ni  nin mər  kəz  ləş  di  ril  miş qay  da  da 

iç  mə  li su təc  hi  za  tı hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bu -

nun  la da, kənd əha  li  si da  ya  nıq  lı iç  mə  li 

su ilə tə  min edi  lib, on  la  rın so  sial-məişət 

şə  raiti yax  şı  laş  dı  rı  lıb. Ey  ni za  man  da, su 

it  ki  lə  ri  nin qar  şı  sı alı  nıb, su  dan sə  mə  rə  li 

və qə  naət  lə is  ti  fa  də tə  min edi  lib
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“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy -

yə  ti  nin da  xi  li im  kan  la  rı he  sa  bı  na 

Go  ran  boy ra  yo  nu  nun Ab  bas  qu  lu  lar 

kən  din  də ic  ra olu  nan iç  mə  li su la -

yi  hə  si ye  kun  la  şıb. “Azər  su” ASC 7 

say  lı Re  gional Su  ka  nal İda  rə  si  nin, 

Go  ran  boy Ra  yon İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti -

nin və kənd sa  kin  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə 

ye  ni su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri  nin is  tis -

ma  ra ve  ril  mə  si mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib.

Эо  ран  бой ра  йо  ну  нун Аб  бас  гу  лу  лар кян  ди  нин ич  мя  ли су тяъ  щи  за  ты йах  шы  лаш  ды  ры  лыб

Azər bay ca nın uni kal ya-

şa yış mən tə qə lə rin dən olan, 

ta ri xi tu rizm po ten sialı na 

ma lik İs ma yıl lı ra yo nu nun 

Bas qal qə sə bə sin də iç mə-

li və tul lan tı su la yi hə si nin 

ic ra sı na baş la nı lıb. Qə sə-

bə nin qə dim his sə si ni əha tə 

edən Bas qal Döv lət Ta rix 

Qo ru ğu əra zi sin də ye ni iç-

mə li su təc hi za tı sis tem lə ri 

ya ra dı lır, qə sə bə nin ka na li-

za si ya sis tem lə ri müasir şə-

kil də ye ni dən qu ru lur. 

Bas qal Döv lət Ta rix Qo-

ru ğu nun 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 və ziy yə ti “Azər su” 

ASC-nin, İs ma yıl lı Ra yon 

İc ra Ha ki miy yə ti nin, Döv lət 

Tu rizm Agent li yi nin və Bas-

qal Döv lət Ta rix Qo ru ğu nun 

rəh bər li yi nin iş ti ra kı ilə ye-

rin də mü za ki rə olu nub və 

ti kin ti iş lə ri nə ba xış ke çi ri-

lib. La yi hə nin il kin mər hə lə-

si üz rə ti kin ti nin vax tın da və 

key fi y yət lə ba şa çat dı rıl ma sı 

üçün iş lə rin in ten siv qay da-

da ic ra olun ma sı məq sə di lə 

la zı mi gös tə riş lər ve ri lib.

Or ta əsr şə hər mə də-

niy yə ti nin ele ment lə ri ni 

özün də əks et di rən Bas qal 

qə sə bə sin də qə dim iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si-

ya sis tem lə ri möv cud olub. 

Qə dim bu laq lar, ka na li za si-

ya şə bə kə si və kü rə bənd lər 

(ka na li za si ya qu yu la rı) XIII 

əsr dən in di yə dək is tis mar 

edi lib. Əsr lər bo yu kənd sa-

kin lə ri iç mə li su yu bu laq dan 

da şı yıb lar. Bə zi sa kin lər isə 

bu laq lar dan pri mi tiv qay da-

da çə kil miş su xət lə rin dən 

is ti fa də edib lər.

Son dövr lər qə sə bə nin 

ge niş lən mə si və tu rizm əhə-

miy yə ti nin art ma sı nə zə rə 

alı na raq Basqalın me mar lıq 

üs lu bu göz lə nil mək lə iç mə-

li və tul lan tı su sis tem lə ri-

nin ye ni dən qu rul ma sı na 

qə rar ve ri lib. “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 hə ya ta ke çi ri lən 

la yi hə yə əsa sən, qə sə bə yə 

iç mə li su Tən di rə ki mən bə-

yin dən ve ri lə cək. Bu məq-

səd lə su qə bu le di ci qur ğu 

ye ni dən qu ru lur, mən bə-

dən qo ruq əra zi si nə po lad 

bo ru lar la ma gist ral su kə-

mə ri çə ki lir. Qə sə bə yə ve ri-

lən su yun da ya nıq lı ğı nı tə-

min et mək üçün həc mi 300 

kub metr olan su an ba rı da 

in şa olu nur.

İl kin mər hə lə də qə sə-

bə də 5,7 km uzun lu ğun da 

iç mə li su və 6,7 km ka na li-

za si ya şə bə kə si ya ra dı la caq, 

hər bir ün va na bir ləş mə ve-

ri lə rək say ğac lar qu raş dı-

rı la caq. Qə sə bə əra zi sin 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 məh sul dar-

lı ğı sut ka da 650 kub metr 

olan mo dul tip li tul lan tı su-

tə miz lə yi ci qur ğu və  2,1 km 

uzun lu ğun da kol lek tor da 

in şa edi lə cək. Bi rin ci mər-

hə lə üz rə iş lə rin 2022-ci ilin 

so nu na dək ba şa çat dı rıl ma sı 

plan laş dı rı lır.

Бас гал гя ся бя син дя ич мя ли вя 
тул лан ты су шябякяляри тикилир



Sə bail ra yo nun da hə-

ya ta ke çi ri lən la yi hə so vet 

döv rün də ti kil miş 32 çox-

mən zil li ya şa yış bi na sın da 

2200 abo nen ti əha tə edir. 

Hə min bi na la rın  da xi li su 

təc hi za tı sis tem lə ri şax ta-

lar da qu raş dı rı lıb. Dik da-

yaq lar uzun müd dət dir is-

tis mar olun du ğun dan bə zi 

hal lar da su sız ma la rı və 

axın tı lar baş ve rir. Bu da 

mən zil lə rin və zir zə mi lə-

rin su ilə dol ma sı na sə bəb 

olur. Üs tə lik, möv cud xət-

lər sa kin lə ri fa si lə siz iç mə li 

su ilə tə min et mə yə im kan 

ver mir. Ha zır da hə min bi-

na lar mə həl lə da xi li na sos 

stan si ya la rı va si tə si lə qra-

fi k re jim də iç mə li su ilə 

tə min olu nur. Say ğac la rın 

mən zil lə rin da xi lin də ol-

ma sı bə zi hal lar da on la rın 

vax tın da oxun ma sı nı çə-

tin ləş di rir ki, bu da uço-

tun düz gün apa rıl ma sı na 

çətinliklər ya ra dır. Ye ni la-

yi hə yə əsa sən, bi na la rın hə-

yət lə rin dən ke çən 60 mm 

diametr li me tal bo ru lar 110 

mm diametr li po lieti len 

bo ru lar la əvəz lə nir. Hə min 

xət lər dən bi na la rın gi riş 

xət lə ri nə bir ləş mə ve ri lir. 

Bu nun la da, bi na la ra su yun 

bir ba şa pay la yı cı xət lər dən 

ve ril mə si tə min olu nur və 

zir zə mi lər dən ke çən bo ru-

lar ləğv edi lir. Ye ni ya ra dı-

lan inf rast ruk tur bi na la rı 

fa si lə siz su ilə tə min et mə-

yə im kan ya rat dı ğın dan la-

yi hə nin əha tə et di yi əra zi də 

4 mə həl lə da xi li na sos stan-

si ya sı nın is tis ma rı da yan dı-

rı la caq.

İs teh lak çı la rın suöl çən 

ci haz lar la tə min edil mə si 

məq sə di lə  hə ya ta ke çi ri-

lən la yi hə Xə tai ra yo nun da 

so vet döv rün də ti kil miş 22 

çox mən zil li ya şa yış bi na sı-

nı əha tə edir. Bu məq səd lə 

1516 mən zi lə say ğa cın qu-

raş dı rıl ma sı nə zər də tu tu-

lur. Qı sa müd dət ər zin də 

520-dən çox mən zi lə ye ni 

bir ləş mə ve ri lə rək say ğac-

lar  qu raş dı rı lıb.

Ey ni za man da, hə min 

əra zi də “Azər su” ASC-nin 

da xi li im kan la rı he sa bı na 

mə həl lə da xi li su xət lə ri ye-

ni lə nir. La yi hə yə əsa sən, 

mə həl lə lər də ümu mi uzun-

lu ğu 3400 metr olan  pay la-

yı cı su  xət lə ri çə ki lib. 

Bi na da xi li su təc hi za tı 

sis tem lə ri nin şax ta lar dan 

pil lə kən qə fə sə lə ri nə çı xa-

rıl ma sı və mə həl lə da xi li 

şə bə kə nin ye ni dən qu rul-

ma sı gə lə cək də bi na la rın 

zir zə mi lə ri nə su axın tı la rı-

nın qar şı sı nı ala caq, su it-

ki lə ri ni azal da raq xid mə tin 

key fi y yə ti nin yük səl dil mə-

si nə im kan ve rə cək. Hər bir 

mən zil də say ğac la rın qu-

raş dı rıl ma sı və say ğac la rın 

pil lə kən qə fə sə lə ri nə çı xa-

rıl ma sı də qiq uço tun apa-

rıl ma sı, ya ran mış borc la rın 

vax tın da top lan ma sı və de-

bi tor borc la rın ya ran ma ma-

sı na gə ti rib çı xa ra caq.

Qeyd edək ki, bi na da-

xi li su təc hi za tı sis tem lə-

ri 2013-cü il dən “Azər su” 

ASC-nin ba lan sı na ve ri lib. 

Ötən dövr də döv lət in ves-

ti si ya la rı he sa bı na Ab şe ron 

ya rı ma da sı və re gion lar da 

6000-dən ar tıq çox mən zil li 

ya şa yış bi na sının da xi li su 

təc hi za tı sis tem lə ri ye ni dən 

qu ru lub.
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Çox mən zil li ya şa yış bi na la rı nın da xi li su təc-

hi za tı sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı məq sə di lə 

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

və Xə tai  ra yon la rın da ye ni la yi hə lər hə ya ta ke çi ri-

lir. La yi hə çər çi və sin də mən zil lə rin da xi lin də yer lə-

şən dik da yaq lar ləğv edi lə rək pil lə kən qə fə sə lə ri nə 

çı xa rı lır, mə həl lə da xi li xət lər ye ni lə nir və bu nun la 

da mə həl lə da xi li na sos stan si ya la rı nın fəaliy yə ti da-

yan dı rı lır. 

Ся баил вя Хя таи ра йон ла рын да чох мян зил ли 
би на ла рыn су тяъ щи за ты сис тем ля ри йе ни дян гу ру лур



Ab şe ron ya rı ma da sı nın 

bə zi ya şa yış mən tə qə lə rin də 

for ma la şan tul lan tı su la rının 

Pir şa ğı tul lan tı su tə miz lə yi-

ci qur ğu su na ötü rül mə si ni 

tə min et mək məq sə di lə da-

şı yı cı ka na li za si ya kol lek tor-

la rı nın ti kin ti si nə baş la nı lıb. 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti tə rə fi n dən ha zır da 

2 is ti qa mət də  kol lek to run 

ti kin ti si in ten siv qay da da 

da vam et di ri lir.   La yi hə yə 

əsa sən, ha zır da Zab rat-Kür-

də xa nı-Pir şa ğı,  həm çi nin 

də ni zin sa hi li bo yu 2 is ti-

qa mət də kol lek tor lar in şa 

olu nur. Zab rat, Kür də xa nı 

və Pir şa ğı qə sə bə lə rin də for-

ma la şan tul lan tı su la rı nın 

top la na raq tə miz lə yi ci qur-

ğu ya nəq li məq sə di lə 1400 

mm diametr li də mir-be ton 

bo ru lar la 4 km uzun lu ğun-

da kol lek to run ti kin ti si üz rə 

iş lə rin 40 faizi ic ra olu nub. 

Ha zır da kol lek to run Pir şa ğı 

vağ za lı ya xın lı ğın da də mir 

yo lu, elə cə də ma gist ral av-

to mo bil yo lu ilə kə siş mə sin-

də ümu mi uzun lu ğu 2 km 

olan tu nel in şa edi lir. Tu nel-

lə rin ti kin ti si xü su si tu nel qa-

zan ma şın lar va si tə si lə hə-

ya ta ke çi ri lir. Bu məq səd lə 

kol lek to run tras sa sı bo yu 16 

nöq tə də müx tə lif də rin lik-

lər də qa zıl mış şax ta lar dan 

is ti fa də edi lir. İn di yə dək 400 

metr uzun lu ğun da tu nel in-

şa olu nub və bu sa hə də iş lər 

ca ri ilin so nu na dək ba şa çat-

dı rı la caq.

Uzun lu ğu 1,8 km olan 

di gər kol lek tor isə Pir şa ğı 

çi mər li yi əra zi sin də də ni-

zin sa hi li bo yu ti ki lir.  Bu 

kol lek tor çi mər lik əra zi sin-

də olan ob yekt lə rin və fər di 

ev lə rin tul lan tı su la rı nı tə-

miz lə yi ci qur ğu ya ötü rə cək. 

Gə lə cək də ka na li za si ya şə-

bə kə lə ri nin kol lek tor la ra çı-

xı şı nı tə min et mək üçün 68 

nöq tə də ba xış qu yu su nun 

in şa sı la yi hə lən di ri lib. 

Qeyd edək ki, Azər bay-

can hö ku mə ti və Ko re ya 

İx rac-İd xal Ban kı nın bir gə 

hə ya ta ke çir di yi la yi hə çər-

çi və sin də in şa edi lən Pir şa ğı 

tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-

ğu su Ab şe ron ya rı ma da sı-

nın şi mal-şərq his sə sin də 

bö yük bir əra zi də ya ra nan 

tul lan tı su la rı nın bir ba şa 

Xə zər də ni zi nə axı dıl ma sı-

nın qar şı sı nı al ma ğa im kan 

ya ra da caq. Məh sul dar lı-

ğı sut ka da 40 min kub metr 

olan biolo ji tip li qur ğu da 

Nov xa nı, Meh diabad, Go-

ra dil, Fat ma yi, Kür də xa nı, 

Pir şa ğı, Mə həm mə di, Di-

gah, Zab rat, Maş ta ğa və 

Nar da ran qə sə bə lə ri nin 

bə zi əra zi lə rin də ya ra nan 

tul lan tı su la rı tə miz lə nə-

rək kə nar laş dı rı la caq. Bu 

qə sə bə lər də for ma la şan 

tul lan tı su la rı nın tə miz lə yi-

ci qur ğu ya nəq li məq sə di-

lə gə lə cək də əla və da şı yı cı 

kol lek tor la rın in şa sı da vam 

et di ri lə cək.

Xə zər də ni zi nin eko lo-

ji sa bit li yi nin qo run ma sı 

məq sə di lə Pir şa ğı tul lan tı 

su tə miz lə yi ci qur ğu sun da 

tə miz lən miş su la rın də ni zin 

nis bə tən də rin his sə si nə axı-

dıl ma sı nı tə min et mək üçün 

1700 metr uzun lu ğun da da-

şı yı cı xətt  in şa edi lib.
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

ti  Ba kı şə hə rinin Su ra xa nı ra yo nun da 

əha li nin tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı 

xid mət lə rin dən is ti fa də si nin yax şı laş dı-

rıl ma sı məq sə di lə ye ni la yi hə nin ic ra sı-

na baş la yıb. Ra yo nun Əmir can qə sə bə si 

Ata moğ lan Rza yev kü çə sin də ya ra dı lan 

inf rast ruk tur tul lan tı su la rının eko lo ji tə-

ləb lə rə uy ğun  ida rə olun ma sı nı tə min 

edə cək, ey ni za man da, ya ğın tı lar za ma nı 

su bas ma hal la rı nın qar şı sı nı ala caq. 

Əmir can qə sə bə si Ata moğ lan Rza yev 

kü çə sin də mər kəz ləş di ril miş ka na li za-

si ya şə bə kə si möv cud ol ma yıb. Tul lan-

tı su la rı əha li tə rə fi n dən fər di qay da da 

çə kil miş xət lər va si tə si lə kə nar laş dı rı lıb. 

Pri mi tiv xət lər ti kin ti nor ma la rı na ca vab 

ver mə di yin dən tul lan tı su la rı nın ida rə 

olun ma sın da prob lem lər ya ra nır dı. Xü-

su si lə in ten siv ya ğın tı lar za ma nı və ziy-

yət da ha da çə tin lə şir di. Ata moğ lan Rza-

yev kü çə si çö kək əra zi də yer ləş di yin dən 

ya ğın tı lar za ma nı tez-tez su bas ma hal la-

rı baş ve rir di.

Bu ra da ya ra nan tul lan tı su la rı nın 

mər kəz ləş di ril miş şə kil də top la nıb kə-

nar laş dırl ma sı nı tə min et mək məq sə di lə 

“Azər su” ASC tə rə fi n dən la yi hə ha zır la-

nıb və ye ni inf rast ru ku run qu rul ma sı-

na baş la nı lıb. La yi hə yə əsa sən müx tə lif 

diametr li bo ru lar la 1,3 km  uzun lu ğun da 

tul lan tı su xət lə ri in şa edi lir.  Ye ni ya ra dı-

lan şə bə kə dən 1000-dək ün va na bir lə mə 

ve ri lə cək. Ey ni za man da, ye ni şə bə kə ya-

xın lıq dan ke çən 500 mm diametr li möv-

cud kol lek to ra bir ləş di ri lə cək.

Tul lan tı su la rı nın op ti mal ida rə edil-

mə si məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən bu 

la yi hə əha li nin məişət şə raiti ni yax şı-

laş dır maq la ya na şı, əra zi də eko lo ji təh-

lü kə siz li yin tə mi na tı ba xım dan mü hüm 

əhə miy yət kəsb edir.

Пир ша ьы тул лан ты су тя миз ля йи ъи гур ьу сунун 
да шы йы ъы кол лек тор ла ры  инша едилир

Ямиръан гясябясиндя йени коллектор  тикилир



Tə lim lər nə zə ri və  prak-

ti ki ola raq 2 is ti qa mət də ke-

çi ri lib. Nə zə ri bi lik lə rə yi-

yə lə nən us ta və çi lin gər lər 

Tə lim və İn no va si ya Mər-

kə zin də ya ra dıl mış təc rü bə 

po li qo nun da iş pro ses lə ri 

ilə əya ni ta nış ol maq im-

ka nı qa za nıb lar. Po li qon da 

po lieti len bo ru la rın qay naq 

pro ses lə ri nin in cə lik lə ri 

əya ni şə kil də öy rə di lib. Bu-

ra da qa za nı lan bi lik və təc-

rü bə iş lə ri vax tın da, ope ra- tiv  və yük sək pe şə kar lıq la 

ic ra et mə yə im kan ve rə cək.

“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də kadr ha zır-

lı ğı və iş çi lə rin pe şə kar lı-

ğı nın ar tı rıl ma sı işi nin tək-

mil ləş di ril mə si məq sə dilə 

Höv san Aera si ya Stan si-

ya sı nın əra zi sin də ya ra dıl-

mış Tə lim və İn no va si ya  

Mər kə zin də ey ni vaxt da 

350 nə fə rə tə lim lə rin ke çi-

ril mə si nə im kan var. Bu ra-

da me xa ni ka, ener ge ti ka, 

av to ma ti ka və met ro lo gi-

ya, kom pü ter, coğ ra fi  in-

for ma si ya sis te mi, SCA DA, 

nə za rət öl çü ci haz la rı ka-

bi net lə ri fəaliy yət gös tə rir. 

Bu ra da re gion lar dan gə lən 

tə lim iş ti rak çı la rı nın ge cə-

lə mə si, asu də vaxt la rı nın 

təş ki li üçün də şə rait ya ra-

dı lıb.
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Ma ca rıs tan Res pub li ka-

sı nın pay tax tı  Bu da peşt şə-

hə rin də Mər kə zi Av ro pa da 

da ya nıq lı ğa həsr olun muş 

“Pla net Bu da peşt 2021” 

Sər gi və Sam mi ti ke çi ri lib. 

Təd bir də  30-dən çox öl-

kə nin döv lət və hö ku mət 

baş çı la rı, həm çi nin BMT, 

Bey nəl xalq Val yu ta Fon-

du, Ümum dün ya Sə hiy yə 

Təş ki la tı, Ərəb Öl kə lə ri Li-

qa sı, İq ti sa di Əmək daş lıq 

Təş ki la tı, BMT-nin İn ki şaf 

Proq ra mı, Ümum dün ya 

Me teoro lo gi ya Təş ki la tı-

nın nü ma yən də lə ri, nü fuz-

lu şir kət lə rin rəh bər lə ri ilə 

yanaşı,  “Azər su” ASC-nin 

nü ma yən də lə ri də iş ti rak 

ediblər.

Təd bir də müasir dün-

ya da eko lo ji və ziy yə tin də-

yiş mə si, su ya tə lə ba tın art-

ma sı, in san la rın tə miz su 

ça tış maz lı ğı ilə üz ləş mə si, 

ağıl lı şə hər lər, da ya nıq lı 

su təc hi za tı, tul lan tı su la rı-

nın ida rə olun ma sı, pan de-

mi ya nın da vam lı in ki şa fa 

tə sir lə ri, ener ji və nəq liy-

yat mə sə lə lə ri, bu sa hə də 

prob lem lər və on la rın həl li 

yol la rı mü za ki rə edi lib və  

ak tual mə sə lə lər ət ra fın da 

ge niş fi  kir mü ba di lə si apa-

rı la raq növ bə ti il lər üz rə 

fəaliy yət pla nı tər tib edil ib.

Sə fər çər çi və sin də Azər-

bay can Res pub li ka sı nın 

Ma ca rıs tan Res pub li ka sın-

da kı Sə fi r li yi nin nü ma yən-

də lə ri, “Bu da peşt Su İş lə ri”, 

“Ma ca rıs tan Su Qru pu”nun 

di rek tor la rı və di gər şir-

kət lə rin rəh bər şəxs lə ri ilə 

gö rüş lər ke çi ri lib,  su sek-

to run da əmək daş lıq mə-

sə lə lə ri mü za ki rə olu nub. 

Tədbirdə, həmçinin “Azər-

su” ASC ilə mü na si bət lə rin 

da ha da in ki şaf et di ril mə si 

məq sə di lə qar şı lıq lı əmək-

daş lı ğa dair me mo ran du-

mun im za lan ma sı mə sə lə lə-

ri nə də to xu nu lub.

Ma gist ral və şə bə kə su xət lə ri nin nor mal is tis ma rı nı 

tə min et mək, həm çi nin gə lə cək də baş ve rə bi lə cək qə za 

hal la rı nın ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di lə po lieti len bo-

ru la rın qay na ğı üz rə tə lim lər ke çi ri lib. Tə lim lə rə “Azər-

su” ASC-nin Ba kı şə hə ri və re gion lar da fəaliy yət gös tə-

rən ida rə lə ri nin 248 us ta və çi lin gə ri cəlb olu nub.

Полиетилен боруларын гайнаьы цзря тялимляр кечирилиб

“Азяр су” АСЪ-нин мцтяхяссисляри бей нял халг тяд бир дя



Xır da lan şə hə ri Hə sə na ğa Tu ra bov 

kü çə sin də ki apart ment tip li ya şa yış 

evin də iç mə li su dan qey ri-qa nu ni is ti-

fa də edil di yi mə lum olub. İlk ba xış dan 

ay dın olur ki, bi na nın da xi li və xa ri ci 

su təc hi za tı sis tem lə ri qu ru lub, mül kiy-

yət çi tə rə fi n dən bi na da kı bü tün mən-

zil lər say ğac la tə min olu nub. La kin nə 

say ğac lar, nə də  is ti fa də çi lər “Azər su” 

ASC-nin abo nent ba za sın da qey diy ya ta 

alın ma yıb, bi na pay la yı cı su şə bə kə si nə 

qa nun suz ola raq qo şu lub. Öz növ bə-

sin də sa kin lər is ti fa də et dik lə ri su yun 

haq qı nı bi na nı ida rə edən şəxs lə rə ödə-

dik lə ri ni bil di rib lər. Bi na nın bi rin ci mər-

tə bə sin də yer lə şən “Zey tun” mar ke tin 

qa nu ni say ğa cı ol sa da, in di yə dək say-

ğac dan bir kub metr be lə su keç mə yib və 

ob yekt sa hi bi qa nun suz ola raq mən zil lə-

rə çə kil miş xət dən su gö tü rüb.

Xır da lan şə hə ri nin Cey ran ba tan su 

an ba rı na ya xın his sə sin də yer lə şən fer-

mer tə sər rü fa tı nın da su dan qanunsuz 

istifadə etdiyi aşkar edilib. Mə lum olub 

ki, sa hib kar tex ni ki şərt al ma dan və say-

ğac qu raş dır ma dan, 50 mm diametr li 

xətt  va si tə si lə 400 mm diametr li ma-

gist ral kə mə rə qo şu lub. Də fə lər lə xə-

bər dar lıq edil mə si nə və su təc hi za tı nın 

da yan dı rıl ma sı na bax ma ya raq, su dan 

qa nun suz is ti fa də edib.

Ab şe ron ra yo nu Ma sa zır qə sə bə sin-

də ki sal laq xa na nın da su təc hi za tının 

qa nun suz çə kil miş xətt  va si tə si lə apa rıl-

dı ğı aş kar la nıb.  Ey ni za man da, Ma sa zır 

qə sə bə sin də bir ne çə fər di hə yət evi nin 

su dan qa nun suz is ti fa də et di yi mə lum 

olub. 

Su ra xa nı ra yo nu Höv san qə sə bə-

si Oq tay Şa ba nov kü çə sin də yer lə şən 

ob yekt də iç mə li su dan qey ri-qa nu ni is-

ti fa də edil di yi mə lum olub. Be lə ki ob-

yekt də 4 ma ğa za – “Gən cə tən di ri” çö-

rək se xi, ət kə si mi mən tə qə si, Al və Oba 

mar ket lər fəaliy yət gös tə rir. Bu ob yekt-

lə rin su təc hi za tı şə bə kə yə qa nun suz qo-

şul muş xətt  va si tə si lə apa rı lıb. Əmir can 

qə sə bə si Ata moğ lan Rza yev kü çə sin-

də ki qum ba za rın da da su təc hi za tı nın 

qa nun suz çə kil miş xətt  va si tə si lə apa rıl-

dı ğı aş kar la nıb. Ye ni Gü nəş li qə sə bə si 

AB 98 ün va nın da ət kə si mi se xi  abo nent 

ki mi qey di yya ta alın ma yıb və iç mə li su-

dan qa nun suz is ti fa də edib.

Nə za rət təd bir lə ri ke çi ri lər kən Əmir-

can qə sə bə si Bəy də mi rov kü çə sin də qa-

nun suz ola raq su sa tı şı hə ya ta ke çi rən 

su da şı yan ma şın aş kar la nıb. Be lə ki, 10 

HS 078 döv lət nöm rə ni şan lı su da şı yan 

nəq liy yat va si tə si nin sa hi bi öz fər di ya-

şa yış evi nin xətt  in dən kü çə yə çı xış ve-

rib. Bu xətt  va si tə si lə ma şı nı nı dol du-

ra raq ay rı-ay rı və tən daş la ra su sa tı şı nı 

hə ya ta ke çi rib. 

Sa bun çu ra yo nu nun Zab rat qə sə-

bə sin də 96 böl mə dən iba rət is ti xa na 

komp lek sin də iç mə li su dan qey ri-qa nu-

ni is ti fa də edi lib. İs ti xa na sa hi bi əra zi dən 

ke çən  ma gist ral su kə mə ri nə öz ba şı na 

qo şul ma et mək lə 100 mm diametr li xətt  

va si tə si lə qa nun suz su çə kib və uçot suz 

is ti fa də edib. Kür də xa nı qə sə bə sin də 

üz lük daş se xin də də su dan mü qa vi lə-

siz is ti fa də edil di yi aş kar la nıb. Mə lum 

olub ki, sa hib kar tex ni ki şərt al ma dan 

və say ğac qu raş dır ma dan iç mə li su dan 

is ti fa də edib. Ət kə si mi və tən dir se xin-

də də su təc hi za tı öz ba şı na və qa nun suz 

çə kil miş xətt  va si tə si lə apa rı lıb.  

Aş kar lan mış hər bir fakt üz rə 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, Su dan 

İs ti fa də Qay da la rı nın tə ləb lə ri nə uy ğun 

ola raq qa nun suz is ti fa də yə gö rə dəy miş 

zi yan he sab la nıb. Ey ni za man da, və tən-

daş lar və sa hib kar lar iç mə li su dan qa nu-

ni is ti fa də yol la rı ba rə də mə lu mat lan dı-

rı lıb.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yan var-

no yabr ay la rın da iç mə li su dan qa nun-

suz is ti fa də ilə bağ lı “Azər su” ASC üz rə 

13993 fakt aş kar la nıb, 4 milyon 64 min 

və 440 min kub metr həc min də sər fi y yat 

bər pa olu nub. Su dan qa nun suz is ti fa də 

ilə bağ lı  200-dək fakt araş dı rıl ma sı üçün  

hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı na təq dim 

olu nub. 

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 təd bir lər da vam et di ri lir. 

İç mə li su dan qa nun suz is ti fa də hal-

la rı nın aş kar lan ma sı və ara dan qal-

dı rıl ma sı məq sə di lə “Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti 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 Ab şe ron, Su ra xa-

nı və Sa bun çu  ra yon la rın da su dan 

uçot suz və say ğac dan kə nar xət lər-

dən is ti fa də hal la rı aş kar la nıb.
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