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Bu tövsiyәlәr toplusu Beynәlxalq Hidroloji Proqram Birliyi QHT-nin koordinasiyası ilә Qanıx 

Çayı üzrә Hövzә Şurası tәrәfindәn hazırlanıb. ATӘT-in Bakı Ofisi tövsiyәlәri redaktә, tәrcümә 

vә nәşr edib. Hesabatda ifadә olunan fikirlәr müәlliflәrә mәxsusdur vә ATӘT-in Bakı Ofisinin 

rәsmi mövqeyini әks etdirmir. 

Bu nәşr vә onun hissәlәri Beynәlxalq Hidroloji Proqram Birliyinin yazılı razılığı olmadan nә 
çoxaldıla, nә dә ki hәr hansı forma vә ya vasitә ilә ötürülә bilәr. Suallarla bağlı müraciәt 
edin: 

  

Beynәlxalq Hidroloji Proqram Birliyi  

C-b İmanov Fәrda vә c-b Rafiq Verdiyev 

5, Yeni Yasamal 85, Bakı, AZ 1005, Azәrbaycan 

Tel: (+99412)4390501 

E-mail: farda_imonov@mail.ru 

Bu hesabatın elektron nüsxәlәri üçün sәnәdin başlığı altında e-poçt göndәrmәyiniz xahiş 

olunur. 

 

Redaktor vә Nәşr koordinatoru: Mathilde Nguyen Panigel, İqtisadi və Ətraf Mühit 
məsələləri üzrə Məsul Şəxs, ATƏT 
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QISA ICMAL 

Beynәlxalq Hidroloji Proqram Birliyi (IHPA) ATӘT-in Bakı Ofisinin dәstәyi ilә 19 iyul 2013-cü il 

tarixindә Zaqatala rayonunda Qanıx/Alazanı çayının hövzәsi ilә bağlı maraqlı tәrәflәrlә görüş 

keçirmişdir.  

Çay hövzәlәrindә su ehtiyatlarının idarә edilmәsi ilә bağlı problemlәri müzakirә etmәk üçün  

Çay Hövzәsi Şurası toplanaraq Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarә edilmәsi vә Çay 

Hövzәsinin İdarә edilmәsi Planı üzrә tövsiyәlәr toplusu hazırlamışdır.   

IHPA-nın sәdri cәnab Fәrda İmanov ATӘT-in Bakı Ofisinin maliyyәlәşdirdiyi layihәnin hәyata 

keçirilmәsi üçün mәsul şәxsdir. Layihә Avropa Parlamentinin 23 oktyabr 2000-ci il 

2000/60/EC saylı direktivinә uyğun olaraq hövzә yanaşması prinsiplәrini әsas tutmaqla su 

ehtiyatlarının idarә edilmәsindә ictimai iştirakçılığın dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnib. 2010-cu 

ildә icrasına başlanmış layihәnin mәqsәdi Azәrbaycan, Gürcüstan vә s. ölkәlәrin çay hövzәlәri 

üzrә transsәrhәd әmәkdaşlığını güclәndirmәkdir. Layihә çay hövzәsi problemlәri ilә bağlı yerli 

maraqlı tәrәflәrin bir araya gәlmәsi, müzakirәlәr aparması vә hәll yolları axtarması üçün 

platforma yaradır. Layihә yerli maraqlı tәrәflәri Qanıx çayı hövzәsinin idarә edilmәsindә 

ictimaiyyәtin iştirakı  sahәsindә lazımi tәlimatlarla  tәmin etmişdir.  

Qanıx Çayı Hövzәsi üzrә Şuranın (bu qurum 2001-2003-cü illәrdә Cәnubi Qafqazda Su 

Ehtiyatlarının İdarә olunması Proqramı çәrçivәsindә USAİD tәrәfindәn  tәrәfdaşlıq forumu 

qismindә yaradılmış, lakin hәlә qeydiyyatdan keçmәmişdir) üzvü cәnab Zakir Әliyev tәbiәtin 

mühafizәsinin vә bu sahıdı Gürcüstanın Laqodex rayonu ilә vә Zaqatala rayonı arasında 

әmәkdaşlığın әhәmiyyәtindәn danışdı.   

Gürcüstan Respublikasının Yaşıl Hәrәkat QHT-sinin üzvü cәnab George Magradze 

Gürcüstanın Laqodexi rayonunda su ehtiyatları üzrә hәyata keçirilәn layihәlәr barәdә 

mәlumat verdi vә әhalinin üzlәşdiyi  ümumi su problemlәri haqqında danışdı.  O, kәndlәrdә 

Su Tәrәfdaşlığının әhәmiyyәtini vә icmaların cәlb edilmәsinin zәruriliyini dilә gәtirdi.  

IHPA-nın vitse-prezidenti Rafiq Verdiyev isә öz növbәsindә, Azәrbaycanın Lәnkәran 

rayonunda hәyata keçirilәn bәrk mәişәt tullantılarının vahid idarәçiliyi layihәsi barәdә 

mәlumat verdi vә bildirdi ki, layihә çәrçivәsindә işlәnib hazırlanan tullantıların idarә edilmәsi 

strategiyası Hökumәtdәn lazımi dәstәk almışdır vә eyni dәstәk Qanıx çayı hövzәsinin idarә 

edilmәsi planı üçün dә әldә edilә bilәr.  
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TÖVSİYӘLӘRİN SİYAHISI 

Çay hövzәsi üzrә maraqlı tәrәflәrin 19 iyul 2013-cü il tarixindә Zaqatalada keçirilәn 
görüşündәn әsas әldә olunan nәticә transsәrhәd su ehtiyatlarının mühafizәsi ilә bağlı gәlәcәk 
әmәkdaşlığı güclәndirmәk üçün tövsiyәlәr toplusudur. Qanıx Çayı üzrә Hövzә Şurası 
aşağıdakı tövsiyәlәrin hәyata keçirilmәsinә çağırır: 

1. Çay hövzәlәrindә yerlәşәn rekreasiya ehtiyatları effektiv planlaşdırılmalı vә 

qorunmalıdır. Çirklәnmәlәrin qarşısının alınması üçün yaşayış mәntәqәlәrini su ilә 

tәmin edәn su tәchizatı mәnbәlәrinin yaxınlığında yerlәşәn bütün   obyektlәrә 

(rekreasiya mәrkәzlәri, kafelәr vә s.)  dövlәt agentliklәrinin, yerli Hökumәt vә Hövzә 

tәşkilatlarının (yaradılacaq) müvafiq regional idarәlәri tәrәfindәn ciddi nәzarәt 

olunmalıdır.   

 

2. İçmәli su tәchizatı üçün istifadә edilәcәk su mәnbәlәri mühafizә edilmәlidir. Bu işin 

hәyata keçirilmәsindә   müvafiq dövlәt orqanları, yәni Ekologiya Nazirliyi, Fövqәladә 

Hallar Nazirliyi, elәcә dә  Azәrsu ASC-i mühüm rol oynaya bilәr.  

 
3. Çay hövzәsindә olan qeyri-qanuni tullantı sahәlәri rayondakı müvafiq xidmәt orqanları 

(mәs: yerli  kommunal xidmәtlәri vә s. qurumlar) tәrәfindәn mütәmadi olaraq 

tәmizlәnmәlidir. Su mәnbәlәri yaxınlığında torpaqların eroziyaya uğraması prosesinin 

artması müşahidә edildiyindәn, bu torpaqların mühafizәsi olduqca vacibdir. Gәlәcәkdә 

eroziyanın qarşısının alınması mәqsәdilә müvafiq orqanlar (mәs: tәbiәti mühafizә 

tәşkilatları, yerli hökumәt vә hövzә tәşkilatları - yaradılacaqdır) tәrәfindәn xüsusi 

tәdbirlәr görülmәlidir.     

 

4. Hövzәdә yaşayan әhalinin mәlumatlılığını artırmaq üçün pilot layihәlәr hәyata 

keçirilmәlidir. Bu layihәlәr Hökumәt, yerli icra orqanları vә Beynәlxalq Donor 

Tәşkilatları tәrәfindәn maliyyәlәşdirilә bilәr.   

 

5. Yerli hakimiyyәt orqanları vә nümayәndәliklәri su ehtiyatlarının mühafizәsi vә regional 

inkişaf sahәsindә hәyata keçirilәn müxtәlif pilot layihәlәrdә (gender mәsәlәlәri dә 

daxil olmaqla) icmaların iştirakı üçün daha geniş imkanlar yaratmalıdır. Su 

ehtiyatlarının mühafizәsi vә monitorinq fәaliyyәtlәrindә tәbiәti mühafizә tәşkilatları  

ictimaiyyәtin iştirakını   (müxtәlif layihәlәrin icrası yolu ilә vә digәr üsullarla)  tәmin 

etmәlidir.  
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6. Su ehtiyatlarının mühafizәsi vә çay hövzәsinin idarә edilmәsi regional inkişaf üzrә 

dövlәt proqramlarının mühüm elementlәri hesab edilmәlidir.   

 

7. Bәlәdiyyәlәrin maddi vә texniki resurslarını artırmaqla, onların su ehtiyatlarına dair 

mәsәlәlәrdә iştirakını tәmin etmәk üçün  Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının da yardımı 

ilә hökumәtin güclü dәstәyinә ehtiyac var.  

 

8. Transsәrhәd su mәsәlәlәrinin müntәzәm olaraq müzakirәsini tәmin etmәk üçün su 

hövzәsi şuraları, digәr müvafiq ictimai vә hökumәt orqanları arasında görüşlәrin 

tәşkilini dәstәklәmәk vә tәmin etmәk mәqsәdilә layihә hәyata keçirilmәlidir 

(hökumәt, yerli icra hakimiyyәti orqanları vә Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının dәstәyi 

ilә).   

 

9. Su ehtiyatlarının vә çay hövzәsinin idarә edilmәsi planı üzrә dövlәt qurumları vә özәl 

şirkәtlәrә tәlimlәrin keçirilmәsi üçün layihәlәr hazırlanmalıdır (hökumәt, yerli icra 

hakimiyyәti orqanları vә Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının dәstәyi ilә).    

 

10. Su ehtiyatlarının idarә edilmәsi vә әtraf mühit mәsәlәlәrinә cәlb olunan yerli maraqlı 

tәrәflәr vә yerli  orqanlar Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarә edilmәsiprinsiplәrini 

әsas tutaraq  Çay Hövzәsinin İdarә edilmәsi üzrә Tәşkilat yaratmalıdır. 

 

11. Hökumәt Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının kömәyindәn istifadә etmәklә Qanıx Çayı 

Hövzәsi üzrә Şuranın ictimai mәlumatlılıq vә iştirakçılıq işlәrindә rolunun 

güclәnmәsindә vә bunun üçün onun maddi vә texniki baxımdan dәstәklәnmsәsindә 

mühüm rol oynaya bilәr. 

 

12. Suyun keyfiyyәtinin beynәlxalq standartlara uyğun şәkildә yoxlanılması üçün 

laboratoriyalar yaradılmalı, lazımi avadanlıqlarla tәchiz edilmәli vә kadrların potensialı 

güclәndirilmәlidir.  

 

13. Sәnaye müәssisәlәri Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn olunan 

tәlәblәrә әmәl etmәlidir (mәs: mövcud tullantı sәviyyәsi ilә bağlı hesabatlılığa әmәl 

etmәk mәqsәdilә sәnaye müәssisәlәrinә çay sularına tullantıların axıdılması formaları 

barәdә hesabatvermә vә mәcburi yoxlama mexanizmi tәtbiq edilmәlidir).  
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14. Çay hövzәsindә suyun keyfiyyәti haqqında informasiyanın  ictimaiyәt tәrәfindәn әldә 

edilmәsiüçün müvafiq dövlәt qurumları tәrәfindәn platforma yaradılmalıdır.  

 

15. Azәrbaycan vә Gürcüstan hökumәtlәrinin dәstәyi ilә birgә transsәrhәd Çay Hövzәsı 

Şuralarının yaradılması mühm bir addım hesab oluna bilәr vә bu zaman ildә әn azı bir 

dәfә ikitәrәfli görüşkeçirilmәli, Şura üzvlәrinin digәr regionlarda tәcrübә mübadilәsi  

tәmin edilmәsi vә Şuranın fәaliyyәtini dәstәklәmәyәk  üçün kifayәt qәdәr vәsait 

ayrılmalıdır. 

 

16. Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi vә yerli icra orqanları müstәqil ictimai monitorinq 

fәaliyyәtlәri üzrә mәrkәzlәrin yaradılmasına kömәk edә bilәr.   

 

17. Qanıx/Alazan çayı hövzәsi üzrә mövcud idarәetmә planlarının işlәnilәrәk  hәyata 

keçirilmәsi  Azәrbaycan vvacibdirә Gürcüstan hökumәtlәri arasındakә әmәkdaşlıq 

proqramlarında mühüm yer verilә   bilәrlәr.    

 

18. Çay Hövzәsi Şurasının dövlәt vә beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn keçirilәn yeni 

layihәlәrdә  xüsusi rol oynaya bilәr .  

 

19. Su ehtiyatlarının idarә edilmәsi üzrә birgә proqramlar vә komissiyalar yaradılması   

Azәrbaycan vә Gürcüstan hökumәtlәri arasında әmәkdaşlıq proqramınında xüsusi rol 

verilmәsi tşvsiyyә oluna bilәrr.  
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1. Resursların qorunması üzrә tәdbirlәr  

 

Ümumi mәlumat  

Avropa Parlamenti vә Avropa Şurasının 23 oktyabr 2000-ci il 2000/60/EC saylı direktivinin 1-

ci maddәsinә әsasәn, su kommersiya mәhsulu deyil, mühafizә edilmәli, qorunmalı olan bir 

irsdir. Bundan başqa, su ehtiyatları müxtәlif mәqsәdlәr üçün davamlı olaraq yüksәk 

keyfiyyәtli su tәlәbatı kimi daim artan bir tәzyiq altındadır. Su ehtiyatlarına tәsir göstәrәn vә 

ya onları idarә edәn  bütün maraqlı tәrәflәr әtraf mühitin mühafizәsi, suyun keyfiyyәtinin 

yaxşılaşdırlması vә çirklәnmәnin qarşısının  alınması mәqsәdilә güclәrini sәfәrbәr etmәlidir.  

 

Mövcud vәziyyәtin tәhlili 

Әn yüksәk çirklәnmә sәviyyәsi çayın yaxınlığında yerlәşәn istirahәt obyektlәri vә yaşayış 

sahәlәrinin әtrafında, müxtәlif növ mәişәt tullantıları vә çirkab suların birbaşa çaya axıdıldığı  

bu әrazilәrdә müәyyәn edilmişdir.     

 

Tövsiyәlәr 

1. Çay hövzәlәrindә yerlәşәn rekreasiya ehtiyatları effektiv planlaşdırılmalı vә  qorunmalıdır. 

Çirklәnmәlәrin qarşısının alınması üçün yaşayış mәntәqәlәrini su ilә tәmin edәn su 

tәchizatı mәnbәlәrinin yaxınlığında yerlәşәn bütün   obyektlәrә (rekreasiya mәrkәzlәri, 

kafelәr vә s.)  dövlәt agentliklәrinin, yerli Hökumәt vә çay hövzәsi tәşkilatlarının 

(yaradılacaq) müvafiq regional idarәlәri tәrәfindәn ciddi nәzarәt olunmalıdır.  

 

2. İçmәli su tәchizatı üçün istifadә edilәcәk su mәnbәlәri mühafizә edilmәlidir. Bu baxımdan   

Ekologiya Nazirliyi, Fövqәladә Hallar Nazirliyi, elәcә dә  Azәrsu ASC aparıcı rola 

malikdirlәr.  

 

3. Çay hövzәsindә olan qeyri-qanuni tullantı sahәlәri rayondakı müvafiq xidmәt orqanları 

(mәs: kommunal xidmәtlәri vә sa yerli qurumlar) tәrәfindәn mütәmadi olaraq 

tәmizlәnmәlidir. Su mәnbәlәri yaxınlığında torpaqların eroziyaya uğraması prosesinin 

artması müşahidә edildiyindәn, bu torpaqların mühafizәsi olduqca vacibdir. Gәlәcәkdә 
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eroziyanın qarşısının alınması mәqsәdilә müvafiq dövlәt orqanları (mәs: tәbiәti mühafizә 

tәşkilatları, yerli hökumәt vә hövzә tәşkilatları - yaradılacaqdır) tәrәfindәn xüsusi 

tәdbirlәr görülmәlidir.   
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2. İctimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmә vә mәlumatların 

açıqlanması vasitәlәri  

 

Ümumi mәlumat  

Avropa Parlamenti vә Avropa Şurasının 2000/60/EC saylı direktivinin 5-ci vә 13(3)-cü 

maddәlәrinә әsasәn, çay hövzәsinin idarә edilmәsi planı әrazisi bir ölkәnin hüdudlarından 

kәnara çıxan rayonlar da daxil olmaqla, hәr bir çay hövzәsi rayonu üçün tövsiyә olunur. Çay 

hövzәsinin idarә edilmәsi planının hazırlanması vә nәzәrdәn keçirilmәsinә bütün maraqlı 

tәrәflәrin cәlb edilmәsi müvafiq dövlәt siyasәti vasitәsilә tәmin edilә bilәr. Yerli hökumәt 

orqanları mәslәhәtlәşmә, mәlumatların açıqlanması vә ictimaiyyәtin cәlb olunması prosesinin 

effektiv olmasını tәmin edә bilәr. Bundan başqa, tәhlillәr barәdә hesabat vә çay hövzәsi 

rayonları üçün yaradılmış monitorinq proqramı müvafiq qaydada vә vaxtında bütün maraqlı 

tәrәflәrә tәqdim edilmәlidir.  

 

Mövcud vәziyyәtin tәhlili  

Hal-hazırda Qanıx hövzәsindә  әtraf mühitin qorunması vә su ehtiyatlarının idarә edilmәsi 

fәaliyyәtlәri ilә bağlı ictimai mәlumatlılıq vә iştirak sәviyyәsi aşağıdır.  Yerli maraqlı tәrәflәr 

(dövlәt agentliklәri, özәl şirkәtlәr) çay hövzәsi üçün effektiv ictimai iştirak mexanizminә malik 

deyillәr. ABŞ BİA- nin qrantları hesabına maliyyәlәşәn yuxarıda qeyd etdiyimiz Çay Hövzәsi 

Şurasının maariflәndirmә kampaniyaları aparmaq üçün maddi vә texniki dәstәyә ehtiyacı var 

vә bu qurum hüquqi şәxs kimi qeydiyyata alınmalıdır.   

 

Tövsiyәlәr 

4. Hövzәdә yaşayan әhalinin mәlumatlılığını artırmaq üçün pilot layihәlәr hәyata 

keçirilmәlidir. Bu layihәlәr Hökumәt, yerli icra orqanları vә Beynәlxalq Donor Tәşkilatları 

tәrәfindәn maliyyәlәşdirilә bilәr. 

a. Layihә çәrçivәsindә Qanıx/Alazan çayı hövzәsi ilә bağlı veb sәhifә yaradılmalı vә 

müxtәlif reklam kampaniyaları da daxil olmaqla, müxtәlif interaktiv ünsiyyәt 

formaları tәtbiq edilmәlidir.  
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b. Ekoloji layihәlәr ictimai maariflәndirmә vә әn yaxşı tәcrübәlәrin yayılması üçün 

birbaşa vә tәsirli vasitә olan kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn (radio, TV, yerli 

qәzet) yararlanır.   

c. Layihә su ehtiyatlarının qorunması ilә bağlı mәlumatlılığı artırmaq vә mәktәbli 

uşaqların iştirakını tәmin etmәk üçün yerli vә transsәrhәd fәaliyyәtlәr (inşa 

müsabiqәsi, açıq havada ekoloji fәaliyyәtlәr, foto müsabiqәlәr, tәlimlәr, çay 

hövzәsinin Gürcüstan tәrәfindәki hәmyaşıdları ilә birgә tәdbirlәr) tәşkil etmәlidir. 

 

5. Yerli hakimiyyәt orqanları vә müvafiq qurumların yerli struktur bölmәlәri su 

ehtiyatlarının mühafizәsi vә regional inkişaf sahәsindә hәyata keçirilәn müxtәlif pilot 

layihәlәrdә (gender mәsәlәlәri dә daxil olmaqla) icmaların iştirakı üçün imkanlar 

yaratmalıdır. Su ehtiyatlarının mühafizәsi vә monitorinq fәaliyyәtlәrindә ictimai iştirakçılıq 

(müxtәlif layihәlәrin icrası) tәbiәti mühafizә tәşkilatları tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir. 

 

6. Su ehtiyatlarının mühafizәsi vә çay hövzәsinin idarә edilmәsi regional inkişaf üzrә dövlәt 

proqramlarının mühüm elementlәri hesab edilmәlidir.  

 



Qanıx Çayı üzrə Hövzə Şurası – Tövsiyələr 

11 | P a g e  

 

 

3. İnstitusional potensialın güclәndirilmәsinә dәstәk 

 

Ümumi mәlumat 

Avropa Şurasının 2000/60/EC saylı direktivinin 3-cü maddәsinә әsasәn, dövlәt müәyyәn 

edilmiş çay hövzәsi rayonları әrazisindә müvafiq sәlahiyyәtli orqanın tәyin edilmәsi vә ya 

yaradılması da daxil olmaqla inzibati tәdbirlәrin koordinasiyası üzrә mәsul orqan kimi tәsbit 

edilir.   

Bu hәmçinin Kür çayı hövzәsindә su ehtiyatlarının idarә edilmәsi üçün dә müvafiq yanaşma 

hesab edilә bilәr.  

 

Mövcud vәziyyәtin tәhlili   

Çay hövzәsindә su ehtiyatlarının effektiv idarә edilmәsi üçün institusional potensial zәif vә 

dağınıqdır. Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi (ETSN), Meliorasiya ASC vә Azәrsu ASC-nin 

rayonda yerli struktur bölmәlәri olsa da, onların arasında fәaliyyәtlәr üzrә koordinasiya vә 

ictimaiyyәtlә kommunikasiya zәifdir. Hal-hazırda heç bir hövzә tәşkilatı Çay Hövzәsinin 

İnteqrasiyalı İdarә edilmәsi üzrә mәsuliyyәt daşımır. Lakin, son zamanlar yeni yaradılan su 

istifadәçilәri assosiasiyaları tәrәfindәn suvarma üçün su tәchizatı üzrә koordinasiyaya 

tәşәbbüs edilir.  

 

Tövsiyәlәr 

7. Bәlәdiyyәlәrin su ehtiyatlarına dair mәsәlәlәrdә iştirakını tәmin etmәk üçün tәşkilati 

imkanlarını, maddi vә texniki resurslarını artırmaq mәqsәdilә Beynәlxalq Donor 

Tәşkilatlarının da yardımı ilә hökumәtin güclü dәstәyinә ehtiyac var.  

 

8. Transsәrhәd su mәsәlәlәrinin müntәzәm olaraq müzakirәsini tәmin etmәk üçün su 

hövzәsi şuraları, digәr müvafiq ictimai vә hökumәt orqanları arasında görüşlәrin tәşkilini 

dәstәklәmәk vә tәmin etmәk mәqsәdilә layihә hәyata keçirilmәlidir (hökumәt, yerli icra 

hakimiyyәti orqanları vә Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının dәstәyi ilә).   
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9. Su ehtiyatlarının vә çay hövzәsinin idarә edilmәsi planı üzrә dövlәt vә qeyri= dövlәt 

qurumlarıilә tәlimlәrin keçirilmәsi üçün layihәlәr hazırlanmalıdır (hökumәt, yerli icra 

hakimiyyәti orqanları vә Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının dәstәyi ilә).    

 
10. Su ehtiyatlarının idarә edilmәsi vә әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә  yerli maraqlı 

tәrәflәr vә yerli hökumәt orqanları Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarә edilmәsi 

prinsiplәrinә әsasәn Çay Hövzәsinin İdarә edilmәsi üzrә Tәşkilat yaratmalıdır. 

 
11. Hökumәt Beynәlxalq Donor Tәşkilatlarının kömәyi ilә mövcud Qanıx Çayı Hövzәsi üzrә 

Şuranın ictimai mәlumatlılıq vә iştirakçılıq işlәrindә maddi vә texniki dәstәk ilә tәmin 

edilmәsi baxımından rolunun güclәnmәsindә mühüm rol oynaya bilәr. 
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4. Çirklәnmәyә nәzarәt edilmәsi vә nәzarәt etmә 

bacarığı 

 

Ümumi mәlumat 

2000/60/EC direktivinin 4 vә 16-cı maddәlәrinә әsasәn, Avropa İttifaqında müvafiq 

sәlahiyyәtli orqanlar suyun çirklәnmәsinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir. Bu çirklәnmәlәrә 

fәrdi çirklәndiricilәr vә ya çirklәndirici qruplar sәbәb ola bilәr. Bu çirklәndiricilәr  içmәli suyun 

distillә edilmәsi üçün istifadә olunan sular da daxil olmaqla, bütün su mühiti üçün böyük 

tәhlükә yaradır. Lazım olduqda, proqressiv şәkildә çirklәnmәnin qarşısını almaq, emissiyalar, 

atqılar vә zәrәrli vә ya tәhlükәli maddәlәrin qarşısını almaq vә aradan qaldırmaq mәqsәdilә 

elmi prinsiplәr әsasında sadәlәşdirilmiş risklәrin qiymәtlәndirilmәsi proseduru ilә müәyyәn 

olunmuş su mühiti üçün tәhlükәlәr üzrә fәaliyyәtlәrin prioritetlәşdirilmәsi tövsiyә olunur.    

Bu hәmçinin Cәnubi Qafqaz regionunda tәtbiq etmәk üçün yaxşı bir yanaşma hesab edilә 

bilәr.  

 

Mövcud vәziyyәtin tәhlili   

ETSN bölgәdәki çaylarda suyun keyfiyyәtinin monitorinqini hәyata keçirir. Bununla belә, 
aşağıdakı çatışmazlıqlar da hәll edilmәlidir:  

• Monitorinq hәr ay keçirilsә dә  ictimaiyyәtdә  bu sahәdә kifayәt qәdәr mәlumat 

yoxdur.  

• Azәrsu vә Sәhiyyә Nazirliyinin bölgәdәki sanitar-epidemioloji xidmәt orqanları 

monitorinq keçirsә dә, bu mәlumatlara çıxış mәhduddur vә ictimaiyyәtә lazımi 

sәviyyәdә informasiya açıqlanmır.  

• ETSN tәrәfindәn çaylarda suyun keyfiyyәtinin yoxlanılması üçün Qanıx çayı 

hövzәsindә heç bir dövlәt laboratoriyası yoxdur.    

• Müxtәlif fәaliyyәtlәrin su ehtiyatlarının keyfiyyәtinә necә tәsir göstәrmәsi barәdә heç 

bir monitorinq mәlumatı yoxdur.  

• Sәnaye müәssisәlәrinin özünü-monitorinqi vә onların tәlәb olunan ekoloji standartlara 

uyğunluğu ciddi şәkildә tәkmillәşdirilmәyib.  
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Tövsiyәlәr 

12. Suyun tәrkibinin beynәlxalq standartlara uyğun şәkildә yoxlanılması üçün laboratoriyalar 

yaradılmalı, lazımi avadanlıqlarla tәchiz edilmәli vә kadrların potensialı güclәndirilmәlidir. 

 

13. Mövcud tullantı sәviyyәsi ilә bağlı hesabatlılığı artırmaq mәqsәdilә sәnaye müәssisәlәrinә 

çay sularına tullantıların axıdılması formaları barәdә hesabatvermә vә mәcburi yoxlama 

sisteminә әmәl edilmәlidir.  

 

14. Ç

ay hövzәsindә suyun keyfiyyәti haqqında informasiyaya ictimai çıxışı tәmin edәn müvafiq 

dövlәt qurumları tәrәfindәn platforma yaradılmalıdır.  

 

15. Azәrbaycan vә Gürcüstan hökumәtlәrinin dәstәyi ilә birgә transsәrhәd Çay Hövzәsı 

Şuraları yaradılmalı vә ildә әn azı bir dәfә ikitәrәfli görüşün keçirilmәsi, Şura üzvlәrinin 

digәr regionlarda tәcrübә mübadilәsinin tәmin edilmәsi vә Şuranın fәaliyyәtlәri üçün 

lazımi yardımlar göstәrilmәsi üçün kifayәt qәdәr vәsait ayrılmalıdır. 

 



Qanıx Çayı üzrə Hövzə Şurası – Tövsiyələr 

15 | P a g e  

 

 

5. Transsәrhәd  әmәkdaşlığın inkişafı 

 

Ümumi mәlumat 

2000/60/EC direktivinin müqәddimәsini (35) nәzәrә alarsaq, su transsәrhәd tәsirlәrә malik 

ola bildiyi zaman, ekoloji mәqsәdlәrә nail olunması üzrә tәlәblәr bütün çay hövzәsi bölgәsi 

üçün koordinasiya edilmәlidir. Sәlahiyyәtli orqanlar su ehtiyatlarının mühafizәsi vә idarә 

edilmәsi üzrә beynәlxalq konvensiyalara, xüsusilә dә 1992-ci ildә qәbul edilmiş Transsәrhәd 

Su Axınlarının vә Beynәlxalq Göllәrin Mühafizәsi vә İstifadәsi üzrә Birlәşmiş Millәtlәrin 

Konvensiyasına vә bu konvensiyaya edilәn sonrakı dәyişikliklәrә uyğun gәlmәlidir.   

 

Mövcud vәziyyәtin tәhlili    

Qanıx çayı hövzәsinin monitorinqi, idarә edilmәsi vә mühafizәsi üzrә Gürcüstan ilә regional 

әmәkdaşlıq sporadik vә koordinasiyasızdır.     

• Keçmiş Sovet İttifaqı dağılandan bәri Gürcüstandan axan  transsәrhәd suların 

keyfiyyәt vә kәmiyyәti barәdә lazımi sәviyyәdә mәlumat mövcud deyil.  

• Su ehtiyatları vә çay hövzәsinin idarә edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası sәviyyәdә 

әmәkdaşlıq mövcud deyil (Qanıx çayı üçün nә birgә monitorinq, nә dә birgә çay 

hövzәsinin idarә edilmәsi planı var) 

• ABŞ BİA tәrәfindәn yaradılan çay hövzәsinin Azәrbaycan vә Gürcüstan tәrәflәri üzrә 

Hövzә Şuraları ictimai iştirakçılıqla bağlı mәsәlәlәr üzrә әmәkdaşlıq etmir.    

• Hal-hazırda dövlәtlәrarası sәviyyәdә daimi olaraq yaradılan heç bir birgә komissiya vә 

ya çay hövzәsinin idarә edilmәsi üzrә digәr tәşkilat mövcud deyil.  

 

 

Tövsiyәlәr 

16. Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi vә yerli icra orqanları müstәqil ictimai monitorinq 

fәaliyyәtlәri üzrә mәrkәzlәrin yaradılmasına kömәk edә bilәr.   
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17. Azәrbaycan vә Gürcüstan hökumәtlәri Qanıx/Alazan çayı hövzәsi üzrә mövcud idarәetmә 

planlarının tәkmillәşdirilmәsi vә hәyata keçirilmәsi ilә bağlı әmәkdaşlıq proqramlarına 

daxil ola bilәr.    

 

18. Çay Hövzәsi Şurasının dövlәt vә beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn keçirilәn yeni 

layihәlәrdә, lazım gәldikdә, iştirakını tәmin etmәk.  

 

19. Su ehtiyatlarının idarә edilmәsi üzrә birgә proqramlar vә komissiyalar yaradılması barәdә 

Azәrbaycan vә Gürcüstan hökumәtlәrinә tövsiyә etmәk. 

 

 

 



Qanıx Çayı üzrə Hövzə Şurası – Tövsiyələr 

17 | P a g e  

 

 

MARAQLI TӘRӘFLӘRİN TӘQDİMATI  

 

Milli sәviyyә  

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi (Azәrsu ASC vә Meliorasiya ASC ilә 
әmәkdaşlıq çәrçivәsindә) 

• Qanunvericiliyin hazırlanması (tәrtib edilmәsi)   
• Qanunların vә dövlәt proqramlarının hәyata keçirilmәsi   
• Su ehtiyatlarının monitorinqi vә qiymәtlәndirilmәsi 
• Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarә edilmәsi üzrә Milli Planın hazırlanması vә tәtbiq 

edilmәsi 
 

Fövqәladә İşlәr Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlәt Agentliyi  

• agentlik yeni yaradılmışdır vә fәaliyyәti güclәndirilir.  
 

Regional sәviyyә 

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi  

• Su ehtiyatları da daxil olmaqla әtraf mühitin vәziyyәtinin monitorinqi   
 

Qeyd: Hal-hazırda Zaqatalada ETSN-in bir idarәsi fәaliyyәt göstәrir vә bu idarә çay 

hövzәsindәki ekoloji vәziyyәtә nәzarәt edir. ETSN-in hәmçinin Şәkidә bir regional 

Hidrometeorologiya müәssisәsi fәaliyyәt göstәrir.  

Milli 

səviyyə 

Regional 

səviyyə 

Bələdiyyə 

səviyyəsi 
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İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi  

• Regional inkişaf planlaşdırılması  
 

Bәlәdiyyә sәviyyәsi 

Azәrsu ASC-nin bölgәlәrdәki idarәlәri 

• İçmәli su tәchizatı  
 

Meliorasiya ASC-nin bölgәlәrdәki idarәlәri  

• Suvarma su tәchizatı  
 

Qeyd: Meliorasiya ASC vә Azәrsu ASC-nin bölgәnin bütün şәhәrlәrindә әhalini suvarma vә 

içmәli su ilә tәchiz etmәk üçün idarәlәri fәaliyyәt göstәrir. Bölgәdәki Su İstifadәçilәri 

Assosiasiyaları hövzәdәki su ehtiyatlarının geniş şәkildә idarә edilmәsini hәyata keçirә 

bilmәdiyindәn, yalnız suvarma mәqsәdli su tәchizatı işlәrinә cәlb edilir.     

Yerli İcra Hakimiyyәtlәri 

• Yerli sәviyyәdә su ehtiyatlarının istifadә vә mühafizә edilmәsi   
 

Qeyd: Yerli icra orqanları hövzәdәki su ehtiyatlarının mühafizәsi ilә bağlı müxtәlif 

fәaliyyәtlәrin hәyata keçirilmәsindә mühüm rol oynaya bilәr.  

Ümumi bir qeyd kimi vurğulamaq lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan tәşkilatlar arasında vә 
bu tәşkilatlarla ictimaiyyәt arasında әmәkdaşlıq vә koordinasiya olmadığından, su 
ehtiyatlarının idarә edilmәsi ilә bağlı heç bir vahid yanaşma mövcud deyil. Odur ki, ictimai 
iştirakçılıq çox zәifdir.  

Çay hövzәsinin İdarә edilmәsi üzrә işlәrin icra edilmәsi üçün Çay Hövzәsinin İdarә edilmәsi 

Tәşkilatının yaradılmasına böyük tәlәbat var.   

Çay Hövzәsi Şurası Qanıx çayı hövzәsinin inteqrasiyalı idarә edilmәsi planının tәtbiqi dә daxil 

olmaqla, hövzәdәki idarәetmә işlәrinin planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsindә Çay 

Hövzәsinin İdarә edilmәsi Tәşkilatını vә bütün digәr әlaqәdar qurumları dәstәklәyә bilәr.    

Hövzә Şurası, hәmçinin su ehtiyatlarının idarә edilmәsi mәsәlәlәrinә ictimaiyyәtin cәlb 

edilmәsindә mühüm rol oynaya bilәr.    
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AZӘRBAYCANDA ÇAY HÖVZӘLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ İLӘ 

BAĞLI CARİ VӘ KEÇMİŞ LAYİHӘLӘRİN SİYAHISI  

Tәşkilat / 
Qurum 

İllәr Layihәnin 
adı 

Nәticәlәr Coğrafi tәsir  

ABŞ BİA 2001-
2004 

Cәnubi 
Qafqazda Su  
Ehtiyatlarının 
İdarә edilmәsi 

Qanıx ÇHİEP (Çay Hövzәsinin 
İdarә edilmәsi Planı) işlәnib 
hazırlanmış vә Qanıx Çayı 
Hövzәsi üzrә Şuranı 
formalaşdırmaq üçün maraqlı 
tәrәflәr müәyyәn edilmişdirl  

Qanıx çayı 
hövzәsindә su 
ehtiyatlarının idarә 
edilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi 

ABŞ BİA 
 
 
 
 

 

2005-
2007 

Cәnubi 
Qafqazda Su 
Proqramı 

SEİİP-in (Su Ehtiyatlarının 
İnteqrasiyalı İdarә edilmәsi 
Planı) tәtbiqi üzrә tәkliflәr, su 
ehtiyatları ilә bağlı 
qanunvericiliyin 
tәkmillәşdirilmәsi vә Qanıx 
Çayı Hövzәsi Şurasının  
nizamnamә layihәsi 
hazırlanmış vә Hökumәtә 
tәqdim edilmişdir 

Qanıx çayı 
hövzәsindә vә bütün 
Azәrbaycan 
әrazisindә Su 
Ehtiyatlarının  İdarә 
edilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi 

AB 2008-
2010 

ŞAQMA-da  Su 
Ehtiyatlarının 
İdarә edilmәsi 
 

Su ehtiyatlarına dair 
qanunvericiliyin 
tәkmillәşdirilmәsi üçün SEİİP-
in tәtbiq edilmәsi üzrә tәkliflәr  
hazırlanmış vә Hökumәtә 
tәqdim edilmişdir 

Qanıx çayı 
hövzәsindә vә bütün 
Azәrbaycan 
әrazisindә Su 
Ehtiyatlarının  İdarә 
edilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi  

ATӘT 2011-
2013 

Qanıx Çayı 
Hövzәsinin 
idarә 
edilmәsindә 
ictimai 
iştirakçılığın 
tәşviqi   

USAID vә AB Kur-TACİS 
layihәlәri tәrәfindәn vә 
ictimaiyyәtin dәstәyi ilә işlәnib 
hazırlanan Qanıx Çayı 
Hövzәsinin İdarә edilmәsi 
planlarının hәyata keçirilmәsi  
yollarının müәyyәn edilmәsi 
üçün maraqlı tәrәflәrlә 
işlәmәk,   
İctimai İştirakçılıq 
Strategiyasının hazırlanması vә 
müzakirәlәr aparılması  

Qanıx çayı 
hövzәsindә 
ictimaiyyәtin dәstәyi 
ilә Su Ehtiyatlarının  
İdarә edilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi 

ATӘT 2013 Gәncәçay Çayı 
Hövzәsinin 
idarә 
edilmәsindә 
ictimai 
iştirakçılığın 
tәşviqi   

AB Kür-TACİS layihәlәri 
tәrәfindәn vә ictimaiyyәtin 
dәstәyi ilә işlәnib hazırlanan 
Gәncәçay ÇHİE planlarının 
hәyata keçirilmәsi yollarının 
müәyyәn edilmәsi üçün 
maraqlı tәrәflәrlә işlәmәk 

Gәncәçay çayı 
hövzәsindә 
ictimaiyyәtin dәstәyi 
ilә Su Ehtiyatlarının  
İdarә edilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi 

AB 2010-
2012 

Kür-TACIS 
layihәsi 

Qanıx vә Gәncәçay ÇHİEP-in 
inkişaf etdirilmәsi 

Qanıx vә Gәncәçay  
Çayı Hövzәsindә Su 
Ehtiyatlarının  İdarә 
edilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi  
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• 2001-dәn bu günәdәk. REM Qafqaz Su Proqramı (Ermәnistan, Azәrbaycan, 
Gürcüstan)  
 

• 2000-2004. ABŞ BİA. Cәnubi Qafqazda Su Ehtiyatlarının İdarә olunması (Ermәnistan, 
Azәrbaycan, Gürcüstan)   
 

• 2002-2003. AB/TACİS. Transsәrhәd Çaylarda Suyun Keyfiyyәtinin Monitorinqi vә 
Qiymәtlәndirilmәsi üzrә Çayların Birgә İdarә olunması Proqramı (Ermәnistan, 
Azәrbaycan, Gürcüstan)  
 

• 2002-2008. ATӘT-NATO. Sülh Proqramı üçün Elm-Cәnubi Qafqazda Çayların 
Monitorinqi (Ermәnistan, Azәrbaycan, Gürcüstan)  
 

• 2003-2005. UND-İBİA. Kür-Araz hövzәsindә Transsәrhәd Deqradasiyasının 
Azaldılması (Ermәnistan, Azәrbaycan, Gürcüstan)  

 
• 2004-2008. ABŞ BİA. Cәnubi Qafqaz Su Proqramı (Ermәnistan, Azәrbaycan, 

Gürcüstan)  
 

• 2003-2006. Almaniya Hökumәti. Kür çayı hövzәsindә tәhlükәli halların qarşısını almaq 
üçün transsәrhәd әmәkdaşlığı. 
 

• 2005-2007. BMT İP-QEF. Kür-Araz hövzәsindә Transsәrhәd Deqradasiyasının 
Azaldılması. B Mәrhәlәsi (Ermәnistan, Azәrbaycan, Gürcüstan vә İran) 
 

• 2007-2011. AB/TACİS. Kür çayı hövzәsinin transsәrhәd idarәçiliyinә dәstәk. 
(Ermәnistan, Azәrbaycan, Gürcüstan)  
 

• 2007-2010. AB- Şәrqi Avropa, Qafqaz vә Mәrkәzi Asiyada Su İdarәetmәsi  
 

• NATO, SnE 982227, Cәnubi Qafqazda Transsәrhәd Aqrosistemin Su Ehtiyatlarının 
İdarә edilmәsi,  
 

• NATO ATӘT,  SnE 977991, Cәnubi Qafqazda Çayların Monitorinqi, 2002-2008 
 

• 2012-bu günәdәk: Yeni AB layihәsi (Beynәlxalq Çay Hövzәlәrindә Әtraf Mühitin 
Mühafizәsi) 
 

• 2010-bu günәdәk: BMTAİK-AB:  Milli Siyasәt Dialoqu – Milli Su Strategiyası 
 

• 2011-2013 ATӘT, Qanıx Çayı Hövzәsinin idarә edilmәsindә ictimai iştirakçılığın 
artırılması.  
 

• 2013 ATӘT, Gәncәçay Çayı Hövzәsinin idarә edilmәsindә ictimai iştirakçılığın 
artırılması. 

  

Qeyd: Hal-hazırda Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlәt Agentliyi BMTİP vә QEF-
in maliyyә dәstәyi ilә “Böyük Qafqaz regionunda zәif dağ icmaları tәrәfindәn su vә daşqınlar 
üzrә idarәetmәyә iqlim dәyişikliyi risklәrinin daxil edilmәsi” adlı layihә hәyata keçirir. 
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Layihәnin icrası su ehtiyatlarının idarә edilmәsi prosesindә maraqlı tәrәflәrin iştirakının tәmin 
edilmәsindә mühüm rol oynaya bilәr.    

BMTAİK 2014-cü ildә regionda su ehtiyatlarının idarә edilmәsi üzrә yeni bir layihәnin hәyata 
keçirilmәsini planlaşdırır. 
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ANLAYIŞLARIN İZAHI 

 

1. “Sәth suları” qrunt sularından, aralıq 
sulardan vә kimyәvi tәrkibi ilә bağlı mәhәlli 
sularını özünә daxil edәn sahil sularından 
başqa daxili suları bildirir.  

 

2. Qrunt suları doyma zonasında torpaq 
sәthindәn aşağı olan vә torpaq vә alt-torpaqla 
birbaşa tәmasda olan bütün suları bildirir. 

 

3. “Daxili sular” torpaq sәthindә olan durğun 
vә ya axan suları, vә mәhәlli sularının 
enliliyinin ölçüldüyü baza xәttinin quruya 
doğru hissәsindә bütün qrunt sularını  bildirir.  

 

4. “Çay” torpaq sәthinin әksәr hissәsinә axan, 
lakin bәzi hissәlәrindә torpaq altına keçә 
bilәrm daxili suyun bir hissәsidir.  

 

5. “Göl” durğun vәziyyәtdә olan daxili sәth 
sularının bir hissәsidir.  

 

6. “Aralıq suları” sahil sularına yaxın olmaları 
nәticәsi kimi qismәn duzlu olan, lakin tәmiz 
su axınlarının böyük dәrәcәdә tәsir 
göstәrdiklәri çay mәnsәbindәki sәth sularının 
hissәlәridir.   

 

7. “Sahil suları” hәr bir nöqtәsi mәhәlli 
sularının eni ölçülәn әsas xәttin әn yaxın 
nöqtәsindәn xәttin  dәnizә doğru uzanan 
sahildәn bir dәniz mili mәsafәdә yerlәşәn vә 
vә vәziyyәtdәn asılı olaraq  sәth sularının 
kәnar hüdudunadәk yayılan sәth sularını 
bildirir.  

 

8. “Sünu su hövzәsi” insan әmәyi ilә yaradılan 
sәth su hövzәsini bildirir.  

 

9. “Güclü dәyişdirilmiş su hövzәsi” II Әlavәnin 
müddәalarına uyğun olaraq Üzv Dövlәtin 
müәyyәn etdiyi kimi insan әmәyi sayәsindә  
fiziki dәyişiklik nәticәsi kimi xüsusiyyәti 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişdirilmiş sәth suları 
hövzәsini bildirir.    

 

10. “Sәth suları hövzәsi” göl, rezervuar, axın, 
çay, vә ya kanal, axının bir hissәsi, çay vә 

kanal, aralıq suyu vә ya sahil suları kimi 
sәthin ayrıca vә әhәmiyyәtli elementi bildirir.   

 

11. “Su saxlayan tәbәqә” böyük miqdarda 
qrunt sularının axmasına, yaxud da qrunt 
sularının böyük miqdarda yayılmasına imkan 
verәn  alt-sәth qatını vә ya qatlarını, yaxud 
qayalıq qatlarını vә ya digәr mәsamәlik vә 
sukeçirici coğrafi qatı bildirir.  

 

 

12. “Qrunt suları hövzәsindә vә ya 
hövzәlәrindә qrunt sularının müәyyәn hәcmini 
bildirir. 

 

13. “Çay hövzәsi”  axın, çay vә mümkün ki, 
göllәr vasitәsilә bütün sәth sularının vahid çay 
mәnsәbi, ağzı vә deltasından dәnizә axdığı 
torpaq sahәsidir.  

 

14. “Alt-hövzә” axın, çay vә mümkün ki, 
göllәr vasitәsilә bütün sәth sularının su 
mәnsәbinin (normal olaraq göl vә ya çayın 
birlәşdiyi yer)) konkret nöqtәsinә  axdığı 
torpaq sahәsidir. 

 

15. " “Çay hövzәsi rayonu” bir vә ya daha çox 
qonşu çay hövzәlәrinin çay hövzәlәrinin idarә 
edilmәsinin vahid mәnbәyi kimi 3(1)-ci maddә 
üzrә müәyyәn edilәn  әlaqәli qrunt suları vә 
sahil suları ilә birgә yaratdıqları torpaq vә 
dәniz sahәsini bildirir.  

 

16. “Sәlahiyyәtli Orqan” 3(2) vә ya 3(3) 
Maddәlәri üzrә müәyyәn edilәn orqan vә ya 
orqanları bildirir.  

 

17. “Sәth suları statusu” ekoloji statusu vә ya 
kimyәvi statusu baxımından müәyyәn edilәn 
su sәthi hövzәsi statusunun ümumi ifadәsidir.  

 

18. “Yaxşı sәth suları statusu” hәm ekoloji 
statusu, hәm dә kimyәvi statusu әn az “yaxşı” 
olan sәth suları tәrәfindәn nail olunan statusu 
bildirir.  

19. “Qrunt suları statusu” әn azı kәmiyyәt 
statusu vә kimyәvi statusu ilә müәyyәn edilәn 
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qrunt suları hövzәsinin statusunun ümumi 
ifadәsidir.  

 

20. “Yaxşı qrunt suları statusu” hәm kәmiyyәt 
statusu, hәm dә kimyәvi statusu әn azı 
“yaxşı” olan qrunt suları tәrәfindәn nail 
olunan statusu bildirir.  

 

21. “Ekoloji status” V Әlavәsinә uyğun olaraq 
tәsnif edilәn vә sәth suları ilә әlaqәli olan su 
eko-sistemlәrinin struktur vә funksional 
keyfiyyәtinin ifadәsidir.  

 

22. “Yaxşı ekoloji status” V Әlavәsinә uyğun 
olaraq tәsnif edilәn sәth suları bövzәsi 
statusudur. 

 

23. “Yaxşı ekoloji potensial”  V Әlavәnin 
müvafiq müddәalarına uyğun olaraq 
tәsriflәnәn olduqca dәyişdirilmiş vә ya süni su 
hövzәsi statusudur.  

 

24 “Yaxşı sәth sularının kimyәvi statusu” 
4(1)(a) Maddәsindә müәyyәn edilәn sәth 
suları üzrә ekoloji mәqsәdlәrә uyğun gәlmәk 
üçün tәlәb olunan kimyәvi statusu bildirir, 
yәni çirklәndirici maddәlәrin 
konsentrasiyalarında sәth sularının nail 
olduğu kimyәvi status IX Әlavәsindә müәyyәn 
edilәn vә 16(7) Maddә üzrә  vә Cәmiyyәt 
sәviyyәsindә ekoloji keyfiyyәt standartlarını 
müәyyәn edәn Cәmiyyәtin digәr müvafiq 
qanunvericiliyә  uyğun ekoloji keyfiyyәt 
standartlarını keçmir.   

 

25. “Yaxşı qrunt sularının kimyәvi statusu” V 
Әlavәsinin 2.3.2-ci cәdvәlindә göstәrilәn 
bütün şәrtlәrә cavab verәn qrunt suları 
hövzәsinin kimyәvi statusudur.  

 

26. “Kәmiyyәt statusu” qrunt suları hövzәsinә 
birbaşa vә ya dolayı axınların tәsir 
göstәrdiklәri dәrәcә ifadәsidir.  

 

 

 

27. “Mövcud qrunt suları resursu” bu cür 
suların ekoloji statusunda hәr hansı nәzәrә 
çarpan azalmaya yol vermәmәk vә әlaqәli 
әrazinin eko-sistemlәrinә әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә ziyan vurmamaq üçün  4-cü maddә 
üzrә müәyyәn edilәn әlaqәli sәth suları üzrә 

keyfiyyәt mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün tәlәb 
edilәn axının uzunmüddәtli illik orta 
dәrәcәsinә nisbәtdә qrunt sularının 
hövzәsinin  ümumi dolmasının uzunmüddәtli 
illik orta dәrәcәsini bildirir 

28. “Yaxşı kәmiyyәt statusu” V Әlavәsinin 
2.1.2-ci cәdvәlindә müәyәyn edilәn statusdur.  

 

29. “Tәhlükәli maddәlәr” toksik, damalı olan 
maddәlәri vә bio-akkumulyasiyaya sәbәb olan 
maddәlәr qrupunu  vә narahatlığa sәbәb olan 
digәır maddәlәri vә  maddәlәr qrupunu bildirir 

 

30. “Prioritet maddәlәr” 16(2)-ci maddәyә 
uyğun olaraq vә X Әlavәsindә sadalanan 
maddәlәri bildirir. Bu madәdlәr arasında “ 
16(3) vә (6) maddәlәrdә müәyyәn edilәn vә 
onlara qarşı 16(1) vә (8) maddәlәrә uyğun 
tәdbirlәr görülәn maddәlәri bildirәn “prioritet 
tәhlükәli maddәlәr” daxildir.  

 

31. “Çirklәndiricilәr” xüsusilә dә VIII 
Әlavәsindә sadalanan maddәlәrin yaratdıqları 
çirklәnmәni bildirir.  

 

32. “Qrunt sularına birbaşa axıdılma” 
çirklәndirici maddәlәrin torpaq vә alt-torpaq 
vasitәsilә tәmizlәnmәdәn qrunt sularına 
axıdılmasıdır.  

 

33. “Çirklәnmә” insan fәaliyyәti nәticәsindә 
birbaşa vә ya dolayı yolla havaya, suya vә ya 
torpağa axıdılan vә insan sağlamlığına vә ya 
su vә eko-sistemlәrә, yaxud da birbaşa su 
ekosistemlәrindәn asılı olan  torpaq eko- 
sistemlәrinә zәrrәli tәsir göstәrә bilәn vә 
maddi әmlakın zәdәlәnmәsinә gәtirib 
çıxardan vә әtraf mühitdәn yararlanmağa 
mane olan madәdlәri bildirir.  

 

 

34. “Ekoloji mәqsәdlәr” 4-cü maddәdә 
müәyyәn edilәn mәqsәdlәri bildirir.  

35. “Ekoloji keyfiyyәt standartı” insan 
sağlamlığı vә әtraf mühiti qorumaq üçün  
konkret çirklәndiricinin vә ya çirklәndirici 
qrupunun suda, çöküntülәrdә vә ya biotada 
cәmlәşmәsinin bildirir. 

 

36. “Birgә yanaşma” 10-cu maddәdә 
göstәrilәn yanaşmaya uyğun olaraq sәth 
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sularına axıdılma vә emissiyalara nәzarәti 
bildirir.  

 

37. “İstehlak üçün nәzәrdә tutulmuş su” 
98/83/EC saylı Direktivlә düzәliş edilmiş 
80/778/EEC saylı Direktivdәki kimi eyni mәna 
kәsb edir.  

 

38. “Su tәchizatı xidmәtlәri” evlәr, dövlәt 
tәsisatları vә ya iqtisadi fәaliyyәt üçün 
nәzәrdә tutulmuş bütün xidmәtlәri bildirir:  

(a)  sәth sularının vә qrunt sularının hasilatı, 
toplanması, saxlanması, emalı vә 
paylaşdırılması, 

(b) sonradan  sәth sularına axıdılan çirkab 
suların toplanması vә emalı qurğuları. 

 

39. “Sudan istifadә” suyun statusuna 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsirә malik  5-ci Maddә 
vә II Әlavә üzrә müәyyәn edilәn digәr 
fәaliyyәtlәrlә birgә su tәchizatı xidmәtlәrini 
bildirir.  

 

 

 

 

 

Bu konsepsiya 1-ci Maddәnin mәqsәdlәrini vә 
5-ci Maddә vә III Әlavә, b bәndinә uyğun 
olaraq aparılan iqtisadi tәhlili bildirir. 

40. “Emissiyanın limit göstәricilәri” müәyyәn 
konkret parametrlәr, konsentrasiya vә / vә ya 
emissiya sәviyyәsi baxımından ifadә olunan 
vә bir vә ya daha çox vaxt müddәtlәri әrzindә 
artmayan kütlәdir. Emissiya limit göstәricilәri 
müәyyәn qruplara, ailәlәrә, yaxud maddәlәr 
kateqoriyalarına, xüsusilә dә 16-cı Maddәdә 
müәyyәn edilәnlәrә şamil edilir. 

Maddәlәr üçün emissiyanın limit göstәricilәri 
normal şәkildә istehsalat sahәlәrindәn 
yaranan emissiyalara tәtbiq edilir. Dolayı yolla 
suya axıdılan emissiyalara gәldikdә isә, çirkab 
suyun tәmizlәnmәsi qurğusunun әhәmiyyәti 
qurğularla bağlı emissiyanın limit göstәricilәri 
müәyyәn edilәn zaman nәzәrә alınmalıdır, bu 
şәrtlә ki, bu, әtraf mühitin  yüksәk sәviyyәdә 
çirklәnmәsi ilә nәticәlәnmәmәlidir.  

 

41. “Emissiyaya nәzarәtlәri” konkret emissiya 
mәhdudiyyәtini tәlәb edәn, mәsәlәn 
emissiyanın son miqdarı, yaxud başqa cür 
emissiyanın tәsiri, xüsusiyyәti ilә bağlı 
mәhdudiyyәt vә şәrtlәri, yaxud emissiyalara 
tәsir edәn әmәliyyat şәraitini göstәrәn  
nәzarәtlәrdir. Hazırkı Direktivdә hәr hansı 
Direktivin müddәaları ilә bağlı “emissiyaya 
nәzarәt” termini istәnilәn halda hәmin 
müddәaların tәkrar şәrhi kimi nәzәrә alınmır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mәnbә:  Avropa Parlamenti vә Avropa Şurasının 23 oktyabr 2000-ci il tarixli 2000/60/EC saylı 

Direktivinin 2-ci Maddәsindәn çıxarış 
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İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI  

QANIX ÇAYI ÜZRӘ HÖVZӘ ŞURASI 
№ Tәşkilat Ad, Vәzifә 

1 BHPB Araz Nuriyev  

2 Katex kәnd sakini  Ziya Mustafayev 

3 Oxud Bәlәdiyyәsi, Şәki Rafiq İsmayılov 

4 Kişçay SİB (Su İstifadәçilәri Birliyi), Şәki Sahib Mәmmәdov 

5 RHMM, Şәki  Rәhman Cәlilov 

6 Zәyzidçay SİB, Şәki Zahid İbrahimov 

7 Şinçay SİB, Şәki Süleyman Cәlilov 

8  Şakir Ramazanov 

9 Qum kәndi sakini, tәlәbә Elbrus Ramazanov 

10 Qum kәndi bәlәdiyyәsinin nümayәndәsi Şirin Müslümov 

11 Qum kәndi bәlәdiyyәsinin nümayәndәsi Rәşad İsayev 

12 Laqodexi Tәbiәti Qoruyanlar Assosiasiyası Valeri Oghiashvili 

13 Gürcüstan Yaşıllar Hәrәkatı Giorgi Magradze 

14 QEM, Zaqatala Salam Mazanov, direktor müavini 

15 Zaqatala Dövlәt Qoruğu Mәlahәt Zәngiyeva 

16 Zaqatala Dövlәt Qoruğu Solmaz Şәfiyeva 

17 Zaqatala Dövlәt Qoruğu  Gülmira Rzayeva 

18 Qanıx Çayı Hövzәsi Şurası, Şura üzvü  Zakir Әliyev 

19  “Yeni Fikir” İctimai Birliyi  Elmira Mehdiyeva, sәdr 

20 “Tәmiz Dünya” QHT İzәddin Quliyev 

21 Balakәn Bәlәdiyyәsi İsa Abdullayev 

22 Balakәn Sukanal Kәnan Seyidov 

23 Balakәn Kommunal Xidmәtlәri Vaqif Musayev 

24 Balakәn Suvarma Sistemlәri Azad Quliyev 

25 ATӘT-in Bakı Ofisi Xoşbәxt İsmayilov 

26 Bakı Dövlәt Universiteti, Hidroloq  Rәcәbov Rüstәm 

27 BHPB Fәrda İmanov 

28 BHPB Rafiq Verdiyev 

29 Qum kәnd orta mәktәbi   Rәcәb Әhmәdov, müәllim 
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30 Şәki RHMM Rasim Qazaxov, hidroloq, Alazan 

31 Kişçay SİB Yasin Әyyubov 

32 STV TV kanal, Qafqaz  

Ekoloji QHT Şәbәkәsi  

Vüsalә Carçıyeva, Regional Direktor 

Regional Koordinator 

 

Qanıx Çayı Hövzәsinin İdarә edilmәsindә ictimai iştirakçılığı dәstәklәyәn layihә çәrçivәsindә 

19 iyul 2013-cü ildә Azәrbaycanın Zaqatala rayonunda keçirilәn görüşün iştirakçıları barәdә 

mәlumat 

 

 

 


