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BTC ilə neft ixracı  
500 milyon tona çatıb

bp-nin əməliyyatçısı olduğu Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac boru 
kəməri Səngəçal terminalından Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən 
keçməklə Ceyhan terminalına, ümumilikdə, 500 milyon ton neft nəql edib.

bp-dən  verilən məlumata görə, BTC 
vasitəsilə nəql edilmiş Xəzər neftinin 500 mil-
yonuncu tonu 12 dekabr tarixində SOCAR-ın 
nefti yüklənmiş “Nordorse” adlı və sayca 
4922-ci olan tankerə yüklənərək Triestə (İtali-
ya) yola salınıb.

500 milyon ton neft ixracı 2006-cı ildə 
istismara verilmiş BTC boru kəmərinin 
15-ci ildönümünə təsadüf edən mühüm bir 
hadisədir. Bu 15 il ərzində BTC boru kəməri 
Xəzər neftini təhlükəsiz, etibarlı, sakit və eko-
loji cəhətdən minimum risklə dünya bazarları-
na nəql edib.

İstismara veriləndən bəri BTC boru 
kəməri müstəsna səmərəlilik nümayiş 
etdirib və texniki təhlükəsizlik və istismar 
baxımından yüksək göstəricilərə nail olub. 
Onun səmərəliliyi və istismar etibarlılığı ilk 
dövrlərdəki 75 faizdən artaraq hazırkı 99,9 
faizə səviyyəsinə çatıb.

bp-nin Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri Counz 
bildirib ki, 500 milyon ton neft ixracı BTC 
boru kəmərinin 15-illik sabit və səmərəli 
fəaliyyətinin nəticəsidir: “Uzun müddət 
keçməsinə baxmayaraq BTC qapalı Xəzər 
hövzəsi ilə dünya bazarlarına asan çıxışı 
olan Aralıq dənizi arasında birbaşa strateji 
əlaqə yaratmaqla regionun əsas enerji ixrac 
arteriyası olmaqda davam edir.

BTC-nin inşası özlüyündə nəhəng 
mühəndislik nailiyyətidir və öz sa-
bit, təhlükəsiz, etibarlı və məsuliyyətli 
əməliyyatları ilə bu boru kəməri istismar 
səmərəliliyinin və dünya səviyyəli fəaliyyətin 
də gözəl nümunəsidir. Biz hamımız  BTC-nin 
uğur hekayəsi ilə, o cümlədən üç ölkə 
boyunca insanların və icmaların həyatına 
gətirdiyi böyük müsbət dəyişikliklərlə qürur 
duymalıyıq. BTC həqiqətən də hər mənada 
möhtəşəm bir ixrac sistemidir və onun əldə 
etdiyi nailiyyətlər bizdə qürur hissi oyadır. 
Bu dünya səviyyəli kəmərin üç ölkə boyunca 
gecə-gündüz təhlükəsiz və sakit fəaliyyət 
göstərməsi üçün çalışan bütün insanlara çox 
təşəkkür edirəm. Mən, həmçinin göstərdikləri 
dəstəyə və uğurlu əməkdaşlığa görə  BTC-nin 
səhmdarlarına da öz minnətdarlığımı 
bildirirəm”. 

BTC Ko.-nun səhmdarları: bp (30,10%); 
AzBTC (25,00%); MOL (8,90%); Ekvinor 
(8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5,%); Total 
(5,%), İTOÇU (3,40%); İNPEKS (2,50%), 
EksonMobil (2,5%) və ONGC (BTC) Limited 
(2,36%) şirkətləridir.

Uzunluğu 1768 km olan BTC boru kəməri 
Xəzər regionundan Aralıq dənizinə təhlükəsiz 
və məsuliyyətli şəkildə xam neftin ixracı üçün 

inşa edilib.
Tikinti mərhələsindən başlayaraq BTC re-

giona əhəmiyyətli faydalar gətirib və müsbət 
dəyişikliklərə yol açıb.

BTC boru kəməri Bosfordan yan 
keçməklə, neftin onsuz da yüksək hərəkət 
sıxlığı olan boğazlar vasitəsilə nəqlinin və 
bununla bağlı ekoloji risklərin azaldılmasına 
xidmət edib.

BTC boru kəməri Azərbaycan, Gürcüstan, 
Türkiyə və qərb ölkələri arasında iqtisadi 
və siyasi əlaqələrin güclənməsinə dəstək 
verməklə tranzit ölkələrə mühüm gəlirlər 
gətirir.

BTC layihəsi başlandığı vaxtdan boru 
kəmərinin marşrutu boyunca 550-dən 
çox icma ilə (750 000-dən çox insan) sıx 
işləməklə minlərlə sosial təşəbbüs həyata 
keçirilib və bu fəaliyyət gələcəkdə də davam 
edəcək.

BTC-nin cari ötürücülük gücü gündəlik 1,2 
milyon barel təşkil edir.

Boru kəməri 46/42/34” diametrli borular 
vasitəsilə çəkilmişdir. Üç tranzit ölkə boyu 
kəmərin səkkiz nasos stansiyası və 98 
siyirtmə stansiyası var.

Boru kəməri Ceyhanda yenidən dəniz 
səviyyəsinə düşməzdən qabaq 2830 metr 
səviyyəsində ən yüksək nöqtəyə qalxaraq, 
bir neçə dağ silsiləsi, 3000 yol, dəmiryolu, 
yeraltı və yerüstü komunikasiya xətləri, eni 
500 metrədək çatan Ceyhan çayının keçidi 
də daxil olmaqla 1500-dən artıq su hövzəsi 
ilə kəsişir.

Dünya miqyasında dövrünün ən bö-
yük və ən mürəkkəb mühəndis-texniki 
nailiyyətlərindən biri hesab edilən BTC-nin 
tikintisinin tamamlanması üçün dörd il tələb 
olunmuşdur– layihə 2002-ci ilin iyul ayında 
təsdiqlənmiş və 2006-cı ilin may ayında başa 
çatmışdır.

Tikininin ən qızğın dövründə bu işlərə 
22000 nəfər cəlb olunmuş (bunların demək 
olar 80 faizini yerli işçilər təşkil etmişdir), 
110 milyondan artıq adam-saat sərf edilmiş, 
tikintiyə xidmət edən maşınlarla 200 milyon 
kilometrdən artıq məsafə qət edilmiş – bu 
yer kürəsi ətrafında 10 dəfə dövrə vurmağa 
bərabərdir – və  220000 boru hissəsi qaynaq 
edilmişdir.

BTC xam nefti Ceyhan terminalın-
da ilk tankerə 4 iyun 2006-cı il tarixində 
yüklənmişdir – təqribən 600000 barel 
Azəri-Çıraq-Günəşli xam neftindən ibarət 
ilk həcmlər “British Hawthorn” tankerinə 
yüklənərək Ceyhan terminalından yola salın-
mışdır.

“Xalq qəzeti”

Ötən həftə 78 hektar ərazi 
mina və partlamamış 
hərbi sursatdan təmizlənib

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi 
(ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan 
minatəmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumatı 
açıqlayıb.

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dekabrın 6-dan 
 11-dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və 
Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış minatəmizləmə 
əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 9, tank əleyhinə 29 
mina və 262 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq 
zərərsizləşdirilib. 

Həftə ərzində 78,3 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi 
sursatdan təmizlənib.

ÜST-ün Azərbaycandakı nümayəndəsi Gəncədə
Ü mumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı 

nümayəndəsi və ofis rəhbəri Hande Harmancının başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti Gəncəyə səfər edib. Səfər 

çərçivəsində onlar Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi 
Bayramovla görüşüblər. Görüşdə COVID-19 pandemiyasının 
qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər və 
vaksinasiya prosesinin gedişi barədə ətraflı söhbət aparılıb. 

Niyazi Bayramov bildirib ki, bütün 
dünyanı cənginə alan COVID-19 pan-
demiyası ilə mübarizə çərçivəsində 
Gəncə şəhərində də müvafiq 
işlər görülür. ÜST-ün tövsiyələri, 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın müvafiq tapşırıqları, eləcə 
də Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahın qərarlarına uyğun olaraq 
şəhər ərazisində mütəmadi dezin-
feksiya işləri, habelə əhali arasında 
maarifləndirmə tədbirləri həyata 
keçirilir. Bu işlərə paralel olaraq reyd 
və monitorinqlər də aparılır. Gəncə 
şəhərində  COVID-19 əleyhinə vaksi-
nasiya prosesi də uğurla davam edir. 

Şəhər icra hakimiyyəti başçısı-
nın birinci müavini Səməd Tomuyev 
Gəncədə 14 məntəqədə vaksinasiya 

aparıldığını qonaqların diqqətinə 
çatdırıb. O vurğulayıb ki, sakinlərin 
rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə 
dövlət və özəl tibb müəssisələri ilə 
yanaşı, sosial yönümlü obyektlərdə 
də məntəqələr var. Əhalinin 
maarifləndirilməsi ilə bağlı şəhər 
icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə 
yerli televiziya və radio kanallarında 
həftə ərzində bir neçə dəfə həkim-
mütəxəssislərin iştirakı ilə verilişlər 
hazırlanır. 

“Gəncə Şəhər Birləşmiş 
Xəstəxanaları” PHŞ-nin direktoru 
Nazim Əhmədov bildirib ki, ötən 
il Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə Gəncə şəhərində 200 çarpayı-
lıq, tam təchizatlı yeni modul tipli 
xəstəxana istifadəyə verilib. Hazır-
da burada 118 COVID-19 xəstəsi 
müalicə alır. Xəstəxanada Gəncə ilə 

yanaşı, ətraf rayonların sakinlərinə 
də xidmət göstərilir. O bildirib ki, 
gün ərzində Gəncə şəhəri və ətraf 
rayonların sakinlərindən götürülən 
yaxma analizləri Abbas Səhhət adına 
xəstəxanada quraşdırılan müasir 
laboratoriyada yoxlanılır. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
Azərbaycandakı nümayəndəsi 
və ofis rəhbəri Hande Harmancı 
 COVID-19-la mübarizə çərçivəsində 
Gəncə şəhərində görülən işləri 
təqdirəlayiq hesab etdiyini bildirib. 

O qeyd edib ki, tibbi maskalardan 
istifadə, sosial məsafənin saxlanıl-
ması və vaksinasiya kimi həyata 
keçirilən qabaqlayıcı tədbirlərin fay-
dası hiss olunur. Müşahidələr göstərir 
ki, vaksinasiya prosesinin geniş 
vüsət aldığı ərazilərdə ölüm halları 
nəzərəçarpacaq dərəcədə azal-
maqdadır. O deyib ki, I doza önəmli 
olsa da, vaksin öz təsirini II dozadan 
sonra göstərir. 

Hande Harmancı xüsusilə risk 
qrupuna daxil olan şəxslərin vaksin 

olunmalarının vacibliyinə toxunub. O 
qeyd edib ki, tibb işçiləri, yaşı 65 və 
daha yuxarı olan şəxslər, həmçinin 
hamilə qadınlar vaksin olunmalı-
dırlar. “Son zamanlar mütəxəsislər 
hamilə qadınların da vaksin olun-
maları yönündə fikirlər bildirirlər”– 
deyə ÜST-ün Azərbaycandakı 
nümayəndəsi bildirib. O, COVID-19 
virusunun yeni ştammlarından da 
söz açıb. 5-14 yaş arası uşaq və 
yeniyetmələr arasında Delta-M və 
Omikron ştamlarına yoluxma halları-
nın artdığını bildirən Hande Harman-
cı, Azərbaycanda hələ ki Omikron 
ştammına rast gəlinmədiyini də qeyd 
edib. 

Görüşdə Avropa İttifaqı və Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatı təfərindən 
“COVID-19 əleyhinə vaksinasiyaya 
dəstək” və “Sağlamlıq üçün həmrəylik 
təşəbbüsü” layihələrinin icra edildiyi 
şəhər rəhbərinin diqqətinə çatdırılıb. 
Qeyd edilib ki, Gəncə Tibb Kollecində 
sözügedən layihələr çərçivəsində 
konfrans da keçiriləcəkdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Heydər Əliyev Mərkəzində “İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə mədəni irs abidələrinin bərpası üzrə 

layihələr: hədəflər, çağırışlar, xüsusiyyətlər, 
perspektivlər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Dekabrın 13-də Heydər 
Əliyev Mərkəzində "İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə mədəni 
irs abidələrinin bərpası üzrə 
layihələr: hədəflər, çağırışlar, 
xüsusiyyətlər, perspektivlər" 
mövzusunda dəyirmi masa 
keçirilib. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov 
çıxış edib. Bildirib ki, otuz ilə yaxın 
müddətdə Ermənistanın işğalı altında 
olan ərazilərimiz Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti, müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Vətən müharibəsi nəticəsində azad 
edildikdən sonra burada genişmiqyaslı 
quruculuq-bərpa işlərinə start verilib. 
Bölgədə infrastruktur layihələri ilə ya-
naşı, tarixi və mədəniyyət abidələrinin 
inventarlaşdırılması, mühafizəsi, o 
cümlədən, bərpası istiqamətində ge-
nişmiqyaslı işlərin həyata keçirilməkdə 
olduğunu deyib. 

“Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva 2020-ci il dekabrın 8-də fondun 
işğaldan azad edilən ərazilərdəki 
mədəni-dini abidələrin, məscidlərin 
bərpası üzrə layihəyə başladığını bəyan 
etdi. Bununla da Heydər Əliyev Fondu 
tarixi bərpa işlərində dövlət tərəfindən 
həyata keçirilən layihələrə vətəndaş 
cəmiyyətinin üzvü kimi öz dəstəyini 
göstərir. Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
göstərişi ilə regionda icrasına başlanı-
lan layihəyə yerli mütəxəssislərlə yana-
şı, xarici ekspertlər də dəvət olunublar. 
Hazırda bərpa prosesinə Avstriya, 
Böyük Britaniya, Bolqarıstan, İtaliya, 
Latviya, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan 
və digər ölkələrdən mütəxəssislər cəlb 
edilib.

Heydər Əliyev Fondunun 
 işğaldan azad olunan ərazilər üzrə 
layihəsinin icrası üçün xüsusi işçi 
qrupu yaradılıb və bərpa olunacaq 
abidələrin öyrənilməsi məqsədilə ilkin 
qiymətləndirmə aparılıb. Bərpa işləri 
dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
bütün abidələri əhatə edir. Abidələrin 
yenidən qurulması zamanı onların 
ilkin, yəni autentik simasının pozulma-
ması prinsipi əsas götürülür. Bununla 
bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilir və 
abidələrin bərpası, konservasiyası 
və yenidən qurulması üzrə işlərdə, 
həmçinin mütərəqqi üsullar tətbiq 
 edilir”, – deyə Anar Ələkbərov bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib 
ki, Heydər Əliyev Fondu Qarabağda 
yalnız bərpa layihələri həyata keçirmir. 
Bölgədə sürətlə aparılan quruculuq 
işlərinə töhfə vermək məqsədilə yeni 
dini və mədəniyyət obyektlərinin inşası 
da nəzərdə tutulur. 

Ötən müddət ərzində Fond artıq bir 
sıra mədəniyyət abidələrinin bərpasını 
başa çatdırıb. Bu ilin avqust ayında 
Şuşa şəhərində Molla Pənah Vaqifin 
muzey-məqbərə kompleksinin təmir-
bərpa və yenidənqurma işləri yekun-
laşıb və kompleks istifadəyə verilib. 
Kompleksdə işlər Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən 2021-ci ilin mart ayından 
başlayıb və abidə tarixi görkəminə 
uyğun olaraq bərpa edilib. Ötən müddət 
ərzində, həmçinin dahi Azərbaycan şairi 
Molla Pənah Vaqifin büstü, görkəmli 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli 
Fondun dəstəyi ilə yenidən qurularaq 
Şuşa şəhərində ucaldılıb.  

Prezidentin köməkçisi işğaldan azad 
olunan ərazilərdə bərpa prosesində 
iştirak edən Azərbaycanın özəl sekto-
runa, o cümlədən, “Pasha Holding”ə, 

bərpa-yenidənqurma işlərini işıqlandır-
dıqlarına, dünyaya çatdırdıqlarına görə 
media nümayəndələrinə təşəkkürünü 
ifadə edib. 

Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Fon-
du ötən illər ərazində dünyanın müxtəlif 
ölkələrində – Bolqarıstan, Vatikan və 
digər ölkələrdə tarixi-dini abidələrin 
bərpasında iştirak edib. Qazanılmış bu 
təcrübə hazırda Azərbaycanın işğaldan 
azad olunan ərazilərində tətbiq olun-
maqdadır. 

Sonra Avstriyanın “Wehdorn Arc-
hitekten” şirkətinin icraçı direktoru Manf-
red Vehdornun videomüraciəti olub. 
O, işğaldan azad olunan ərazilərdəki 
bərpa işlərinin kompleks şəkildə 
həyata keçirildiyini və bərpa işlərini bu 
bölgəyə yenidən həyatın qayıtması kimi 
səciyyələndirib. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Şuşa rayonunda xüsusi 
nümayəndəsi Aydın Kərimov çıxış 
edərək bildirib ki, Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığına əsasən, şəhərin 
tarixi görkəminin bərpası üzrə qısa 
müddət ərzində böyük işlər görülüb. 
Şəhərin tarixi abidələr yerləşən hissələri 
zonalara ayrılıb. “Bildiyimiz kimi, təkcə 
Şuşa şəhərində 150-dən çox tarixi 
abidə mövcuddur. Bu abidələrin hər 
birinin bərpası bizim üçün xüsusi önəm 
daşıyır. Prezident İlham Əliyevin Şuşa-
nın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi 
barədə sərəncam imzalaması şəhərin 
xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu bir 
daha göstərir. Buna görə də Şuşanın 
bərpası və yenidənqurması xüsusi 
həssaslıqla aparılır”, – deyə Aydın 
Kərimov bildirib. 

Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə 
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev bil-
dirib ki, Heydər Əliyev Fondu apardığı 
bütün bərpa işlərində inklüziv yanaş-
madan istifadə edir, bu işlərə xarici 
mütəxəssislər cəlb edilir. Bu, tamamilə 
doğru yanaşmadır. Çünki bərpa olunan 
abidələr təkcə Azərbaycanın deyil, 
bütün dünyanın mənəvi sərvətidir. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki 
abidələrin bərpası Qarabağ Dirçəliş 
Fondu üçün ən prioritet məsələdir. Fond 
bu işlərdə daim Heydər Əliyev Fondu ilə 
əməkdaşlıq edir.             

“Uni Construction” şirkətinin 
bərpaçısı, italiyalı mütəxəssis Luigi 
Scrinzi bildirib ki, Qarabağdakı maddi-
mədəni abidələr inanılmaz dağıntılara 
məruz qalıb. "Qarabağ" "böyük bağ", 
"yaşıllıqlarla zəngin olan, abad məkan" 
deməkdir. Lakin bu məfhumlardan heç 
birinə Qarabağda rast gəlinmir. Bu 
gün Qarabağın yenidən dirçəldilməsi, 
həyata qaytarılması istiqamətində 
böyük işlər görülür. Bu yerlərin abadlaş-
dırılması həm də müqəddəs mahiyyət 
daşıyır. 

“Uni Construction” şirkətinin layihə 
rəhbəri, türkiyəli mütəxəssis Əli Ünlü 
Şuşadakı abidələrin Azərbaycan xalqı 
üçün çox böyük əhəmiyyətə malik 
mədəni irs olduğunu deyib. Lakin bu 
irs işğalçılar tərəfindən demək olar 
ki, tamamilə dağıdılıb. “Dağıdılmış 
abidələrin bərpası istiqamətində böyük 
işlər görülür.  Bu işlər şəxsən  Prezident 
İlham Əliyevin nəzarəti ilə aparılır. 
İşğaldan yenicə azad ediləndə Şuşada-
kı abidələrin dağıntılara məruz qaldığı 
müşahidə olunurdu. Aşağı Gövhər Ağa 
məscidinin həyətindəki mədrəsə də 
bu, qəbildəndir. Bu kimi tarixi tikililərin 
bərpası son dərəcə həssaslıqla aparı-
lır”, – deyə Əli Ünlü bildirib.

Avstriyanın "PARTNER 
Consulting+Projects" şirkətinin 
bərpaçısı Roman Brugger Ağdam 
Cümə məscidinin bərpa konsepsiyası 
barədə danışıb. Bildirilib ki, məscid 
Qarabağın tarixi baxımından çox 
önəmli abidədir. Aparılan işlərdə əsas 
məqsəd məscidin əvvəlki görüntüsünü 
özünə qaytarmaq və onu tarixi abidələr 
sırasına qazandırmaqdır. Erməni işğalı 
dövründə məscidin demək olar ki, bütün 
tarixi elementləri dəyişdirilib. Hazırda 
tikilinin əvvəlki tarixi görkəmini özünə 
qaytarmaq üçün işlər görülür. 

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin 
İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov 
rəhbərlik etdiyi qurumun gördüyü işlərdən 
danışıb. Bildirib ki, mühafizəsinə ehtiyac 
olan tarixi abidələrlə iş xüsusi həssaslıqla 
görülür. Şəhərin baş planının hazırlan-
ması istiqamətində xarici mütəxəssislərlə 
birgə müzakirələr aparılır. Şuşalıların 
doğma şəhərlərinə mütəmadi səfərləri 
təşkil olunub, eyni zamanda, onların 
köçürülməsi və şəhərdə çalışan insanla-
rın yerləşdirilməsi istiqamətində də işlər 
həyata keçirilir. 

Şuşa şəhərində Mehmandarov-
lar malikanə kompleksinin bərpası 
ilə bağlı danışan "Cronos” şirkətinin 
baş bərpaçısı Uğur Miralay bildirib 
ki, digər tarixi abidələrimiz kimi, bu 
maddi-mədəniyyət tikilisi də erməni 
işğalı dövründə dağıntılara məruz qalıb. 
Hazırda burada da bərpa işləri apa-
rılır, abidənin əvvəlki görkəmi özünə 
qaytarılır. Aparılan işlər zamanı tarixi 
mənbələrdəki fotolardan istifadə edilir.  

Gürcüstan Milli Muzeyinin Konser-
vasiya Elmi İnstitutunun Restavrasiya 
şöbəsinin rəhbəri Salome Guruli və 
Gürcüstan Milli Muzeyinin Konservasiya 
Elmi İnstitutunun rəhbəri Nino Kalan-
dadze "Tarixi binaların konservasiyası, 
yeni əlavələrin işlənməsi və onlara 
qulluq – Gürcüstan Milli Muzeyinin 
örnəkləri” mövzusunda çıxışlar ediblər. 

Latviyanın "Buvtelnieks” şirkətinin 
layihələr üzrə baş meneceri Sandis 

Cvetkovs və şirkətin ortağı Janis 
Meroza "Buvtelnieks” şirkətinin bərpa 
və restavrasiya sahəsində təcrübəsi ilə 
bağlı fikirlərini bölüşüblər.      

"Simmetrico” şirkətinin baş  memarı 
Françesko Giordano “Yeni Şuşa 
məscidi layihəsi – konsepsiya və 
yanaşma" mövzusunda çıxış edib. 
Bildirib ki, memarlıq nümunəsinin 
müasirliyinə baxmayaraq, məscidin 
tikintisində həm daş və ağac kimi yerli 
materiallardan istifadədə, həm də bir 
sıra üslub elementlərində Şuşanın 
ənənəvi tikililərinə bağlılıq olacaq. 
“Şuşa – dəyər, tarix, irs, mədəniyyət və 
təbii gözəllik olan bir məkandır. Şuşa 
şəhəri həm qorunmalı, həm də gələcək 
nəsillərə ötürülməlidir. Reallaşdırdığımız 
layihə şəhərin identifikliyini vurğulayır, 
eyni zamanda, ətraf mühiti xatırladır. 
Layihədə Şuşaya xas olan elementlər 
yer alıb. Bu layihə həm də Şuşanın 
azad olunması tarixini əks etdirəcək”, – 
deyə Françesko Giordano əlavə edib.

Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar memarı Ədalət Məmmədov 
“Zəngilan şəhəri məscid kompleksi-
nin tikintisi" mövzusunda çıxış edib. 
Bildirilib ki, Zəngilan şəhərindəki məscid 
kompleksi XIX əsrdə inşa edilib və 
memarlıq abidəsi kimi inventarlaşdırılıb. 
Ermənistanın işğalı dövründə məscid 
düşmən qüvvələri tərəfindən dağıdılmış 
və ilkin görkəmini demək olar tamamilə 
itirmişdi. XIX əsrin memarlıq abidəsi 
mövcud vəziyyətində konservasiya edi-
lib və ərazidə yeni məscid inşa olunur.

Böyük Britaniyanın "Mangera 
Yvars Architects” şirkətinin direktoru 
Ali Mangera “Mangera Yvars Archi-
tects” şirkətinin bərpa və restavrasiya 
sahəsində təcrübəsindən danışıb.  
“Azərbaycanın tarixi və Qarabağ 
haqqında məlumatlıyam. Qarabağın 
inkişafı Azərbaycanın ümumi inkişa-
fına böyük töhfə verə bilər. Gənclərin 
Qarabağa qayıdışının təmin edilməsi 
olduqca vacibdir. Bu ərazidə layihələr 
reallaşdırmaqla Azərbaycan dünyaya 
ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsinin 
önəmini nümayiş etdirə bilər. Qarabağ 
həm mədəniyyət beşiyidir, həm iqtisadi 
baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir, 
həm də turizmin inkişafı üçün vacib 
regiondur. Biz Qarabağda dəhşətli 
dağıntıların şahidi olduq. İndi buradakı 
binaların, abidələrin necə bərpa və res-
tavrasiya edilməsi üzərində düşünürük”, 
– deyə Ali Mangera vurğulayıb.

Daha sonra Bolqarıstanın “EKSA” 
şirkətinin icraçı direktoru Konstantin 
Nedkov Pee “Xristian dininə aid sada-
lanan bina və komplekslərin tədqiqi, 
dizaynı və bərpası və onların ətraf 
mühitlə sosiallaşması üçün ən yaxşı 
təcrübələr” mövzusunda çıxış edib. 
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