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XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın şəhər, qəsəbə və kəndlərinin qazlaşdırılması üzrə 

geniş miqyaslı işlər aparılmış, qaz infrastrukturu, təsərrüfatı və sənayesi yaradılmışdır. O za-

man Respublika təbii və maye qazla təmin edilən ən çox qazlaşdırılmış bölgələrdən birinə çev-

rilmişdir. Bunun nəticəsində insanların məişəti rahatlaşmış; ictimai həyat, eləcə də insanların 

yaşayışı və dünyagörüşü dəyişmiş, enerji təchizatı problemləri çözülmüş, ekoloji problemlərin 

böyük bir hissəsi həll edilmişdir. Müstəqillik dövrünün qaz infrastrukturunun və idarəçiliyin 

əsasları məhz o dövrdə qoyulub. 

Təqdim olunan monoqrafiyada 1955−1970-ci illərdə Azərbaycanda qaz təsərrüfatının təsis 

edilməsi və inkişafının tarixi, sosioloji, iqtisadi, siyasi və texniki aspektləri araşdırılmışdır. 

Respublikanın şəhər və kəndlərinin qazlaşdırılmasının əsas mərhələləri, habelə qaz infrastruk-

turunun idarə olunması və tikintisi ilə bağlı təşkilati məsələlərə baxılmışdır. Bundan əlavə, 

qaz təsərrüfatının istismarı ilə əlaqəli problemlərə də (qazın sərfi və səmərəli istifadəsi, isteh-

lak olunmuş qazın dəyərinin ödənilməsi, təhlükəsizlik məsələləri və qəza halları, texniki qay-

daların və qanunların pozulması) xüsusi yer verilmişdir. Azərbaycanın qaz təsərrüfatının ilk 

vahid idarəetmə orqanı olan Baş Qaz İdarəsinin strukturu, fəaliyyəti, kadr siyasəti və, əmək 

münasibətlərindən, eləcə də orada əldə edilən elmi-texniki nailiyyətlərdən söhbət açılmışdır. 

Monoqrafiya humanitar və texniki elmlər sahəsinin mütəxəssisləri, eləcə də Azərbaycanın 

iqtisadi həyatının tarixi və sosioloji aspektləri ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzər-

də tutulmuşdur. 
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Ö N SÖ Z  
 

 

Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin qazlaşdırılmasının, eləcə də bunun nə-

ticəsində qurulmuş infrastrukturun ilk vahid idarəetmə orqanı olmuş Baş Qaz 

İdarəsinin təsis edilməsinin 60-cı il donumünə həsr edilmiş monoqrafiyada 

Respublikanın qaz təsərrüfatının 1955−1970-ci illərdə yaranması və inkişafı 

dövrünün tarixi-sosioloji aspektləri araşdırılmışdır. Həmin illər ərzində Azər-

baycan, qazlaşdırma və qaz təsərrüfatının istismarı sahəsində böyük nailiy-

yətlər əldə etmişdir. Məhz o dövrdə Respublikada ilk böyük qaz layihələri ger-

çəkləşdirilmiş, qaz təsərrüfatının idarəetmə strukturları yaradılmış və gələcək 

illərin inkişafı təmin edilmişdir.  

Bütün bu layihələr N. S. Xruşşov dövrünün “mülayim havası” zamanında 

hazırlanmış və həyata keçirilmişdi. Stalin sonrası dövrdə iqtisadi fəaliyyət So-

vet cəmiyyətinin nisbi liberallaşması, mərkəzi hökumətin diktəsinin zəifləməsi 

şəraitində yerinə yetirilirdi. O dövrdə ictimai həyatın bütün sahələrində, o 

cümlədən  təsərrüfatda, insanların öz bacarıqlarını ortalığa qoymaq və yaradı-

cılıqla məşğul olmaq üçün müəyyən şərait yaradılmışdı. Bu da  Sovet struktur-

larında məsul vəzifələr tutan və yeni şəraitdə öz layihələrini həyata keçirə bi-

lən Sovet təsərrüfatçılarının meydana gəlməsinə gətirib çıxarmışdı. Onlara is-

tedadlarından, təcrübi biliklərindən və iradi keyfiyyətlərindən yaradıcılıq fəa-

liyyəti üçün istifadə etmək imkanları verilmışdi. 

Məhz bu dövrdə SSRİ-də vətəndaşların yaşayışında və gündəlik həyatında 

böyük dəyişikliklərlə müşayiət olunan yeni sənayeləşmə mərhələsi başladı. O 

zaman ölkənin qazlaşdırılması bu prosesdə ən önəmli yerlərdən birini tuturdu. 

Bunun nəticəsində vətəndaşların həyat tərzi dəyişdi, daha rahat oldu; şəhər və 

qəsəbələrin görünüşündə dəyişikliklər baş verdi; sənaye sektorunda yanacaq 

növünün seçilməsində inqilabi bir dönüş yarandı. Nəticədə insanların dünya-

görüşü dəyişdi, müasir həyat tərzinin əsası qoyuldu. Çevrənin təmizliyi baxı-

mından da müsbət dəyişikliklər baş verdi, çünki qaz, bir yanacaq kimi mazut, 

kömür, ağ neft və başqalarından daha təmiz yanmanı təmin edir, atmosferi 

çirkləndirmir. Qazlaşdırma həm də yaşıl sahələri və meşələri məhv olmaqdan 

qurtardı, çünki bundan əvvəl odun yanacağı da məişət və təsərrüfat həyatında  

geniş istifadə olunurdu. 
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SSRİ Respublikası olan Azərbaycanın iyirminci əsrin ortalarında qazlaşdı-

rılması da yuxarıda göstərilən inqilabi dəyişikliklərlə müşayiət olunurdu. Bu-

rada Stalin-Bağırov dövrünün sərt rejimindən sonra qısa müddət ərzində İ. D. 

Mustafayevin başçılıq etdiyi nisbətən liberal bir hakimiyyət quruldu və bu da 

Respublikanın təsərrüfat sahəsində (o cümlədən qaz təsərrüfatında) fəaliyyət 

göstərən və yeni müasir infrastruktur yaradan qabiliyyətləri və iradələrilə seçi-

lən bacarıqlı, bilikli, istedadlı Azərbaycan təsərrüfatçılarının ortalığa çıxması-

na imkan yaratdı. Respublikanın qazlaşdırılması elmlərin, yeni texnologiyala-

rın, ixtiraçılığın və səmərələşdirmənin inkişafına təkan verdi. Həm də bu sahə-

nin qurulması yeni iş yerlərin açılmasına gətirib çıxardı və bu da əhəmiyyətli 

dərəcədə işsizlik problemini həll edildi. Eyni zamanda, yeni kadrlar yetişdir-

mək üçün təlim prosesi təşkil edildi. Brejnevin “durğunluq” və Qorbaçovun 

“yenidənqurma” dövrlərində qaz təsərrüfatında tənəzzül, geriləmə və hətta 

SSRİ-nin süqutu ilə dağılmanın yaşanmasına baxmayaraq, əvvəlki illərdə qo-

yulan təməllər dəyişməz qaldı və müstəqillik dövrünün inkişafına təkan verdi. 

Azərbaycan müstəqilliyinin ilk onilliklərində şəhər və kəndlərdə qaz infra-

strukturunun bərpası və daha da inkişaf etdirilməsi üçün işlər aparıldı.  2019-cu 

ildə təkcə Bakıda abonentlərin sayı təxminən iki milyon beş yüz minə çatdı 

[16]. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014−2018-ci illərdə sosial-iqti-

sadi inkişafı Dövlət proqramına uyğun olaraq 2017-cı il ərzində təbii qaz təmi-

natının keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, qazın uçot sisteminin tək-

milləşdirilməsi, qaz təsərrüfatının idarə olunmasında mövcud informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, qazla təmin edilən istehlakçı sayı-

nın artırılması, bilavasitə qaz təsərrüfatı ilə məşğul olan qurumların maddi-tex-

niki bazasının möhkəmləndirilməsi və başqa tədbirlər də həyata keçirilmişdi 

[17]. Bundan başqa, Respublikada maye qaz infrastrukturu fəaliyyət göstərmiş 

və yanacağa olan ehtiyacın bir hissəsini ödəmişdir.  

Qazın hasilatı və nəql edilməsində də böyük uğurlar əldə edilmişdir. Keç-

mişdə qazın idxalına ehtiyaclı olan Respublika XXI yüzilliyin əvvəlində mavi 

yanacağı xarici ölkələrə ixrac etməyə başlamış və bu istiqamətdə böyük bey-

nəlxalq layihələrə qoşulmuşdur.  

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, müasir inkişaf keçmiş illərin uğurları ilə 

sıx bağlı olmuşdur. Məsələ burasındadır ki, Respublika daxilində qurulan in-

frastrukturun yenilənməsi üzrə işlər getsə də keçmişdə qoyulmuş təməllər ol-

duğu kimi qalmışdır. Belə ki, yeni boru kəmərləri ötən illər ərzində çəkilənlə-

rin yerində inşa edilmiş, onların üzərində quraşdırılmış köhnə avadanlıq yenisi 

ilə əvəz olunmuşdur. Qaz anbarları, maye qazın doldurma stansiyaları, qaz-

ayırma zavodları və başqa obyektlər əsaslı təmir edilib yeni avadanlıqla təchiz 
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edilsə də, onların əksəriyyətinin təməlləri keçmişdə qoyulmuşdu. Yeni layihə-

lər də bir çox hallarda vaxtilə tərtib olunanların əsasında hazırlanmışdır. Apa-

rılan işlərin böyük bir qismi keçmişdə yaradılan və Sovet dövrünün sonunda 

dağıdılan infrastrukturun bərpa edilməsinə yönəlmişdir [17]. Müstəqillik döv-

ründə qaz təsərrüfatının vahid idarəetmə orqanı olan “Azəriqaz” İstehsalat 

birliyi (İB) isə 1960-cı ildə təşkil edilən Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin 

Baş Qaz İdarəsinin varisidir (122-ci səhifədə verilmiş Sxemə bax)
1
. Hətta qaz 

ixracının təşkili və bu sahədə beynəlxalq müqavilələrin bağlanması təcrübəsi 

də keçmiş dövrlərə bağlıdır (123−124-cü səhifələrə bax).  

Qeyd etmək lazımdır ki, zamanımızda Xruşşovun “mülayim havası” döv-

ründə Azərbaycanın iqtisadi həyatının müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş yük-

sək keyfiyyətli fundamental tədqiqatların sayı azdır.  Postsovet məkanında mü-

asir proseslərin təməlini qoyan məhz həmin dövrün olduğunu nəzərə alaraq, bu 

sahədə ətraflı və daha dərin elmi, sosioloji və tarixi tədqiqatların aparılması zə-

rurəti vardır. Bu baxımdan təqdim edilən monoqrafiya mövcud olan boşluğu 

əhəmiyyətli dərəcədə doldurur və göstərilən dövrün qaz təsərrüfatının müxtəlif 

aspektlərinə həsr olunmuş ilk tədqiqatdır. İşin aktuallığı və yeniliyi məhz bun-

dan ibarətdir
2
. 

Təqdim edilən tarixi-sosioloji monoqrafiyada Azərbaycanın qaz təsərrüfa-

tında 1955−1970-ci illərdə gedən proseslər araşdırılmışdı; eyni zamanda, təd-

qiqat mövzusu ilə əlaqəli olan bu tarixdən öncəki və sonrakı illərin bəzi mə-

                                                           
1
 Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik dövründə qaz təsərrüfatının vahid idarəetmə or-

qanı kimi fəaliyyət göstərən “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 1936-cı ildə təsis edilmiş “Azərqaz” 
trestinin varisi deyil. Onların adlarında oxşarlıq olsa da mahiyyətləri müxtəlifdir. Çünki o za-
man neft sənayesinə aid olan “Azərqaz” tresti Respublikanın qaz təsərrüfatı üzərində vahid 
idarəçiliyi yerinə yetirməmiş, yalnız Abşeronun və qismən qazlaşdırılmış bəzi Xəzərsahili mən-
təqələrin qaz təsərrüfatlarının istismarı ilə məşğul idi. Bundan başqa, Azərbaycanda Bakı İcra-
iyyə Komitəsinin “Bakıqaz” tresti (175-ci səhifədə onun 1936-cı ildəki heyəti verilmişdir), Neft 
mədənlərinin idarələri tərəfindən istismar edilən qaz sexləri; Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı 
Soveti, eləcə də başqa nazirlik və qurumların qaz təchizatı ilə məşğul olan bölmələri də fəaliy-
yət göstərirdilər [50,156-158]. Onların heç biri “Azərqaz” trestinə tabe deyil idi və onun onla-
rın üzərində səlahiyyəti olmamışdı. Yalnız 1960-cı ildə yaradılmış Baş Qaz İdarəsi bütün bu qu-
rumların (o cümlədən “Azərqaz” trestinin) üzərində vahid idarəetmə funksiyasını yerinə yetir-
məyə başladı. Bundan sonra, 1965-ci ildə “Azərqaz” trestinin fəaliyyətinə son qoyuldu. Buna 
görə də müstəqillik dövründə qaz təsərrüfatının vahid idarəetmə orqanı olan “Azəriqaz” İs-
tehsalat Birliyi “Azərqaz” trestinin deyil, Baş Qaz İdarəsinin varisidir. 
2
 Mövzunun aktuallığını AMEA Neft və Qaz institutu Fəlsəfə və Sosiologiya institutuna daxil 

olan 04. 03. 2020-ci il tarixli 02/34 №-li məktubunda təsdiq edilmişdir. 
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qamlarına da diqqət yetirilmişdi
3
. Struktur baxımından araşdırma üç bölüm-

dən ibarətdir: birincisində Azərbaycanın qazlaşdırılması, ikincisində qaz təsər-

rüfatının istismarı ilə bağlı proseslər araşdırılmış, üçüncüsündə isə Baş Qaz 

İdarəsinin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif aspektlər tədqiq edilmişdir.  

Monoqrafiyanın bazis əsasını Azərbaycan Respublikasının Dövlət, Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər və “Azəri-

qaz” İB arxivlərində saxlanılan sənədlər təşkil edir.  Bundan başqa, elmi ədə-

biyyata və müxtəlif illərdə dövri mətbuatda dərc edilən məqalələrə, eləcə də  

internet mənbələrində yerləşdirilən materiallara istinadlar verilib. 

Monoqrafiya mövzu ilə əlaqəli şəxsi fotoalbomlarda saxlanılan və  müəllif 

tərəfindən çəkilmiş 36 şəkil, sənəd və qəzet materialları ilə zənginləşdirilmiş-

dir. Bundan başqa, araşdırmada 25 cədvəl yer almış, onların hamısı sənədlərin 

əsasında müəllif tərəfindən tərtib və redaktə edilmişdir. Eyni zamanda, əsərdə 

müəllif tərəfindən mənbələr əsasında çəkilmiş 4 xəritə yerləşdirilmişdir. Bütün 

bu materialların mənbələrinə istinadlar kitabın sonunda verilib. Həmçinin, 

monoqrafiyanın sonunda bəzi ən önəmli hadisələri əhatə edən arxiv sənədləri-

nin fotosurətləri də yerləşdirilmişdir. 

Araşdırmanın daha bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, səhifələrin çoxusunda 

ən önəmli hadisələr xüsusi lövhələrdə bir cümlə ilə ifadə edilmişdir. Onların 

köməyi ilə səhifələri gözdən keçirən oxucu  qısa zaman içində həmin fəsillərin 

əsas məzmunu ilə tanış ola bilər.  

Əməyin və təsərrüfat həyatının tarixi sosiologiyası; eləcə də iqtisadi, geolo-

ji və texniki elmlərin qovşağında aparılmış fənlərarası araşdırmada təsviri, 

analitik və statistik metodlardan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın təkcə texniki 

sahədə deyil, həm də fənlərarası müstəvidə aparılması Azərbaycanda qaz tə-

sərrüfatının dünəni və bu gününün tam mənzərəsinin açılması, eləcə də gələ-

cək planların proqnozlaşdırılması üçün imkan yaradır. Eyni zamanda, məsələ-

yə bu cür yanaşma problemi bir tərəfdən müxtəlif elmlərlə əlaqələndirir, digər 

tərəfdən onu kütləviləşdirir və ictimai marağın oyanmasına səbəb olur. 

Sosiologiyanın tarixi elminin tələblərinə uyğun aparılmış bu araşdırma 

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya institutunun elmi planı üzrə aparılmış və müza-

kirəyə çıxarılmışdır. Sosiologiya şöbəsinin qərarı ilə monoqrafiya dərc edil-

məyə tövsiyə edilmiş və həmin qərar institutun Elmi şurası tərəfindən təsdiq 

edilmişdir
4
. Bununla əlaqədar olaraq müəllif, fəlsəfə elmləri doktoru R. D. 

                                                           
3
 Azərbaycanın qaz təsərrüfatında 1970-ci ildən sonra gedən proseslər və müstəqillik dövrü-

nün nailiyyətləri haqqında ayrıca elmi araşdırmaların aparılmasına ehtiyac vardır. 
4
 12 iyun 2020 il tarixli 3№-li protokol. 
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Əzimovanın başçılıq etdiyi Sosiologiya şöbəsinin bütün əməkdaşlarına, eləcə 

də Fəlsəfə və Sosiologiya institutun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, profes-

sor İ. R. Məmmədzadəyə; direktor müavini, tarix elmləri doktoru E. Y. Mədət-

liyə; elmi katib, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S. A. Həsənovaya; institu-

tun Elmi şurasının üzvlərinə; həmçinin, monoqrafiyada istifadə edilən tarixi 

fotoşəkillərin, sənədlərin və qəzet materialların bir qisminin şəxsi arxivindən 

təqdim etmiş Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının prorektoru, fəl-

səfə elmləri doktoru, professor G. A. Abdullazadəyə öz təşəkkürünü bildirir.  

Eyni zamanda, monoqrafiyanın məzmunu haqqında kitabın əvvəlində adları 

çəkilən sosiologiya, tarix və geologiya elmləri üzrə ixtisaslaşan digər alimlər 

də öz rəylərini vermişlər. Bundan başqa, tədqiqatın əlyazması ilə tanış olmuş 

“Azəriqaz” İB rəhbərliyi də onun barəsində öz yazılı rəyini rəsmi məktubla 

göndərmişdi
5
. Onların hamısının tövsiyələri və qeydləri də monoqrafiyanın 

yazılması zamanı nəzərə alınmış və buna görə müəllif onlara öz təşəkkürünü 

bildirir. 

Aparılan işin nəticələrindən tarixi-sosioloji və texniki fənlər üzrə ixtisasla-

şan alimlər, müəllimlər, dissertantlar, tələbələr və təsərrüfatın müxtəlif sahələ-

rində çalışan mütəxəssislər yararlana bilərlər. Bundan başqa, qəzalar və qaz-

dan təhlükəsiz istifadə edilmə problemlərinə həsr olunmuş fəsillərin olduğuna 

görə, təqdim edilən monoqrafiya bu mövzular üzrə əhalinin maarifləndirilmə-

sində, eləcə də texniki qaydaların və təlimatların pozulması nəticəsində baş 

verən qəzaların sayının azalmasında yardımçı ola bilər. Eyni zamanda, araşdır-

ma Azərbaycan Respublikasının iqtisadi həyatının tarixi və sosioloji aspektləri 

ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün də nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 

  

                                                           
5
 Fəlsəfə və Sosiologiya institutuna “Azəriqaz” İB tərəfindən daxil olan 17.06.2020-ci il tarixli 

SOKAR202900021630560046X02675 və 01.09.2020-cu il tarixli SOCAR202900021630560046 
X03079 məktubları. 
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Bö lü m İ.  Tİ Kİ NTİ  
 

Fəsil 1. MAGİSTRALLARIN TİKİNTİSİ VƏ 

 İNFRASTRUKTURUN YARADILMASI
 

 

1. Abşeron və Cənubi Qafqaz magistrallarının tikintisi 
 

bşeron yarımadasının bəzi bölgələrində təbii qazdan XIX yüzilliyin 

ikinci yarısından [3,240] istifadə edilməyə başlanılsa da, qaz təsər-

rüfatı XX yüzilliyin əvvəllərində yaranmışdı. O zaman qazı əsasən 

Suraxanı və Balaxanının sənaye müəssisələri və neft şirkətləri istifadə edirdi-

lər. Daha sonra mavi yanacaq məişətdə də istifadə edilməyə başlamışdı. İlk 

olaraq Suraxanı və Balaxanının, eləcə də Bakıda “Qara şəhərin” bəzi mənzil-

ləri qazlaşdırılmışdı. Statistik sənədlərə [121,97-98] görə 1921-ci ilə qədər cə-

mi 2152 mənzilə qaz verilmişdi. Həmin ilin ərzində məişətdə istifadə edilən 

qazın ümumi sərfi orta hesabla 13,8 milyon kubmetrə bərabər olub. qaz 

təsərrüfatının istismarı ilə neft sənayesinə və başqa təşkilatlara aid olan bir 

neçə idarə məşğul olub. 

Qazlaşdırmanın yeni mərhələsi 1932−1933-cu illərdən başlamışdı. O zaman 

Bakı şəhər İcraiyyə komitəsi yanında “Bakıqaz” tresti yaradılmış və bundan 

sonra şəhərin mərkəzi hissələrinin qazlaşdırılma-

sına başlanılmışdı. 1935 ildə isə Bakının qazla təc-

hiz edilməsi üzrə baş planı hazırlanmış və 1955-ci 

ilə qədər bütün işlər onun əsasında aparılmışdı [52,13]. Öncəki illərdə yalnız 

bəzi obyektlərə və yaşayış binalara qaz verilirdisə, həmin illər ərzində qaz-

laşdırma işləri bütün şəhəri əhatə etmişdi.  

1933-cü ilə qədər “Azərqaz” və “Bakıqaz” trestləri tərəfindən Bakı və Ab-

şeronda 45361 mənzilə 155,7 milyon kubmetr mavi yanacaq verilmişdi. Qaz-

laşdırma işləri hətta İkinci dünya müharibəsi illərində də davam etdirilmişdi. O 

zamankı ağır şəraitə baxmayaraq, “Bakıqaz” tresti üzərinə qoyulduğu bütün 

planları artıqlaması ilə yerinə yetirmiş, Bakı şəhərinin qazla təchizatını təmin 

etmiş, yeni mənzillər qazlaşdırmış, kəmərlərin tikintisini və təmir işlərini gör-

müşdü. Ən ağır illərdən biri olan 1942-ci ildə tərtib edilmiş layihələr üzrə 24 

A 
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obyektdə tikinti işləri aparılmış [70,160], 1272 mənzil qazlaşdırılmışdı.  

Müharibədən sonra trestin inkişafı daha böyük sürətlə davam etdirilmişdi. 

Daxili intizamı təmin etmək üçün keçən illərin sərt qanunları ləğv edilmiş və 

idarəçilik daha liberal qanunlarla həyata keçirilməyə başlamışdı. O zaman 

SSRİ-də və o cümlədən Azərbaycanda böyük quru-

culuq işləri aparılırdı, yeni şəhərlər salınırdı, kom-

munal obyektlər tikilirdi. Həmin proseslər “Bakıqaz” 

trestində də gedirdi: 1952-ci ilə qədər Bakının mərkəzi hissələrində artıq 32299 

mənzil qazlaşdırılmış, 104 milyon kubmetr qaz sərf edilmişdi. 1950-ci illərin 

əvvəllərinə qədər qaz əsasən neft mədənlərindən çıxarılırmış və onun vasitəsi-

lə Bakı və bəzi Xəzərsahili bölgələrdə sənaye və yaşayış sahələri qazlaşdırıl-

mışdı. 1953-cü ildə çıxarılan 1 milyard 253 milyon kubmetr qazın 374,6 mil-

yon kubmetri məişətdə işlədilmiş, qalanı isə sənaye obyektlərinə verilmişdi. O 

zaman qazlaşdırılmış mənzillərin sayı 93193 çatmış və onların 63113 “Azər-

qaz”, 30080 isə “Bakıqaz” trestləri istismar etmişdi [119,97-98]. 

Öncəki illər boyu işlərin görülməsinə baxmayaraq, sürətlə böyüyən və əha-

lisi artan Bakının, onun çevrəsində olan kəndlərin və yeni tikilmiş Sumqayıt 

şəhərinin qaza olan ehtiyacları təmin edil-

mirdi.  Bakı və Abşeronun qazlaşdırması-

nın yeni dövrü 1954-cü ildə başlamışdı. O 

zaman Bakı yaxınlığında yerləşən Qaradağ 

bölgəsində SSRİ-də ilk dəfə qaz-kondensat
6
 

yatağı kəşf edilmişdi [7,100]. Ona qədər 

Azərbaycanda xalis qaz yataqları da olmuş-

du. Bu yatağın hesabına Respublikanın qaz 

hasilatı həmin il ərzində 2 milyard 101 mil-

yona, 1957-ci ildə isə 3 milyard 400 milyon 

kubmetrə qədər (2,7 dəfə) artmış [65,2-5] 
və bu artım Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin 

daha da sürətlə qazlaşdırılmasına təkan ver-

mişdi. Beləliklə, 1954-cü ildə Abşerona Zən-

bil adası−Bakı, Qaradağ−Ağ şəhər və Qaradağ−Sumqayıt istiqamətində bö-

yük diametrli magistral qaz kəmərləri çəkilmişdi. Bundan başqa, Bakıda dai-

rəvi qaz kəməri
7
, Xətai rayonunda yerləşən müəssisələrin qazlaşdırılması üçün 

                                                           
6
 Təbii qazların kondensasiya olunması ilə maye halına gələn karbohidrogen məhluludur. 

7
 Şəhərin müxtəlif rayonlarının qaz kəmərlərini vahid sistemdə birləşdirən magistrallardır. 

Xəritə 1. Abşeron qaz  kəmərləri,  
1935-ci il. 
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bölüşdürücü şəbəkələr
8
, eləcə də ildə 4,5 milyard kubmetr buraxılış qabiliyyəti 

olan başqa kəmərlər çəkilmiş, Qobu və Digah kəndləri, eləcə də Yeni Bakı neft-

ayırma zavodu qəsəbəsi qazlaşdırılmışdı. 

1955−1957 illərdə Bakıda 24481 mənzilə qaz verilmiş, Quba (indiki Azər-

baycan prospekti) və Mirzəağa Əliyev küçələrində, eləcə də Saray şosesində 

(indiki Tbilisi prospekti) yeraltı qaz kəmərləri çəkil-

mişdi. Həmçinin, Azərneftlayihə institutu Bakı və 

Sumqayıt şəhərlərinin qazlaşdırılmasının Baş pla-

nını hazırlamışdı. 

Görülən işlərin nəticəsində Azərbaycanın yana-

caq növlərinin seçimində inqilabi dəyişikliklər baş 

vermiş, artıq sənaye şəhərləri olan Bakı və Sumqayıt 

əsasən təbii qazdan istifadə etməyə başlamışdı. Qa-

zanxanalar, neftayırma və maşınqayırma zavodları-

nın texnoloji qurğuları, Sumqayıtın istilik elektrik 

stansiyası, Bakı şəhərinin elektrik stansiyaları eləcə 

də sənaye və kommunal-məişət müəssisələri, mazut 

və başqa növ maye yanacaqdan imtina edib qaz iş-

lətməyə başlamışlar. Sənaye və kommunal obyekt-

lərin qazlaşdırılması Respublikada 2 milyon 300 

min ton mazut və başqa növ yanacağın istismarına 

son qoydu, 1958-ci ildə isə onların istifadəsi qa-

dağan olundu. Bu da atmosferin və çevrənin ekoloji 

baxımdan təmizlənməsinə doğru atılmış əhəmiyyətli 

addım idi.  

Bakının qazbölüşdürücü şəbəkəsinin ümumi uzun-

luğu 1957-ci ildə təxminən 188 kilometr, 1958-ci ildə isə 195 kilometr civarın-

da olmuşdu. Bunun da 150 kilometrini alçaq
9
, 45 kilometrini isə orta

10
 təzyiqli 

qaz kəmərləri təşkil edirdi. Həmçinin, 1957-ci ildə 11008 mənzil qazlaşdırıl-

mış və qazla təmin edilmiş, mənzillərin ümumi sayı isə 63576-ya bərabər ol-

                                                           
8
 Qazın mənbəyindən istehlakçıların cihazlarına qədər uzanan qaz kəmərləri, eləcə də onların 

üzərində quraşdırılan qurğular sistemidir. 
9
 5 kilopaskala qədər təzyiqlə yaşayış evlərini, ictimai binaları və məişət-kommunal obyektlə-

rini qazla təmin edən kəmərlərdir.  
10

 Qaz təzyiqini tənzimləyən məntəqələrə və şkaflara qazı 5 kilopaskaldan 0,3 meqapaskala 
qədər təzyiqlə nəql edən kəmərlərdir. Orada qazın təzyiqi endirilərək alçaq təzyiqlə yaşayış 
evlərinə, ictimai binalara və məişət-kommunal obyektlərinə verilir. Bəzi sənaye obyektləri isə 
birbaşa orta təzyiqlə verilən qazı işlədirlər.  

Cədvəl 1. “Bakıqaz” tərəfin-
dən qazlaşdırılan mənzillər 

və illər üzrə qazın sərfi. 

  İllər Mənzil-
lərin  sayı 

Qazın 
sərfi 

 (mln.m3)             
  1932 559 4,9 
  1933 1302 6,7 
  1934 1506 8,5 
  1935 2469 20,7 
  1936 3169 32,5 
  1937 4645 44,4 
  1938 5163 56,5 
  1939 5980 67,2 
  1940 6840 82,0 
  1941 7134 96,4 
  1942 8292 101,4 
  1943 9564 98,9 
  1944 10235 92,7 
  1945 12742 72,2 
  1946 15400 75,6 
  1947 17904 89,4 
  1948 20135 93,9 
  1949 25628 88,5 
  1950 28321 87,9 
  1951 30080 101,1 
  1952 32299 104,1 
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muşdu. Bu da 1940-cı ilin göstəricilərindən 6,2 dəfə, 1950-ci ilin göstəricilə-

rindən isə 2,2 dəfə çox olmuşdu. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, Bakının qaz təsərrüfatına aid olan bütün gös-

təriciləri artmışdı. 1951−1955 illərdə abonentlərə 637,2 milyon kubmetr qaz 

verilmiş, bu da keçmiş beşilliyin rəqəmindən (523,5 milyon kubmetr) 21,4% 

çox olmuşdu. 1957-ci ilin göstəricilərinə görə artım dinamikası davam etmək-

də idi və bu da qaza olan tələbatın getdikcə artmasından xəbər verirdi. Həmin 

ilin ərzində qazın abonentlərə verilməsi planı 106% yerinə yetirilmiş və bu rə- 
qəm 1940-cı ilin göstəricisindən 54,4 milyon (53%), 1950-ci ilin göstərici-

sindən isə 55,7 milyon (55%) kubmetr çox olmuşdu. Bundan sonra daha bö-

yük layihələrin gerçəkləşdirilməsinə başlanılmışdı. SSRİ Nazirlər Soveti Qa-

radağ və onun çevrəsində hasil edilən qazla Tbilisi və Yerevan şəhərlərinin 

qazlaşdırılması məqsədilə, 9 oktyabr 1957-ci ildə Qaradağ−Gəncə−Tbilisi 

(856 km) və Ağstafa−Yerevan (180 km) istiqamətlərində iki qaz magistralının 

çəkilməsi haqqında 1192 №-li qərar qəbul etmişdi [20]11. Ancaq, həmin 

qərara görə magistralların keçdiyi ərazilərdə Azərbaycanın şəhər və qəsəbələ-

rinin qazlaşdırılması planlaşdırılmamışdı. 

 

Cədvəl 2. Bakı şəhəri üzrə qaz təsərrüfatının 1957-ci ilə qədər olan ümumi göstəriciləri. 
Göstəricilər Ölçü vahidi 1940 1950 1955 1957 

Şəbəkəyə verilən qazın  
ümumi miqdarı 

Milyon kubmetr 102,5 101,2 132,5 156,9 

Qazlaşdırılan mənzillərin sayı Min nəfər 10,3 28,6 43,6 63,6 
İstismardan əldə edilən gəlir Min manatla12 3,5 20,2 25,7 29,4 
İstismar xərcləri Min manatla 2,1 18,6 24,2 28,5 

Məsələ burasındadır ki, Qaradağda hasil edilən qazın həcmi o qədər və bö-

yük deyil idi və onun vasitəsilə çoxlu sayda məntəqələri qazlaşdırmaq olmaz- 

dı. S. Y. Rəhimovun sədrlik etdiyi Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti
13

 bu qərarla 

razılaşmamış və 26 oktyabr 1957-ci il tarixində öz toplantısını çağırmışdı. 

                                                           
11

 Bu magistrallar Azərbaycanın müstəqillik dövrünün rəsmi sənədlərində müvafiq olaraq Qa-
radağ–Tiflis və Qazax–İrəvan adlanır. Müəllif, elmin tələblərinə daha uyğun olduğuna görə, 
bu araşdırmada Sovet dövrünün adlarına üstünlük vermişdir. 

12
 Burada və bundan sonra Sovet  dövrünün pul vahidi ona görə “ma- 
nat” adlandırılmışdır ki, o zaman Azərbaycanda onun rəsmi adı məhz  
belə olmuşdu (şəkildə qara çərçivədə göstərilmişdir). Bununla belə,  
onu müstəqillik dövrünün “manat”ından fərqləndirmək lazımdır. 

  
13

 1946−1991-ci illərdə Azərbaycan SSR-də fəaliyyət göstərmiş ali icra orqanı. Müstəqillik döv-
ründə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti adlandırılmışdır. 
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Həmin toplantıda qəbul edilmiş 601 №-li qərara görə, kəmərin keçdiyi əra-

zilərdə Azərbaycanın şəhər və qəsəbələri də qazlaşdırılmalı idi. Bu məsələdə 

Azərbaycan tərəfinin SSRİ-nin mərkəzi hökuməti ilə mübahisələri olmuş və 

sonda bu problem Azərbaycan tərəfinin xeyrinə həll edilmişdi. Bununla da 

Respublikanın enerji təminatı sektorunda yeni dövr başlanmış, şəhər və qə-

səbələr mavi yanacaqla təmin edilmişdi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qaradağ yatağından çıxarılan qaz həcminin 

tələbatı ödəyəcək qədər olmadığına görə gələcək illərdə Azərbaycan və eləcə 

də Cənubi Qafqazda qaz qıtlığı problemi yaşanmışdı. Bu baxımdan SSRİ mər-

kəzi hakimiyyəti çoxlu sayda məntəqələrin həmin kəmərə birləşdirilməsinin 

məqsədə uyğun olmaması iddiasında haqlı idi. Ancaq, digər tərəfdən, Azər-

baycan tərəfinin qəti mövqedə durması və Moskvanın təzyiqinə davam gətir-

məsi Respublikada qaz infrastrukturunun yaradılmasına, şəhərlərin inkişafına, 

ekoloji problemlərin həllinə, böyük maliyyə vəsaitinin qoyuluşuna təkan verdi 

və bu baxımdan həmin 601 №-li qərar tarixi əhəmiyyətli olmuş, gələcək 

inkişaf istiqamətini təyin etmişdi. Qazın qıtlığı isə müəyyən bir müddətdə ya-

şansa da, gələcəkdə başqa mənbələrin cəlb olunması ilə ortalıqdan qaldırıl-

mışdı.  

Magistralların tikintisinə 1958-ci ildə başlanılmış və Qaradağdan Tbilisiyə 

qədər olan hissə 1959-cu ilin sonunda, Ağstafadan Yerevana qədər olan hissə 

isə 1960-cı ilin əvvəlində istismara verildi. Həmçinin, kəmərin tikintisi boyu on-

ların xidməti və istifadəsi üçün zəruri olan infra-

struktur da yaradılmalı, bu da çoxlu sayda insanı 

işlə təmin etməyə imkan verirdi. Kəmərlərin çəkil-

məsi üçün dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait ayrılmış, tikintini SSRİ Na-

zirlər Sovetinin Baş Qaz İdarəsi
14

 aparırdı. Bunun üçün onun, mərkəzi Qazax-

da yerləşən xüsusi tikinti idarəsi təşkil edilmişdi. Bütün işlər planlaşdırılan 

müddət ərzində başa çatdırılmışdı.  

Qaradağ−Gəncə−Tbilisi və Ağstafa−Yerevan qaz kəmərinin çəkilməsi şəhər-

lərin qazlaşdırılmasının xarakterini dəyişmişdi. Əgər 1959-cu ilə qədər şəhər-

lərin qazlaşdırılması əsasən qaz çıxarılan mənbədən 30−50 kilometr radiusun-

da həyata keçirilirdisə, bu kəmərlərin istifadəyə verilməsindən sonra vəziyyət 

                                                           
14

 1956-cı ildə SSRİ ərazisində qazlaşdırma işlərini aparmaq üçün yaradılan və Nazirlər Soveti 
yanında fəaliyyət göstərən qurum idi. Onun örnəyi ilə respublikalarda, o cümlədən Azərbay-
can SSR-də qazlaşdırma işlərini aparmaq üçün Baş Qaz İdarələri təsis edilmişdi. 1965-ci ildə 
SSRİ Baş Qaz İdarəsinin əsasında SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi yaradıldı. 
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tamamilə dəyişmiş [1,126], təbii qaz artıq mədənlərdən yüzlərlə kilometr aralı 

məsafələrdə yerləşən şəhər və məntəqələrə verilməyə başlamışdı.  

 

2. İdarəetmənin təşkili 
 

zərbaycan Nazirlər Sovetinin 25 oktyabr 1957-ci il tarixli 601 №-li 

qərarı ilə Respublikanın şəhər və qəsəbələrinin qazlaşdırılmasını 

Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi həyata keçirmə-

li idi [65,4]. Həmin qərara görə, neft sənayesinin layihə institutları 1958-ci 

ildə Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin təbii və maye qazla qazlaşdırılması-

nın Baş sxemini tərtib etməli, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi isə iki ayın ər-

zində buna dair öz tapşırıqlarını və təkliflərini həmin institutlara təqdim etməli 

idi. Həmçinin, nazirlik çəkiləcək yeni magistrallardan ayrılan qollar vasitəsi ilə 

hansı məntəqələrin qazlaşdırılacağını təyin etməli idi. Onun tərəfindən höku-

mətə təqdim edilən layihəyə görə Azərbaycanın aşağıda göstərilən şəhər və qə-

səbələri təbii və maye qazla qazlaşdırılmalı idi
15

:  

1959-cu ilin ərzində Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin başçılığı ilə 100 

kilometr qazbölüşdürücü şəbəkələr tikilmiş, qaz təzyiqini tənzimləyən qurğu-

lar
16

   quraşdırılmış və 11520 mənzilə qaz vermişdi. 1960-cı ildə isə əlavə ola-

raq daha 109 kilometr boru kəmərləri çəkil-

mişdi. Tikintinin gedişi zamanı Kommunal Tə-

sərrüfatı Nazirliyi sifarişçi, başqa qurumlar isə 

podratçı və subpodratçı idilər, ancaq bir çox 

hallarda həmin nazirliyə aid olan idarələr də işlərin icraçısı kimi fəaliyyət 

göstərirdilər. Beləliklə, magistralların tikintisini SSRİ Baş Qaz İdarəsi apar-

mış, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi isə həmin magistralın vasitəsi ilə qaz-

                                                           
15

 Burada və bundan sonra şəhər və qəsəbələr müstəqillik dövründən sonra qəbul edilmiş ad-
larla adlandırılır. Onların bəzilərinin adları Sovet dövründə başqa idi. 
16

 Verilən qazın yüksək və orta təzyiqini alçaq həddə endirmək və istehlakçılara ötürmək üçün 
istifadə edilən avtomatik qurğulardır. Onlar həm də qazın təzyiqinin sabit saxlanmasını təmin 
edir. 

A 

1. Hacıqabul 
2. Kürdəmir 
3. Ağsu 
4. Şamaxı 
5. Ucar 
6. Göyçay 
7. Zərdab 

8. Xankəndi 
9. Ağcabədi 
10. Ləki  
11. Ağdaş 
12. Yevlax 
13. Xaldan 
14. Mingəçevir 

15. Turan 
16. Şəki  
17. Bərdə 
18. Tərtər  
19. Ağdam  
20. Beyləqan 
21. Goranboy 

22. Naftalan 
23. Aşağı  
Ağcakənd 
24. Yuxarı  
Ağcakənd  
25. Gəncə 
26. Göygöl 

27. Daşkəsən  
28. Samux 
29. Şəmkir 
30. Zəyəm 
31. Tovuz 
32. Ağstafa 
33. Qazax 
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laşdırılması nəzərdə tutulan yaşayış məntəqələrində qazbölüşdürücü şəbəkələ-

rin layihələndirilməsi və tikilməsinə, avadanlığın quraşdırması və mənzildaxili 

xətlərin çəkilməsi işlərinə başçılıq etmiş, eləcə də yerlərdə qaz təsərrüfatının 

istismarı ilə məşğul olan strukturları yaratmışdı. 

Tikintinin aparılması üçün 

büdcədən 35,47 milyon ma-

nat
18

 vəsait ayrılmışdı [65, 
141]. Bu vəsaitin 21,4 milyon 

manatı Kommunal Təsərrüfatı 

Nazirliyinə ayrılmış və bu da 

onu göstərir ki, məhz bu na-

zirliyin üzərinə şəhər və qəsə-

bələrin qazlaşdırılması işlərinin 

ən böyük payı düşmüşdü. 

Qazlaşdırma işlərinin aparıl-

ması və qaz təsərrüfatının istis-

mar edilməsi məqsədi ilə 1958 

-ci ildə Kommunal Təsərrüfatı 

Nazirliyində bir neçə yeni qu-

rum yaradılmışdı [65,28-30]. 

Nazirliyin mərkəzi aparatında 

təbii və maye qazla bağlı layi-

hələndirmə, inşaat və istismar 

işlərinə nəzarət edən Qaz tə-

sərrüfatı idarəsi fəaliyyət gös-

tərməyə başlamışdı. Onun rəhbərliyi rəis, baş mühəndis, tikinti işləri üzrə iki 

mühəndis və bir iqtisadçıdan ibarət idi. Həmin idarə 1960-cı ilə qədər fəaliyyət 

göstərmişdi. Bundan başqa, nazirlikdə şəhər və qəsəbələrin qazlaşdırılmasını 

həyata keçirən və rayonlarda idarələri olan “Azərqaztikinti” tresti yaradılmış-

dı. Onun idarəetmə aparatı rəhbərlik; istehsalat-texniki, plan və təchizat şöbə-

ləri, eləcə də mühasibatdan ibarət idi. Bundan başqa, Gəncə və Sumqayıtda şə-

                                                           
17

 Magistrallardan şəhər və qəsəbələrə verilən qazın təzyiqini endirən, eləcə də onun təmiz-
lənməsini, odorant adlı xüsusi maddə ilə qoxulandırmasını və sərfinin hesablanmasını təmin 
edən məntəqələrdir. 
18

 SSRİ-də 1 yanvar 1961-ci ildə, 10:1 nisbətində pul islahatı (denominasiya) keçirilmişdir. Be-
ləliklə, həmin tarixdən sonra, 10 köhnə manat 1 yeni manatla əvəz edildi. 

Cədvəl 3. Qazlaşdırılma işləri üçün 1960-cı ildə ay-
rılan əsaslı vəsait qoyuluşları(milyon manatla). 

① Xalq Təsərrüfatı Soveti, o cümlədən: 6,24 
Sumqayıtda bölüşdürücü qaz  
kəmərlərinin tikintisi; 3,0 

Abşeron kəndlərində bölüşdürücü qaz 
kəmərlərinin tikintisi, bərpası və 
quraşdırılması. 

3,24 

② Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsi,  
o cümlədən: 7, 45 

Bakının qərb hissəsində orta təzyiqli 
bölüşdürücü qaz kəmərlərinin tikintisi; 2,25 

Bakı şəhərində mənzillərin  
qazlaşdırılması; 5,2 

③ Səhiyyə nazirliyi:  
Mərdəkan qəsəbəsində qarın-bağırsaq 
sanatoriyasının qazlaşdırılması. 

0,38 

④ Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi, o 
cümlədən:  21,4 

Qazbölüşdürücü şəbəkənin tikintisi; 4,5 
Yevlax və Şirvanda qazbölüşdürücü 
stansiyaların17 tikintisi; 

6,5 

Təbii qazla mənzillərin qazlaşdırılması; 4,8 
Maye qazla mənzillərin qazlaşdırılması; 1,0 
Respublika maye qaz kontorunun 
emalatxanasının tikilməsi; 4,0 

Layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması. 0,6 
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hər qaz istismar kontorları təsis edilmişdi. Həmin kontorlar o zaman şəhər icra 

hakimiyyətləri nəzdində fəaliyyət göstərirdilər.  

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi şəhər və rayonların qazlaşdırılmasını 

layihə institutlarının tərtib etdiyi layihələri 

əsasında həyata keçirirdi. 1950-ci illərin 

sonlarında qazlaşdırma üzrə layihələri hə-

yata keçirən institutların işində pərakən-

dəliyi aradan qaldırmaq və layihələrin tər-

tib edilməsini vahid mərkəzdən idarə et-

mək üçün onların hamısı Kommunal Tə-

sərrüfatı Nazirliyinin tərkibinə qatılmalı 

idi. Ancaq, buna dair qərar bir neçə il ər-

zində həyata keçirilməmişdi. Yalnız 1962-

ci ilin əvvəlində “Azərsənayelayihə” insti-

tutunun Şəhərlərin qazlaşdırılması və qaz 

təchizatı şöbəsi nazirliyin “Azərkommu-

nallayihə” institutunun tərkibinə qatılmış və zəruri olan ləvazimat və avadan-

lıqla təmin edilmişdi [78,8-9]. 

1957−1961 illərdə şəhərlərin qazlaşdırılması üzrə çoxlu sayda layihələr tər-

tib olunmuşdu. Onların əsasında Azərbaycan SSR-də tarixi əhəmiyyətli qaz-

laşdırılma işləri aparılmışdı. Layihələrin tərtib edilməsinə böyük məbləğdə və-

sait ayrılırdı, ancaq işlər o qədər çox idi ki, planda nəzərdə tutulmuşdan əlavə 

maliyyələşməyə də ehtiyac yaranırdı. Məsələn 1961-ci ildə Kommunal Təsər-

rüfatı naziri Nazirlər Sovetinə yazdığı məktubda Gəncə, Tovuz, Şirvan, Min-

gəçevir, Göygöl şəhərlərinin qazlaşdırılması üçün yeni layihələrin hazırlanma-

sına əlavə olaraq daha 50 min manatın ayrılması haqqında məsələ qaldırmışdı 

[58,89].  
1950-ci illərdə SSRİ-nin başqa yerlərində də geniş miqyaslı qazlaşdırma la-

yihələrini gerçəkləşdirmək üzrə işlərə başlanılmış və bunun üçün çoxlu sayda 

mühəndis kadrlara ehtiyac olmuşdu. Kadrlar proble-

mini həll etmək üçün Moskvanın İ. M. Qubkin adı-

na Neft-kimya və Qaz Sənayesi institutunda kurslar 

təşkil olunmuş və orada bir neçə azərbaycanlı mü-

həndis təhsil almışdı. Beləliklə, qazlaşdırma işləri-

nin gedişi ilə bərabər kadr hazırlığına da diqqət yetirilirdi. 

1960-cı ildə isə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyində Baş Qaz İdarəsi yara-

dıldı və bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün idarə və qurumlar ona tabe etdiril-

di. Bundan başqa, öncə neft sənayesinə aid olan “Azərqaz” tresti və Magistral 

Şəkil 1. Layihə institutlarının binası. 
Bakı, Füzuli küçəsi, 1966-cı il. 
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qaz kəmərləri idarəsi, eləcə də Bakı şəhər İcraiyyə komitəsinin “Bakıqaz” tres-

ti Baş Qaz İdarəsinin tabeliyinə verildi.  

Azərbaycanın qaz təsərrü-

fatının yeni tarixi də məhz o 

dövrdən başlanır, çünki bun-

dan öncə yalnız Bakıda və onun 

ətrafında bəzi məntəqələr qaz-

laşdırılmış, tikinti və istismar 

üzrə vahid idarəedici struktur ol-

mamışdı. 1969-cu ildə Baş Qaz 

İdarəsi Kommunal təsərrüfatı 

nazirliyindən çıxarıldı və onun 

əsasında Azərbaycan SSR Na-

zirlər Sovetin Qaz təsərrüfatı 

Baş idarəsi yaradıldı.  

Azərbaycanın qazlaşdırılma-

sı və qaz təsərrüfatı strukturla-

rının yaradılması Azərbaycan 

SSR Kommunal Təsərrüfatı na-

ziri, sonra isə Baş Qaz İdarəsi 

və Qaz təsərrüfatı Baş idarə-

sinin rəisi, eləcə də gələcək il-

lərdə “Azərqaznəql” İstehsalat Birliyinin direktoru olmuş A. M. Abdullayevin 

rəhbərliyi ilə həyata keçirilmişdi (haqqında bax: səh. 170−174). 

 
Qaz aparatlarının və avadanlığın istehsalı. Azərbaycanın getdikcə artan 

qaz təsərrüfatını plitə, su qızdırıcısı və başqa avadanlıqla təmin etmək üçün Ba-

kıda ümumittifaq tabeliyində olan Qaz aparatları 

zavodu (Bakıqazaparat) təsis edildi. Burada 1958-

ci ildə 300 ədəd qaz təzyiqini tənzimləyən qurğu-

lar, 25000 ədəd qaz plitəsi və onlar üçün 21000 ədəd ehtiyat hissələri istehsal 

edilmişdi. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə həmin zavod getdikcə 

daha da genişləndirilmiş və onun istehsal gücü artırılmışdı. 

 1962 ildə Bakı Kondisionerləri zavodunda SSRİ Baş Qaz İdarəsi nümayən-

dələrinin iştirakı ilə texniki müşavirə keçirilmiş [108,51-52], orada Bakı Qaz 

Aparatları zavodunda maye qazla işləyən bir və ikigözlü plitələrin buraxıl-

ması barəsində  qərar qəbul edilmişdi. SSRİ Baş Qaz İdarəsi texniki təminat və 

sənədləşmə ilə istehsalın təşkil edilməsinə yardım etməli idi. Beləliklə, 1962-

Şəkil 2. Bakı qaz aparatları zavodunda qaz 
cihazlarının hazırlanması. 
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ci ildə bu zavod 2500 ədəd maye qazla işləyən yeni konstruksiyalı ikigözlü pli-

tələrin istehsalına başlamışdı [78,124]. 1963-cü ildə isə plitələrin daha da tək-

milləşdirilmiş modellərinin buraxılması planlaşdırılmışdı. Həmin plitələr Mos-

kva zavodlarında istehsal edildiyi kimi Bakıda da bu-

raxılmalı idi. Planlaşdırıldığı kimi, həmin tarixdən baş-

layaraq müxtəlif növlü qaz cihazları uzun illər boyu bu 

zavodda istehsal edilmiş, təkmilləşdirilmiş və Respublika ehtiyaclarının böyük 

bir hissəsini ödəmişdi.   

Bundan başqa, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin təmir-mexaniki zavodu 

da inşaat işlərində istifadə edilən qaz təzyiqini tənzimləyən qurğuları, su qızdı-

rıcıları və başqa avadanlığı istehsal edirdi. “Azərqaztikinti” trestinin Gəncə 

bölməsinin təmir-mexaniki emalatxanasında isə qazlaşdırma işləri üçün zəruri 

olan siyirtmələr və başqa çuqun və bürünc armaturlar istehsal edilirdi. “Bakı-

qaz” trestinin emalatxanasında da qazla işləyən radiator, su qızdırıcısı, odluq 

və başqa qaz cihazları və avadanlığın 

istehsalı da təşkil edilmişdi. 

Qaz aparatları zavodunun istehsal 

gücünün artırılmasına baxmayaraq, 

Respublikanın ehtiyaclarını ödəmək ol-

murdu. Buna görə, Azərbaycana SSRİ-

nin başqa şəhərlərində və xarici ölkə-

lərdə istehsal olunmuş təbii və maye 

qazla işləyən plitələr, su qızdırıcıları 

və başqa məişət aparatları da idxal 

edilirdi. 1970-ci ildə Rumıniya, Polşa 

və Yuqoslaviyada (1991-ci ildən sonra Serbiya və Xorvatiyada) istehsal 

olunmuş daha da müasir plitələrin gətirilməsinə başlanılmışdı [66,19-20]. Hə-

min dövrdə Bakı qaz aparatları zavodunda da zamanın tələblərinə uyğun olan 

modernləşdirilmiş qaz plitələrinin buraxılması planlaşdırılmışdı. 

 

3. Maye qaz infrastrukturunun yaradılması 
 

959-cu ilə qədər Azərbaycanda maye qaz məişətdə işlənməmiş, ondan 

yalnız qırın bişirilməsi kimi bəzi məhdud sənaye və təsərrüfat sahələ-

rində istifadə edilirdi. Həmin tarixdən başlayaraq, bu növ yanacaq ilk 

dəfə olaraq məişətdə də işlədilməyə başlamışdı. Azərbaycan SSR-in bütün şə-

hərlərini təbii qazla təmin etmək mümkün olmadığına görə onların bir çoxusu-

nun maye qazla təchiz edilməsi haqqında Nazirlər Sovetinin 25 yanvar 1957 il 

Şəkil 3. Azərbaycanda istifadə  
edilən xarici qaz plitələri. 
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tarixli 38 №-li qərarı qəbul edilmişdi. Qərarın layihəsini Kommunal Təsərrü-

fatı Nazirliyi hazırlamışdı. Həmin qərara görə, magistral qaz kəmərlərindən 

uzaq məsafələrdə yerləşən Abşeron yarımadasının və Gəncə şəhərinin bəzi 

bölgələri maye qazla qazlaşdırılmalı idi. Bunun üçün zavodlarda maye qazın is-

tehsalı, onun başqa şəhərlərə nəql edilməsi, qazdoldurma stansiyalarının tikil-

məsi, balonların və onların üzərində quraşdırılan armaturun istehsalı, eləcə də 

bu növ yanacağın abonentlərə çatdırılması təşkil edilməli idi. Bundan başqa, 

maye qazın istehsal edilməsindən başlayaraq abonentlərə çatdırılmasına qədər 

olan dövrəliyin fasiləsiz işləməsi və təhlükəsiz istifadəsi də təmin edilməli idi.  

Bu məqsədlə Neft sənayesi rəhbərliyinə tapşırılmışdı ki, Bakıda yerləşən 

Qazolin (Qazayırma) zavodunun istehsal gücünün artırılması ilə maye qazın 

istehsalını ildə 5 min tona çatdırsın və onun dəmir yolu vasitəsilə Yeni Bakı 

neftayırma zavodundan daşınmasını təmin etsin. Həmin qərara görə, Gəncə 

qazdoldurma stansiyasının layihələndirilməsi və tikintisi həyata keçirilməli idi. 

Beləliklə, artıq 1957-ci ilin üçüncü kvartalından başla-

yaraq istehsal olunan maye qazın həcmi sutkada 20 tona 

çatdırılmalı idi. Eyni zamanda, neft sənayesinin “Azər-

neftmaş” zavodu həmin il ərzində 2000 qaz balonu və 

onların üzərində quraşdırılan armaturu istehsal etməli idi. Xüsusi ilə qeyd edil-

məlidir ki, o zaman istər təbii, istərsə də maye qaz üçün avadanlıq və qurğu-

ların bir çox hissəsi Azərbaycanda istehsal olunurdu.  

Ancaq planlaşdırılan işləri müxtəlif səbəblər üzündən vaxtında yerinə yetir-

mək mümkün olmamışdı. Buna görə Nazilər Soveti işlərin tezləşdirilməsi 

üçün 1959-cu ildə daha bir qərar qəbul etməli oldu. Həmin qərara görə, bir ilin 

ərzində Respublikanın bəzi şəhər və qəsəbələri maye qazla təmin edilməli və 

qazlaşdırılan mənzillərin sayı 20 minə çatmalı idi [65,49].  

1959-cu ildə, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyası Azərneftlayi-

hə institutu tərəfindən tərtib edilmiş layihələrin əsasında Yevlax və Naxçıvan 

şəhərlərində qazdoldurma stansiyalarının
19

 tikilməsi haqqında qərar qəbul etdi 

[99,111-212]. Layihəyə görə nasos-kompressor qurğuları, qaz balonları, 

anbarları, maye qazın saxlanması üçün çənlər və süzülməsi üçün qurğular, 

təmir-mexaniki emalatxanalar, inzibati təsərrüfat blokları və başqa obyektlər 

                                                           
19

 Qazdoldurma stansiyalarında dəmir və avtomobil yolları ilə gətirilən maye qaz böyük həcm-
li çənlərə tökülür; oradan isə əhalinin istifadə etdiyi kiçik balonlara doldurulub maşınlarla is-
tehlakçılara çatdırılır. İşlənmiş boş balonlar yenidən doldurulmaq və abonentlərə çatdırılmaq 
üçün həmin maşınlarla stansiyalara daşınır, istifadəyə yararsız olan balonlar isə orada təmir 
edilir. 
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tikilməli idi. Bunun üçün 6,7 milyon manat vəsait ayrılmışdı (Naxçıvan üçün 

3,2 milyon, Yevlax üçün 3,5 milyon). Hər iki şəhərə maye qaz Bakıdan gətiril-

məli, balonlar isə “Bakı fəhləsi” zavodunda istehsal edilməli idi.  

Həmin dövrdə maye qaz infrastrukturununun idarəetmə strukturları da 

yaradılırdı. 1959-cu ildə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyində Maye qazın sax-

lanması, nəql edilməsi və istifadəsi Respublika kontoru təsis edildi [65, 34]. 

Bu kontor “Bakıqaz” trestinin öncədən mövcud olan 

strukturu əsasında yaradılmışdı
20

. 1960-cı ildə isə hə-

min qurum Respublika maye qaz kontoru adlandırı-

laraq o zaman təsis edilən Baş Qaz İdarəsinə tabe edildi və gələcək illər boyu 

fəaliyyət göstərdi. 1961-ci ildə həmin kontorun fəaliyyəti nəticəsində 22 şəhər 

və rayon mərkəzi maye qazla təmin edilmişdi [10,14]. 

 

4. Qaz yataqları və regionlar üzrə qazlaşdırma istiqamətləri 
 

967-ci ilin vəziyyətinə  görə, Azərbaycanın ərazisində bir sıra qaz ya- 

taqları müəyyən olmuşdu [2,126-130]. Sənaye əhəmiyyətli qaz Keş-

çay və Şurabad sahələrində ayrı-ayrı quyulardan alınmışdı. Xəzər də-

nizində qaz əlamətləri Abşeronun yaxınlığında aşkar edilmişdi. 

Qaradağ yatağında qaz, Məhsuldar qatın orta və 

aşağı şöbələri ilə əlaqədar idi. Lökbatan qırışığının 

uzaq batımında Məhsuldar qatın Qırmakualtı dəstə-

sindən qaz fontanı vurmuşdu. Abşeron yarımadası-

nın şimal-şərq hissəsində yerləşən Abşeron banka-

sında Qala dəstəsindən qaz alınmışdı. Yarımadada 

isə dərinə qazdıqca qazın neftə nisbətən artması 

müşahidə edilmişdi. Qobustan istiqamətində Daşgil-

də, eləcə də Qaradağın cənubunda yerləşən Kənizə-

dağda güclü qaz fontanı vurmuşdu. Şamaxı və Qo-

bustanın şimalında neft və qaz təzahürlərinə rast gə-

linmişdi. 

Aşağı Küryanı istiqamətində Kürsəngi, Xıdırlı, Qalmaz, Babazənən, Pirsa-

at, Durovdağ və başqa kəşfiyyat sahələrinin bəziləri qazlı-neftli, bəziləri isə 

qazlı idi. 1800−2000 metr dərinlikdə yatan Məhsuldar qatın üst hissəsində 

sənaye əhəmiyyətli qazın olması məlum olmuşdu. Babazənən sahəsində bu 

                                                           
20

 Bu trestdə 1940-cı illərin sonlarında yaradılan emalatxana maye qaz işlədən bəzi sənaye ob-
yektlərinə xidmət göstərirdi. 

1 
Şəkil 4. Bibiheybətbə vuran 
qaz fontanı. Bakı, 1925-ci il. 
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laylardan qaz fontanı alınmışdı. Pirsaat sahəsində də qazılmış quyu güclü qaz 

fontanı vermişdi. Oxşar fontanlar Aşağı Küryanı rayonunu başqa sahələrində 

də müşahidə edilmişdi. 

Bakı arxipelaqının Səngəçal və Zənbil sahələrində sənaye əhəmiyyətli zən-

gin neft-qaz yatağları müəyyən edilib istismara verilmişdi. Orada Səngi Mu-

ğan, Xərə Zirə, Ələt və başqa perspektivli sahələr müəyyən edilmişdi. Cənuba 

doğru Lənkərana yaxın istiqamətdə də neft və qaz təzahürlərinə rast gəlinmiş, 

ancaq həmin rayonun perspektivliyi o zaman hələ də-

qiqləşdirilməmişdi. Həmçinin Acınohur, Kür və Qa-

bırrı çaylar arası bölgələrdə çoxlu sayda qaz əlamət-

ləri müşahidə edilmişdi. Gəncə istiqamətinə doğru Tərtər, Güllücə, Beyləqan 

və  Dəllərdə də tabaşir  yaşlı süxurlarında neft-qaz əlamətlərinə rast gəlinmişdi.   

Yuxarıda göstərilən qaz yataqları yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında yer-

ləşdiyinə görə 1960-cı illərdə onların işə salınması və bütün bölgələri təbii 

qazla təmin etmək planları olmuşdu. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanın şəhər və ra-

yonlarının qazlaşdırılmasının planı regionlar üzrə həyata keçirilirdi. Baş plana 

görə, Respublika ərazisi 7 regiona bölünmüşdü [1,132-139]. 

 
Birinci region Azərbaycanın Xəzər dənizi və Abşeron yarımadasından baş-

layaraq Oğuz və Ağdama qədər olan şimal-şərq hissəsini əhatə edirdi. Burada 

Siyəzən şəhərinin yaxınlığında yerləşən mədənlərdən neftlə bir yerdə çıxan ma-

vi yanacaq orada yerləşən qaz-benzin zavoduna və daha sonra yaşayış məntə-

qələrinə verilirdi. Beləliklə, Siyəzən şəhə-

ri qazı həmin mədəndən, Sumqayıt isə 

həm bu mənbədən, həm də Qaradağ− 

Gəncə−Tbilisi magistralından alırdı.  

1963−1964-cü illərdə Dövlət dəniz neft 

qurğuları layihələndirmə İnstitutu Siyə-

zəndən Şabrana, Xaçmaza və Qubaya çə-

kiləcək magistralın və avtomatlaşdırılmış 

qazbölüşdürücü stansiyasının layihəsini 

hazırlamışdı. Bu layihə həyata keçirilən-

dən sonra Qusar və Xudatın da qazlaşdı-

rılması imkanı gerçəkləşdirilməli idi. İns-

titut tərəfindən verilmiş layihəyə görə, Şamaxı şəhəri Qaradağ−Gəncə−Tbilisi 

magistralından qazlaşdırılmalı idi. Magistralın keçdiyi Göyçayın Qaraməryəm 

kəndi istiqamətindən isə İsmayıllıya da qazın verilməsi planlaşdırılmışdı. Hə-

Xəritə 2. 1960-cı illərdə Azərbaycanın 
regionlar üzrə qazlaşdırılması. 
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min regionun cənubunda yerləşən Ağsu, Göyçay, Ağdaş şəhərləri, eləcə də 

Hacıqabul, və Kürdəmir 1960-cı illər ərzində qazlaşdırılmışdı.  

 
İkinci regiona şimalda yerləşən Balakən, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Qax, Qəbə-

lə rayonları daxil edilmişdi. Onlar Qaradağ−Gəncə−Tbilisi qaz magistralından 

uzaqda yerləşdiyi üçün o zaman təbii qazla qazlaşdırılmamışdılar. Həmin ra-

yonları mavi yanacaqla təmin edilməsi üçün bu magistralın qolu olan Ağdaş− 

Şəki−Qax−Zaqatala kəmərinin layihəsi hazırlanmış və 1960-cı illərin sonların-

da Ağdaşdan Şəki istiqamətində 

magistralın çəkilməsinə başla-

nılmışdı. Gələcək illərdə həmin 

layihə tam gerçəkləşdirildi. Qa-

zın mənbəyi Qaradağ−Gəncə− 

Tbilisi magistralı nəzərdə tu-

tulmuşdu. 

 
Üçüncü regiona 1960-cı il-

lərin sonlarına qədər tamamilə 

təbii şəbəkə qazı ilə qazlaş-

dırılan Bakı şəhəri və Abşeron 

yarımadası daxil edilmişdi.  

 
Dördüncü region Azərbay-

canın cənub bölgələrini əhatə edirdi. Burada Qalmaz, Xıdırlı, Kürsəngi, Ba-

bazənən, Durovdağ, Qarabağlı kimi qaz yataqları yerləşirdi. 1960-cı illərin əv-

vəllərində cızılmış planlara görə bu ərazilər həmin yataqların istifadə edilməsi 

hesabına qazlaşdırıla bilərdi. Bu istiqamətdə artıq işlər də görülmüşdü, Şirvan 

şəhəri mavi yanacağı buradan alırdı. Ancaq həmin planlar o zaman tam ger-

çəkləşmədi və 1970-ci ildən başlayaraq cənub bölgə Astaradan  Hacıqabula 

qədər çəkilən magistralın vasitəsilə İrandan idxal edilən qazla təmin edilmişdi.  

 
Beşinci region Azərbaycanın qərb rayonlarını və Qarabağı əhatə edirdi. 

Burada yerləşən Gəncə, Naftalan, Göygöl, Yevlax və Tərtər şəhərləri 1960-cı 

illərdə Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralından qazlaşdırılmışdı. Qarabağa isə 

qaz həmin magistralın Yevlax istiqamətindən verilməli idi, Bərdə, Ağcabədi, 

Ağdam, Xankəndi, Şuşa, eləcə də digər şəhər və kəndlər bu qolun vasitəsi ilə 

qazlaşdırılmalı idi. Onun tikintisi 1960-cı illərin sonunda başlamış, ancaq son-

ra ertələnmiş və yalnız 1970-ci illərdə bu layihə gerçəkləşdirilmişdi.  

Xəritə 3. Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının 
yerləşməsi. 
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Altıncı regiona Azərbaycanın şimal-qərb bölgələri aid edilmişdi. Burada 

Qaradağ−Gəncə−Tbilisi və Ağstafa−Yerevan magistrallarının yaxınlığında yer-

ləşən Şəmkir, Ağstafa, Qazax şəhərləri qazlaşdırılmışdı. Ancaq Gədəbəyi təbii 

qazla təmin etmək imkanı olmadığından həmin bölgə maye qazdan istifadə 

edirdi.  

 
Yeddinci region Naxçıvan Muxtar Respublikasını əhatə edirdi. Bu ərazilə-

rin təbii qazla qazlaşdırılması üçün 1960-cı illərdə layihələr hazırlanmışdı. Qa-

zın mənbəyi kimi Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralından Qarabağa çəkilən 

Yevlax−Şuşa qolu göstərilmişdi. Buradan qaz kəməri Ermənistan ərazisini 

keçməklə Naxçıvan şəhərinə qədər çəkilməli idi. 

Ancaq həmin qolun tikintisi təxirə salındıqdan Muxtar Respublikanı o za-

man təbii qazla təmin etmək mümkün olmamış, buna görə həmin illər ərzində 

orada şəhər və qəsəbələr maye qazdan istifadə edirdi. Yevlax−Şuşa−Naxçıvan 

kəməri isə layihə üzrə 1970-ci illərdə inşa edilmişdi. Eyni zamanda, Naxçıvanı 

Yerevan magistralından qol ayırmaqla qazlaşdırmaq imkanları da nəzərdən ke-

çirilirdi. 

 

5. Qazlaşdırmanın ümumittifaq göstəriciləri 
 

kinci dünya müharibəsindən sonra, SSRİ və onun müttəfiqləri ilə Qərb 

dünyası arasında münasibətlər kəskin dərəcədə pisləşməyə doğru getdi. 

Bu da Sovet İttifaqı tərəfindən “dəmir pərdə” siyasətinin aparılması ilə 

nəticələndi, onun təsir dairəsində olmayan dövlətlərlə iqtisadi münasibətlər 

minimum həddə endirilmişdi. Bu şəraitdə Azərbaycan da dünyadan təcrid du-

rumuna düşmüş və onun iqtisadi göstəriciləri yalnız SSRİ-nin tərkibində olan 

digər respublikaların göstəriciləri ilə müqayisə edilə bilərdi. Dünya iqtisadiy-

yatı ilə əlaqələri olmayan Respublika əsasən SSRİ-nin daxili resursları hesa-

bına inkişaf edirdi. Azərbaycanın qaz təsərrüfatı da onilliklər ərzində bu şəra-

itdə fəaliyyət göstərmişdi. Buna baxmayaraq, qazlaşdırmanın miqyası baxı-

mından Respublika hətta dünya miqyasında çox yüksək göstəriciləri əldə edə 

bilmişdi. Ən azı Yaxın Şərq regionunda öndə gedən bölgə idi. 

O zaman şəhərlərin sürətlə böyüməsi və əhalinin artması tikinti işlərinin da-

vam etdirilməsini zəruri edirdi. Layihələr üzrə qazlaşdırılan məntəqələrdə qaza 

olan ehtiyacı ödəmək olmurdu, ona görə də müəyyən bir müddətdən sonra, şə-

hərdaxili qazbölüşdürücü şəbəkələrin genişləndirilməsi, təzə salınmış yaşayış 

məntəqələrin qazlaşdırılması üzrə yeni layihələr tərtib edilmiş, tikinti işləri 

aparılmış və təsərrüfat getdikcə böyüməkdə davam etmişdi.  

İ 
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Eyni zamanda, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan 

qazını alan qonşu Ermənistan və Gürcüstanda qazlaşdırılma işlərinin gedişini 

diqqət mərkəzində saxlayırdı. Bu məqsədlə 1961-ci ildə Magistral qaz kə-

mərləri idarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəziyyətlə yerində tanış olmaq 

üçün həmin respublikalara ezam olunmuşdu. Onun verdiyi hesabata [59,79-
83] görə, Ermənistanda cəmi üç şəhər: Yerevan, Dilican və Civan şəhərləri 

qazlaşdırılmışdı. Yerevanda 28, Dilican və Civanda isə 3 sənaye obyektinə 

mavi yanacaq verilmişdi. 

Əhali yalnız Yerevanın 

bəzi məhəllələrində təbii qaz-

dan istifadə edirdi, abonent-

lərin sayı təxminən iki minə 

qədər idi. Daha 16000 mənzil 

isə Başqırdıstandan gətirilən 

və Gürcüstanda balonlara dol-

durulan maye qazdan istifadə 

edirdi. 1965-ci ilə qədər Er-

mənistanda 70 min mənzil təbii, 108 min mənzil isə maye qazla təmin edilməli 

idi. Gürcüstanda isə 1961-ci ildə yalnız Tbilisi və Rustavi şəhərləri təbii qazla 

qazlaşdırılmışdı. Bunlarla müqayisədə Azərbaycanda həmin ilin göstəricilərinə 

görə 16 şəhər təbii və daha 16-sı maye qazla təmin olunmuşdu. Bu rəqəmlər 

onu göstərir ki, o zaman Respublika Cənubi Qafqazda qazlaşdırma tempinə 

görə öndə gedirdi. 

Həmçinin Azərbaycan, qaz təsərrüfatının quruculuğunda və istismarında, 

eləcə də qaz ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsində SSRİ-nin ən öndə ge-

dən bölgələri sırasında idi. Statistik rəqəmlərə görə, 1961-ci ildə Respublika 

qazlaşdırılan şəhər və qəsəbələrin sayına, bölüşdürücü qaz şəbəkələrinin uzun-

luğuna, qazlaşdırılmış mənzillərin sayına, mavi yanacağın istehlakçılara bura-

xılışına və qazın hasilatına görə Rusiya və Uk-

raynadan sonra üçüncü yerdə idi. Buna görə di-

gər respublikaların rəsmi qurumları Azərbayca-

nın təcrübəsini öyrənib onu öz şəhərlərinin qaz-

laşdırılması zamanı tətbiq edirdilər. Məsələn, Özbəkistan SSR-in rəsmiləri 

1963 ilin yanvar ayında Kommunal təsərrüfatı nazirinə göndərdikləri məktub-

da Azərbaycanda binalarda quraşdırılan qaz avadanlığının və məhəllə daxili 

qaz kəmərlərinin hansı qurumun balansında olması və fəhlələrə mükafatları 

kimin tərəfindən verilməsi ilə maraqlanmışdılar. Bundan başqa, həmin mək-

tubda kömürlə işləyən qaz kaminlərinin (divar sobalarının) ləğv edilməsi, ya 

Cədvəl 4. SSRİ-də qazın hasilatı (milyon kubmetrlə). 
İllər 1950 1955 1959 1961 

SSRİ 5758,8 8979,8 35379,9 58981,3 
Rusiya 2866,8 4191,0 18360,6 30640,0 
Ukrayna 1536 2926,5 11697,8 20584 
Azərbaycan 1231,8 1493,8 4843,7 6304,4 
Özbəkistan 52,3 103,0 203,3 1013,7 
Qırğızıstan − − 0,4 134,8 
Türkmənistan 64,5 140,8 241,3 242,9 
Qazaxıstan 7,4 24,7 36,1 46,0 
Tacikistan − − 6,2 13,5 
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da onların qaz yanacağına keçirilməsinin daha faydalı olduğu barəsində sual 

da verilmişdi. Kommunal təsərrüfatı naziri də həmin sualları Azərbaycan təc-

rübəsinə istinad edərək ətraflı cavablandırmışdı. Litva SSR-in elmi-tədqiqat 

institutu da Azərbaycanın maye qaz infrastrukturunda qiymətlərin təyin edil-

məsi təcrübəsini öyrənirdi və bu barədə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə 

rəsmi sorğu göndərmişdi [48,97].  
İnkişaf templərinin sax-

lanmasına baxmayaraq, on 

ildən sonra vəziyyət dəyiş-

mişdi. Сədvəldən görün-

düyü kimi, Cənubi Qafqaz 

üzrə 1970-ci ilin göstərici-

lərinə görə Azərbaycan ye-

nə də təbii qazla mənzillə-

rin qazlaşdırılmasında bi-

rinciliyi saxlamış, Gürcü-

stan və Ermənistanı geridə 

qoymuşdu. Belə ki, Azərbaycanda 412,4 min, Gürcüstanda 158,2 min, Ermə-

nistanda isə 98,5 min mənzil təbii qazla qazlaşdırılmışdı. Ancaq bu onillik ər-

zində orada evlər daha çox maye qazla təmin olunmuşdu. Belə ki, Gürcüstanda 

349,9 min, Ermənistanda isə 177,2 min mənzil maye qazla qazlaşdırıldığı hal-

da Azərbaycanda bu rəqəm cəmi 75 min idi. Bu da qazlaşdırılan mənzillərin 

ümumi sayının göstəricilərini qonşuların xeyrinə dəyişmişdi. Təbii və maye 

qazla Gürcüstanda cəmi 508,1 min, Ermənistanda 275,7, Azərbaycanda isə 

487,4 min mənzil qazlaşdırılmışdı. Göründüyü kimi, ümumi rəqəmə görə 

Azərbaycanda Gürcüstandan daha az mənzil qazlaşdırılmışdı. Ermənistanla 

müqayisədə isə Azərbaycanın göstəriciləri daha çox görsənsə də, əslində üs-

tünlük əldə edilməmişdi, çünki əhalisi qonşu respublikanın əhalisindən ən azı 

iki dəfə çox olmuşdu. Beləliklə faiz nisbəti ilə Azərbaycanın qazlaşdırılma üz-

rə rəqəmləri Ermənistanın göstəriciləri ilə təxminən bərabər səviyyədə olub, ya 

da bir qədər geri qalırdı.  

Yaranmış vəziyyətin bir neçə səbəbi olmuşdu. Birincisi, əhalisi digər res-

publikalardan daha çox olan Azərbaycan, ərazisində məhdud həcmdə hasil 

olunan mavi yanacağın bir qismini (1965-ci ilin göstəricilərinə görə 1 milyard 

kubmetrə qədər) qaz yataqları olmayan Ermənistan və Gürcüstana ötürməli 

olurdu. Buna görə də qazlaşdırma işləri Respublikanın daha böyük ərazilərini 

əhatə edə bilmirdi.  

Cədvəl 5. Cənubi Qafqaz respublikalarında 1970-ci ilə 
qədər qazlaşdırılmasının durumu. 
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Azərbaycan 487,4 412,4 75 5,111 4,3 1188,6 
Gürcüstan 508,1 158,2 349,9 4,688 4,3 1090,2 
Ermənistan 275,7 98,5 177,2 2,493 4,3 579,7 
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İkincisi, 1966−1967-ci illərdə siyasi səbəblərə görə (bax: səh. 57−62) Bakı 

zavodlarında maye qaz uçun balon və rediktorların istehsalı dayandırılmış və 

Yerevan müəssisələrinə verilmişdi. Lakin onlar Azərbaycana aşağı keyfiyyətli 

və zay məhsul ixrac edirdilər. Bunun nəticəsində Respublikada maye qaz in-

frastrukturu iflic olmuşdu. Belə ki, Ermənistandan idxal edilən məhsulların is-

tifadəsi mümkün deyil idi.  Bu zərbə o qədər ağır olmuşdu ki, gələcək illərdə 

də maye qaz təchizatında vəziyyəti sabitləşdirmək mümkün olmamış və bu sa-

hədə geriləmələr davam etmişdi. Təbii qazla qazlaşdırma sahəsində inkişaf da-

vam etsə də maye qaz infrastrukturunda dərin böhran yaşanırdı və bu amil qaz-

laşdırma üzrə ümumi statistik rəqəmlərin enməsinə səbəb olmuşdu. 

 

Cədvəl 6. 1961-ci ildə SSRİ-nin bəzi respublikaları üzrə təbii  
qazla təchiz edilmənin əsas göstəriciləri. 
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SSRİ 3112 17634 3144 48098 717 40926 
Rusiya 117 10550 2071 26756 4615 22140 
Ukrayna 77 4119 695,3 14206 1566 12639 
Azərbaycan 15 1517 232,6 4350 775,2 3595 
Özbəkistan 15 467,9 41,4 694,6 71,2 623 
Gürcüstan 2 152,0 15,5 622,0 11,4 610 
Ermənistan 4 118 5,5 214 2 212 
Litva 1 36 2,0 65,0 0,1 64,9 
Latviya 2 163 18,2 16,0 15,8 0,7 
Estoniya 4 193 30,1 91,0 43,0 48,0 

Üçüncüsü, həmin illər ərzində SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyin Yevlaxdan 

Naxçıvana çəkiləcək magistralın tikintisinin ertələnməsi Qarabağın və Muxtar 

Respublikanın qazlaşdırılmasına imkan vermədi. Eyni zamanda, həmin bölgə-

ləri maye qaz sektorunda yaranmış böhrana görə bu növ yanacaqla təchiz et-

məkdə çətinliklər yaranmışdı.  

Dördüncüsü, Respublikanın qazlaşdırılması üçün kifayət qədər vəsaitin ay-

rılmaması, mədənlərdə avadanlığın köhnəlməsi və qaz itkilərinin qarşısının alın-

maması, yeni texnologiyaların tətbiq edilməməsi də Azərbaycanın qazlaşdırıl-

ması templərini aşağı salırdı və bu da statistik rəqəmlərdə əks olunurdu. 
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Gələcək illər ərzində Azərbaycana İrandan, daha sonra Rusiyadan ixrac edi-

lən qazın hesabına həmin böhranlı vəziyyətdən çıxmaq mümkün olmuşdu. An-

caq SSRİ dağılan dövrdə qaz təsərrüfatına yenə ağır zərbə vurulmuş, qazın ha-

silatı, idxalı və istehlakı əhəmiyyətli dərəcədə enmişdi. Yalnız müstəqillik əldə 

ediləndən sonra həmin göstəricilər artmağa başlamış, yeni mədənlər işə salın-

mış, xarici avadanlıqdan istifadə edilmiş, qaz itkilərinin qarşısı alınmış, əhali-

nin əksəriyyəti təbii qazla təmin edilmiş və tədricən Azərbaycan, qazı ixrac 

edən dövlətə çevrilmişdir. 
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Fəsil 2.  AZƏRBAYCANIN ŞƏHƏR VƏ QƏSƏBƏLƏRİ-

NİN QAZLAŞDIRILMASI 
 

 

1. Yeddiillik dövründə qazlaşdırma 
 

SRİ iqtisadiyyatı tarixində on bir beşillik və bir yeddiillik inkişaf 

planları dövrləri olmuşdu. Azərbaycanın qazlaşdırılması VI Beşillik 

(1956−1960) planı dövründə başlandı və 1959−1965-ci illərin Yeddi-

illiyində uğurla davam etdirildi. 1957 ildə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi 

“Azərneftlayihə” institutuna Gəncə, Mingəçevir, Yevlax və digər şəhərin qaz-

laşdırılmasının layihəsini hazırlamaq tapşırığını vermişdi. Həmin layihələr ilin 

sonuna qədər hazırlanmış, nazir tərəfindən təsdiq edilmiş və Nazirlər Sovetinə 

təqdim edilmişdi. 1958 ilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan rəhbərliyi 

həmin şəhərlərin qazlaşdırılması haqqında qərarlar qəbul etməyə başlamış və 

qazlaşdırma işlərinin icra edilməsini Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə tapşır-

mışdı. Bundan dərhal sonra işlərə başlanılmış, qazın mənbəyi kimi SSRİ Baş 

Qaz İdarəsinin Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralında inşa etdiyi qazbölüşdü-

rücü stansiyalardan istifadə edilmişdi. Tikinti zamanı Kommunal Təsərrüfatı 

Nazirinin təklifi ilə SSRİ-də ilk dəfə qaz təzyiqini tənzimləyən məntəqələrin bi-

naları əvəzinə o dövr üçün yeni olan kiçik həcmli tənzimləyici dəmir-beton 

şkaflar quraşdırılırdı [12,23]. 

Layihəyə görə, həmin şəhərlərdə yüksək, orta və alçaq təzyiqli qazbölüşdü-

rücü şəbəkələr, qaz təzyiqini tənzimləyən şkaflar quraşdırılmalı; şəhərin qaz təc-

hizatını lazımi rejimdə saxlamaq üçün dispetçer məntəqələri, qəza və təmir ida-

rələri, ölçü cihazları və avtomatika mərkəzləri, qaz təsərrüfatı işçiləri üçün ya-

şayış binaları və başqa obyektlər tikilməli idi. Qazlaşdırma şəhərlərin 1970-ci 

ilə qədər olan inkişaf planına uyğun həyata keçirilirdi. 

İşlərin nə dərəcədə sürətlə görülməsinin bir örnəyi kimi Kommunal Təsər-

rüfatı nazirinin 12 fevral 1959-cu il tarixli 73 №-li əmrini göstərmək olar [72, 
61]. Bu əmrə əsasən, təkcə “Azərqaztikinti” trestinin 2 №-li tikinti-quraşdırma 

idarəsi həmin il ərzində 2400 mənzilə qaz verməli idi (Yevlaxda 1000, Göy-

çayda 700, Ağdaşda 600, Ağsuda 100). İşləri yerinə yetirmək üçün hər gün 

Göyçay şəhərində 3, Ağdaşda 2, Ağsuda 1 və Yevlaxda 4 mənzil qazlaşdırılıb 

istismar idarələrinə təhvil verilməli, buna görə mənzilquraşdırma briqadalarının 

sayı 15-dən 20-yə çatdırılmalı idi. 

S 
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Həmin əmrə əsasən, şəhərin bölüşdürücü şəbəkəsi üzrə 50000 metr qaz kə-

mərlərinin çəkilməsi müəyyən edilmişdi (Göyçayda 25000, Ağdaşda 15000, 

Ağsuda 10000 metr). Eyni zamanda, qaz təzyiqini tənzimləyən qurğuların qu-

raşdırılmasına da başlanılmalı idi. Qaz idarələrinə aid binaların, anbarların və 

digər obyektlərin tikintisi isə 1959-cu ilin sentyabr ayına qədər bitirilməli idi. 

Bundan başqa, mənzillərin isidil-

məsi məqsədi ilə radiator və divar 

sobaları üçün odluqlar hazırlayan 

çuquntökmə sexinin təşkili də hə-

min ilin may ayında tamamlanma-

lı idi. 

Əsaslı struktur islahatından və 

Baş Qaz İdarəsinin yaradılmasın-

dan sonra Azərbaycanın qazlaşdı-

rılması istiqamətində görülən işlər 

yüksək sürətlə davam etdirildi. 

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi-

nin 1960-cı ilin birinci yarısında 

təqdim etdiyi hesabatına görə 

[44,74] Azərbaycanın 32 şəhəri 

təbii və maye qazla qazlaşdırıl-

mışdı. Bundan başqa, həmin ilin 4 ayı ərzində “Bakıqaz” tresti tərəfindən Ba-

kıda 3257 mənzilə qaz verilmiş, şəhər qazbölüşdürücü şəbəkəsinə 9752 metr 

uzunluğunda boru kəmərləri əlavə edilmişdi. Bakının Biləcəri və Sahil qəsəbə-

lərinin qazlaşdırılması işləri gedirdi. Abşeronun başqa kəndlərinin qazlaşdırıl-

ması üçün layihələr hazırlanmış və artıq 1960-cı ilin iyul ayında Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyası
21

 Məhəmmədli, Pirşağı, Fatmayı, Nov-

xanı, Görədil, Ceyranbatan, Nardaran, Türkan, Corat, Biləcəri, Güzdək, Bilgəh 

və Kürdəxanı kəndlərinin mavi yanacaqla təmin edilməsi haqqında qərar ver-

miş və bundan dərhal sonra işlərə başlanılmışdı [80,66-67]. Layihəyə əsasən 

bu işlərə 3 milyon manatdan çox vəsait ayrılmışdı. 1961-ci ildə həmin işlər bit-

mək üzrə idi və Baş Qaz İdarəsinin 1 №-li tikinti-quraşdırma idarəsi rəhbərliyə 

                                                           
21

 Kollegiallıq (lat. collegium – birlik, yoldaşlıq) — hansısa məsələlərin bir qrup şəxs tərəfin-
dən müzakirə edilməsi və həlli; kollegial orqanın həyata keçirdiyi rəhbərlik metodu; təkbaşına 
idarəetmənin alternativi. Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyində Kollegiya fəaliy-
yət göstərirdi və orada bütün qərarlar müzakirə ediləndən sonra qəbul edilirdi. Nazirliyin apa-
rıcı işçiləri, idarə və şöbə rəhbərləri, nazirin sədrliyi ilə keçirilən Kollegiyanın üzvü idilər. 

Cədvəl 7. Layihələr üzrə şəhərlərin 
qazlaşdırılması və ayrılan vəsait. 

Şəhərlər 
Layihənin 

təsdiqi 
tarixi 

Qazın 
verilmə 

tarixi 

Ayrılan 
vəsait 

(milyon 
manatla) 

Gəncə 1958 1959 30 
Yevlax 1958 1961 6 
Mingəçevir 1958 1964 11,5 
Göyçay 1958 1960 7,5 
Ağdaş 1958 1960 4,5 
Hacıqabul 1958 1960 3 
Şirvan 1958 1958 1 
Siyəzən 1958 1958 − 
Ağstafa 1959 1961 2 
Göygöl 1959 1961 3,5 
Qazax 1959 1960 3,3 
Şəmkir 1959 1960 4,9 
Tovuz 1959 1960 2,5 
Ağsu 1959 1960 − 
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tikintini əlavə olaraq daha 120 ədəd qaz təzyiqinin tənzimləyicisi ilə təmin 

edilməsi haqqında müraciət etmişdi. Həmin tənzimləyicilər Kommunal Təsər-

rüfatı Nazirliyinin təmir-mexaniki zavodunda istehsal edilirdi. Eyni zamanda, 

nazirlik Respublika ərazisində sənaye, kommunal-məişət və ictimai obyektləri, 

o cümlədən qazanxanaları da qazlaşdırırdı. Onun tapşırığı ilə bir çox institutlar 

yeni layihələr üzərində işləyirdilər. Bununla paralel olaraq, SSRİ Baş Qaz İda-

rəsi Azərbaycan ərazisində qazbölüşdürücü stansiyaları tikmiş və 1960-cı ildə 

Gəncə, Ağdaş və Göyçayda işləri bitirmişdi.  

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi qazlaşdırmanın sürətlə getməsini daim nə-

zarətdə saxlamışdı. Azca yavaşlama meylləri ortalığa çıxan kimi dərhal təd-

birlər görülürdü, nazirin yeni əmrləri [76,236-237] verilirdi, nazirliyin Kolle-

giya qərarları qəbul olunurdu. Tikinti materialları 

tükəndikcə onların gətirilməsi təmin edilirdi. Bun-

dan başqa nazirlik, yerlərdə işləri nəzarətdə saxla-

maq və tikintinin gedişi haqqında hökumətə dərhal məlumat vermək üçün hər 

rayona məsul şəxsləri təyin və təhkim etmişdi. Nazir başda olmaqla nazirliyin 

bütün rəhbər işçiləri mütəmadi olaraq rayonlarda ezamiyyətdə olurdular. 

Eyni zamanda, qazlaşdırma işlərində ləngimələr də olurdu və bu, bir çox 

hallarda, texnikanın və tikinti avadanlığının çatışmaması ilə bağlı idi. Belə ki, 

Gəncə, Şəmkir, Samux, Qazax və Tovuzu qazlaşdıran tikinti-quraşdırma ida-

rəsi ümumi hesabla 70000 kilometr uzunluğunda qaz kəmərləri çəkməli idi. 

Ancaq bu işlərin aparılması üçün cəmi bir ekskavator və buldozer ayrılmışdı.  

Göyçay, Ağdaş, Mingəçevir, Ağsu və Yevlaxı qazlaşdıran və ümumi hesabla 

60000 kilometr boru xətti çəkən tikinti-quraşdırma idarəsinin yalnız bir eks-

kavatoru; Abşeronun bəzi kəndlərində və Sumqayıtda qaz kəmərlərini çəkən 

briqadalarının isə bir buldozeri olmuşdu. Qaradağ rayonunu və Şirvan 

şəhərinin briqadaları  isə 

ümumiyyətlə texnika ilə 

təchiz edilməmişdi. Bu-

na görə Kommunal Tə-

sərrüfatı naziri Nazirlər Sovetinə ünvanlandırdığı məktubunda [45, 89-93] 

inşaat obyektlərinə təcili olaraq ekskavator, buldozer və yedəklər; eləcə də 

qaynaq aparatları, yük maşınları, xarrat dəzgahları kimi texnika və avadanlığın 

verilməsi haqqında məsələ qaldırmışdı. 

Həmin hesabata görə 1961-ci ildə 26,5 min mənzilə qaz verilməli və 135 

kilometr qaz kəmərləri çəkilməli idi. Bu səbəbdən nazir, tikinti obyektlərini 

çoxlu sayda yük maşınları, avtobus, ekskavator, buldozer və traktorlarla təmin 

edilməsinin zəruriliyini qeyd etmişdi. Bu kimi çətinliklərə baxmayaraq, Azər-

Cədvəl 8.  Təbii qazın məişət-kommunal sektorunda illər üzrə 
istehlakının artması (milyon kubmetrlə). 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
544,0 567,3 580,8 747,2 1043,3 1183,4 3135,0 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm I 

 Fəsil 2

 

~ 32 ~ 

baycanın şəhər və qəsəbələrinin təbii və maye qazla təchiz edilməsi üzrə işlər 

1960-cı ilin avqust ayına qədər uğurla başa çatdırılmış, qarşıya qoyulan planlar 

yerinə yetirilmişdi. 
 

Cədvəl 9. Azərbaycan SSR şəhər və qəsəbələrin qazlaşdırılmasının  
1960-cı ilin ortalarına qədər olan durumu. 

Şəhərlər Mənzillərin qazlaşdırılması Qazbölüşdürücü şəbəkələrin 
uzunluğu (km) Təbii qazla Maye qazla 

1. Gəncə−Samux 30 1000 53,7 
2. Sumqayıt 5800 400 — 
3. Göyçay 1102 203 35,5 
4. Ağdaş 680 90 16,1 
5. Şəmkir 1541 190 11,6 
6. Qazax 660 — 716,8 
7. Ağstafa 336 — — 
8. Tovuz 340 — — 
9. Yevlax 440 — 5,3 
10. Ağsu 195 — — 
11. Şirvan 510 — 15,3 
12. Mingəçevir 105 — — 
13. Saray 150 — 9,0 
14. Biləcəri 435 — — 
15. Göygöl 72 — — 
16. Sahil 100 — — 
17. Xankəndi — 340 — 
18. Şuşa — 330 — 
19. Quba — 781 — 
20. Xaçmaz — 388 — 
21. Sabirabad — 443 — 
22. Saatlı — 409 — 
23. Salyan — 637 — 
24. Lənkəran — 482 — 
25. Naxçıvan — 854 — 
26. İmişli — 182 — 
27. Bərdə — 305 — 
28. Abşeron — 240 — 
29. Qusar — 129 — 
30. Kürdəmir — 190 — 
31. Şəki — 180 — 
32. Ağdam — 90 — 

Cəmi 19496 7873 153,3 

Bu tarixdən başlayaraq Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin qazlaşdırılması 

üzrə aparılan işlər başa çatmışdı və Respublika SSRİ-nin ən qazlaşdırılmış böl-

gələrindən birinə çevrildi. Bu barədə nazirin əmri ilə Respublikanın “Kommu-

nist” (azərbaycanca və ermənicə) və “Bakinki raboçiy” (rusca) adlı mərkəzi 

qəzetlərində rəsmi məlumat yayımlanmışdı [123,209]. Bundan başqa, 1960-cı 

ildə Azərbaycan SSR-in xalq təsərrüfatının 40 illiyinə həsr olunmuş sərgi ke-

çirilmişdi. Orada Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən şəhər və qəsəbə-
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lərin qazlaşdırılmasının bitməsinə dair eksponatlar hazırlamış, xəritələr sərgi-

lənmişdi. 

 1960-cı ildə Qaradağ−Gəncə−Tbilisi qaz kəməri vasitəsi ilə Azərbaycan 

şə-hərlərinin təbii qazla təmin edilməsinin əsas mərhələsi başa çatandan sonra, 

orada qaz infrastrukturunun genişlənməsi, yeni abonentlərin təbii və maye qaz-

la təmin edilməsi üçün işlər davam etdirilmişdi. 1961-ci ilin sonunda, qazlaş-

dırmanın uğurlu davam etdirilməsinə görə Kommunal Təsərrüfatı naziri Nazir-

lər Sovetinə müraciət edərək 

plan üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitə əlavə olaraq 95 min 

manatın ayrılması haqqında 

məsələ qaldırmışdı [31,244]. 

O zaman təkcə Qazaxda da-

ha 600 mənzilə qaz verilmiş, 

qazbölüşdürücü şəbəkəsinə 

6000 metr boru xətləri əlavə 

edilmişdi. Həmçinin, Bakı-

nın Mərdəkan və Şüvəlan 

kəndlərində yeni sahələr qaz-

laşdırılmışdı. 

Kommunal təsərrüfatı na-

zirinin 1962-ci ildə Azər-

baycan hökumətinə etdiyi mü-

raciətinə görə, son 3 ilin ərzində Respublikanın 23 şəhərində 60000 mənzil tə-

bii qazla təchiz edilmiş, maye qazla isə daha 30 şəhər və qəsəbə qazlaşdı-

rılmışdı. 1963-cü ilin planına görə Azərbaycanın 40 şəhər və qəsəbəsi təbii və 

maye qazdan istifadə etməli, qazlaşdırılan mənzillərin sayı 26 minə çatmalı idi.  

Təbii qaza getdikcə artan tələbatı ödəmək üçün mədənlərdən neftlə birlikdə 

çıxan qazlardan daha səmərəli istifadə etmək zərurəti yaranmışdı. Bu məqsəd-

lə, 1962-ci ildə Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi 

və “Azərneft” Birliyi həmin qazların əhali və 

məişət-kommu-nal obyektləri tərəfindən istehlak 

edilməsi üçün tədbirlər planını hazırlayıb həyata 

keçirməli idilər [78,10]. Həmin ildə “Azər-

neftə” aid olan qaz təsərrüfatının Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə verilməsi 

prosesi də başa çatdırılmışdı.  

Bundan başqa, 1963-cü ildə Qarabağın təbii qazla qazlaşdırılması planlaş-

dırılmış, Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralının Yevlax istiqamətindən Şuşaya 

Cədvəl 10. 1962 ildə mənzillərin təbii qazla 
qazlaşdırılması (minlərlə). 

Şəhərlər Plan 
 üzrə 

Kvartallar üzrə 
I II III I V 

Bakı və 
kəndləri 10800 2400 3100 3500 1800 

Gəncə 2600 600 600 800 600 
Sumqayıt 700 100 200 200 200 
Mingəçevir 1000 100 300 400 200 
Şirvan 200 50 50 100 — 
Hacıqabul 300 — — 100 200 
Göygöl 500 100 150 150 100 
Şəmkir 1000 150 250 350 250 
Tovuz 400 50 100 150 100 
Ağstafa 400 50 100 150 100 
Qazax 700 100 200 200 200 
Ağsu 400 50 100 100 100 
Göyçay 1000 300 400 250 50 
Ağdaş 650 150 250 200 50 
Yevlax 850 100 300 350 100 

Cəmi 21500 4300 6150 7000 4050 
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qədər 5 kilometrlik qolun çəkilməsi imkanları dəqiqləşdirilirdi. Bu kəmər vasi-

təsi ilə Bərdə, Tərtər, Ağdam və Xankəndi də qazlaşdırılmalı idi. Əsas məqsəd 

Ağdamda tikilməsi planlaşdırılan sement zavodunu qazla təmin edilməsi idi, 

əks təqdirdə həmin kəmərin çəkilməsi iqtisadi baxımdan səmərəsiz sayılırdı. 

Həmçinin, Kommunal təsərrüfatı naziri Nazirlər Sovetinə ünvanlandırdığı 

məktubda bildirmişdi ki, 1963-cü ilin yanvar ayında Baş Qaz İdarəsi Naftalan 

şəhərini də təbii qazla qazlaş-

dıra bilərdi, ancaq işlərə baş-

lamaq üçün hökumət qərar qə-

bul etməli idi [124,352]. Hə-

min qərarın verilməsindən son-

ra 1965-ci ildə qaz kəmərinin 

çəkilişinə başlanıldı. Mingəçe-

virə isə qaz kəmərini 1964-cü 

ildə SSRİ Qaz sənayesinin Za-

qafqaziya magistral qaz kə-

mərləri idarəsi çəkmiş [54,30] 

və orada istismar kontoru təsis 

edilmişdi. Qazın verilməsi üçün 

hazırlıq işlərini aparan Baş 

Qaz İdarəsinin tikinti-quraş-

dırma idarələri şəhərdə 2000-ə 

qədər mənzildaxili xətlər çək-

mişdilər. Həmin ilin ərzində Mingəçevirdə qazlaşdırılma işləri davam etdiril-

miş və daha 700 mənzilə, eləcə də bütün məktəblərə, xəstəxanalara, sənaye 

müəssisələrinə və inzibati binalara mavi yanacaq verilmişdi.  

 
O zaman Azərbaycan kəndlərinin təbii qazla qazlaşdırılmasına da 

başlanılmış və ilk olaraq bir çox rayonlarda mavi yanacaqla işləyən pambıq 

qurudan qurğular quraşdırılmışdı [123,107]. Bu da yığılan pambığın emal 

edilməsi baxımından çox önəmli idi. 1962-ci ildə ilk dəfə Göyçay rayonunun 

“Bolqarıstan” kolxozuna və onun ətrafında olan 

kəndlərə qaz verilmişdi. Kommunal təsərrüfatı 

nazirliyinin 4 noyabr tarixli Kollegiya toplantısında 

bu uğur xüsusi qeyd edilmiş və onu həyata keçirən işçilərə yüksək məbləğdə 

mü-kafatların verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi [102,248]. Sonrakı 

Cədvəl 11. 1962 ildə qaz kəmərlərinin çəkilməsi 
(kilometrlə). 

Şəhərlər Plan 
üzrə 

Kvartallar üzrə 
I II III IV 

Bakı 30,0 2,5 7,5 15,0 5,0 
Sumqayıt 5,0 2,5 2,5 — — 
Şirvan 2,0 2,0 

 
— — 

Hacıqabul 3,0 1,5 1,5 — — 
Gəncə 22,0 3,0 5,0 7,0 7,0 
Göygöl 2,0 — 2,0 — — 
Şəmkir 8,0 3,0 3,0 2,0 — 
Tovuz 2,0 1,0 1,0 — — 
Ağstafa 2,0 — — 2,0 — 
Qazax 4,0 1,0 1,0 2,0 — 
Ağsu 2,0 1,0 1,0 — — 
Göyçay 12,0 4,0 6,0 2,0 — 
Ağdaş 4,0 2,0 2,0 — — 
Yevlax 2,0 — — 1,0 1,0 

Cəmi 100,0 23,5 32,5 31 13,0 
 

−
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illər ərzində kəndlərin və kolxozların qazlaşdırılması davam etdirilmişdi
22

. 

1965-ci ildə Tovuz, Şəmkir, Yevlax Ağdaş və Göygöl rayonlarında yerləşən 

kolxozla-rın qazlaşdırılması üzrə işlər aparılırmış və bunun üçün Baş Qaz 

İdarəsi əlavə boru və avtonəqliyyatın alınması haqqında hökumət qarşısında 

məsələ qaldır-mışdı. 1966-cı ildə isə Ağdaşın bir neçə kolxozunu qazlaşdırmaq 

üçün işlərə başlanıldı.  

 
Maye qazla qazlaşdırma işləri də davam etdirilirdi, ancaq bu sahədə prob-

lemlər daha çox olmuşdu. Bu barədə qərarın qəbul edilməsinə və Kommunal 
Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş Qaz İdarəsində Respublika maye qaz kontorunun 
yaradılmasına baxmayaraq, qazdoldurma məntəqələrinin tikinti müddətləri 
uzadılmış, bir çox obyektlər vaxtında istismara verilməmişdi.  

 Bəzi hallarda 

avadanlığın və ti-

kinti materialları-

nın vaxtında is-

tehsal edilib yer-

lərə çatdırılma-

ması ləngidilirdi. 

Məsələn, Kom-

munal təsərrüfatı 

nazirliyinin 1959 

−1960-cı illərin 

hesabatına görə 

[45,74-76] “Bakı 

fəhləsi” zavodu 

maye qazın saxlanılması üçün zəruri olan çənləri istehsal edə bilməmiş, buna 

görə də Şirvan və Yevlaxda qazdoldurma stansiyalarının tikintisi vaxtında ba-

şa çatdırılmamışdı. Bu isə əhalinin balon qazı ilə fasiləsiz təminatını pozmuş-

du. Bundan başqa, həmin zavod qaz balonlarını sifariş edildiyi qədər istehsal 

edə bilməmiş, 1959-cu ildə 10000 ədəd əvəzinə 9200 balon buraxmışdı. 

Həmin hesabata görə, qazdoldurma stansiyalarını tikən SSRİ Baş Qaz İda-

rəsi Qazax və Şəmkirdə 1960-cı ilin birinci yarısında inşaat işlərini başa çatdıra 

bilməmiş və buna görə əhaliyə və sənaye obyektlərinə qazı plan üzrə vermək 

                                                           
22

 Kolxoz (rus. “kollektivnoe xozəystvo” söz. Ixtisarı) Kollektiv təsərrüfat – SSRİ-də iri, yüksək 
səviyyədə mexanikləşdirilmiş kənd təsərrüfatını elliklə aparmaq üçün XX əsrin 30−80-ci illərin-
də kənd zəhmətkeşlərinin sosialist tipli istehsal birləşməsi; kənd təsərrüfat arteli.  

Cədvəl 12. 1965-ci ildə Baş Qaz İdarəsinin qazlaşdırmaq  
üçün təqdim etdiyi kolxozların siyahısı. 

Kolxozlar 
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Tələb olunub 

Q
az
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itə
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ri 

B
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 (t
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Tərtər, N. Nərimanov adına  145 700 13 700 350 
Şəmkir, Dəllər kəndi 69,0 450 20,2 450 156 
Şəmkir, C. Cabbarlı adına  77,0 450 21 450 173 
Şəmkir, “Komsomol” 59,0 437 25,9 437 179 
Şəmkir, H. Aslanov adına  31,0 250 9,3 250 61 
Tovuz, Frunze adına  70,0 290 8,4 290 90 
Qazax, Lenin adına 340,0 500 20 500 450 

Cəmi 791 2677 117 3077 1459 
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mümkün olmamışdı. Yalnız 1965-ci ildə Qazaxın qazlaşdırılması üzrə aparılan 

işlər başa çatdırılmışdı.  

Buna görə 1962-ci ildə maye qaz təchizatında problemlər yaşanmışdı. Bi-

rincisi, balonlarla təchizat sistemində nöqsanların olduğundan bəzən əhalini 

yanacaqla fasiləsiz təmin etmək mümkün olmurdu. Bütün səylərə baxmayaraq, 

Yevlaxda və Şirvanda qazdoldurma stansiyaların tikintisi başa çatdırılmamışdı. 

İkincisi, Qaradağ qazbenzin zavodunda və Sumqayıt kimya kombinatında 

maye qazın dəmiryolu sisternlər və balonlara doldurulması üçün xüsusi mən-

təqələrin tikilməsi problemi öz həllini tapmamışdı. 1963-cü ildə planlaşdırılan 

26 min yeni mənzilin maye 

qazla təmin edilməsi üçün bü-

tün bu tikintilər 1962-ci ilin 

sonuna qədər başa çatdırıl-

malı idi.  

Ancaq tikinti işləri vaxtın-

da yerinə yetirilməmiş və 

qazdoldurma stansiyaları dha 

bir neçə ildən sonra istismara 

verilmişdi. 1966-cü ildə Yev-

laxda, 1967-ci ildə Bərdədə, 

1968-ci ildə Şirvanda, 1970-

ci ildə isə Naxçıvanda tikinti 

işləri bitirilmiş və həmin 

stansiyalar istismara veril-

mişdi. Şirvan qazdoldurma 

stansiyasının istehsal gücü 

sutkada 20 tona bərabər idi. 

Onun tikilməsinə 290 min 

manat xərclənmiş, ilkin mər-

hələdə onun 20 işçisi olmuş-

du [87,56]. Başqa qazdol-

durma stansiyaların da təx-

minən bunun kimi göstərici-

ləri olmuşdu. Bundan sonra, 

Azərbaycanda maye qazla 

təchizat problemi xeyli dərəcədə həll edilmişdi. Örnək üçün 1967-ci ildə 

53800 mənzil maye qazından istifadə edirdi, 1968-ci ildə isə daha 11000 mən-

zil qazlaşdırılmışdı.  

Cədvəl 13. 1962-ci ildə mənzillərin maye qazla 
qazlaşdırılması. 

Şəhərlər Plan 
üzrə 

Kvartallar üzrə 
I II III IV 

Quba 300 200 100 — — 
Xaçmaz 250 — 150 100 — 
Xudat 210 — — 110 100 
Qusar 160 160 — — — 
Astara 200 100 100 — — 
Şabran 200 — — 200 — 
Lənkəran 300 — 200 100 — 
Masallı 350 — 200 150 — 
Cəlilabad 300 — 200 100 — 
Salyan 300 — 200 100 — 
Biləsuvar 215 15 100 100 — 
Sabirabad 250 — — 200 50 
Saatlı 100 — 100 — — 
İmişli 150 — — 150 — 
Beyləqan 125 — — — 125 
Xankəndi 350 — 100 250 — 
Şuşa 300 — 100 200 — 
Laçın 100 — — 100 — 
Şamaxı 350 — — 200 150 
Şəki 300 200 100 — — 
Zaqatala 300 200 100 — — 
Qax 300 — 200 100 — 
Bərdə 350 200 150 — — 
Ağdam 400 — 250 150 — 
Gədəbəy 140 — — 140 — 
Naxçıvan 350 — 250 100 — 
Kürdəmir 300 — — 200 100 
Ağcabədi 350 — — — 350 
Daşkəsən 200 — 200 — — 

Cəmi 7500 1075 2800 2750 775 
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Maye qazla qazlaşdırılmanın perspektiv inkişaf planları da hazırlanmışdı. 

Belə ki, 1965 ilə qədər bu yanacaqla 100 min mənzil təmin edilməli idi. 1969-

cu ildə kəndlərin 50%, təbii qazın olmadığı şəhərlərin 60%, 1980-ci ildən baş-

layaraq isə bütün Respublikanın maye qazdan istifadə edilməsi planlaşdırıl-

mışdı [124,22]. Bakı qaz aparatları zavodu isə 1963−1965 illər ərzində 65 min 

maye qazla işləyən plitə istehsal etməli idi. 

Həmçinin, maye qazın istehsalını artırmaq cəhdləri problemlərlə üzləşirdi. 

1963-cü ildə Baş Qaz İdarəsi 1-ci Bakı Qazolin və Qaradağ Benzin zavod-

larından 5955 ton maye qaz almalı idi. Ancaq bu yanacağın dəmiryolu sistern-

lərinə doldurulması üçün 

Qaradağ zavodunda es-

takadaların tikintisi ta-

mamlanmamışdı, halbuki onlar hələ 1962-ci ildə tikilib təhvil verilməli idi. Bu 

da maye qazın planlaşdırılan miqdarda istehlakçılara çatdırılmasında əngəllər 

yaradırdı. Buna görə Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi əhalinin maye qazla fasilə-

siz təmin edilməsi üçün başqa imkanların tapılması haqqında Azərbaycan hö-

kuməti qarşısında məsələ qaldırmışdı [48,107-108]. Əks təqdirdə planlaşdı-

rılmış 12 min mənzili maye qazla təmin etmək imkanlar xaricində olacaqdı. 

Təklif olunmuşdu ki, həmin estakadaların 1-ci qazolin zavodunda olduğu üçün, 

orada benzinin istehsalı məhdudlaşdırılsın və bütün güc maye qazın istehsalına 

yönəlsin. 

 

2. VIII Beşillik dövründə qazlaşdırma 
 

966-cı ildə Baş Qaz İdarəsinin təqdim etdiyi layihələrin əsasında 

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi növbəti beşillik planı çərçivəsində 

Azərbaycanın şəhər və rayonlarının qazlaşdırılması üçün yeni təkliflər 

irəli sürmüşdü [110,48-49]. Təkliflərə görə Respublikanın daha 16 şəhəri və 

onların ətraflarında olan kəndlər qazla təmin edilməli, bu məqsədlə ümumi 

uzunluğu 1815 kilometrlik boru şəbəkəsi qurulmalı və 105 min mənzil qazlaş-

dırılmalı idi. Bu işləri gerçəkləşdirmək üçün 33 milyon manat vəsait tələb olu-

nurdu. Eyni zamanda, həmin işlərin görülməsi üçün çoxlu sayda avtonəqliy-

yat, tikinti materialları, mexanizmlər, texnika və avadanlıq cəlb edilməli idi. 

Bu təklif SSRİ Dövlət plan komitəsinə təqdim olunmuşdu. Bununla da Azər-

baycanın qazlaşdırılmasının növbəti mərhələsi başlanmış və görüləcək işlərin 

əsas yükü Baş Qaz İdarəsinin üzərinə düşmüşdü.  

1966−1970-ci illərdə həmin şəhərlərin qazlaşdırılmasına 13 milyon 875 min 

manat vəsait xərclənməli və 36,8 min ton boru işlədilməli idi. Bundan başqa, 

Cədvəl 14. Maye qazın illər üzrə istifadəsinin artması (tonla). 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 

300 886,1 1225 1545 2427 2846 3135 6643 

 

1 
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kolxoz və sovxozların, eləcə də onların yanında yerləşən qəsəbələrin qazlaşdı-

rılmasına 3 milyon 260 min manat vəsait xərclənməli və 15,3 min ton boru is-

tifadə edilməli idi. Həmin illər boyu qazlaşdırılmış şəhərlərin qazbölüşdürücü 

şəbəkələrinin genişləndirilməsinə və bərpasına isə 2 milyon 500 min manat və-

sait xərclənməli, 18 min ton boru işlədilməli idi [118,9]. Ancaq, o zaman 

Azərbaycan qazın qıtlığı problemi ilə üzləşmişdi. Respublikada hasil olunan 

qaz tələbatı ödəmirdi, yeni mədənlərin kəşf edilməsi və oradan yanacağın ha-

sil edilməsi üçün imkanlar olmamışdı. Buna görə qıtlıq problemini İran qazı-

nın idxalı ilə həll edilməsi qərarına gəlinmişdi. Bunun üçün SSRİ Qaz sənaye-

si nazirliyi İran tərəfi ilə danışıqlar aparmış və razılıq əldə edilmişdi. Bundan 

sonra Respublikada İran qazının qəbulu üçün hazırlıq işlərinə başlanılmışdı. 

 

Cədvəl 15. 1966−1970-ci illərdə qazlaşdırılmalı olan şəhərlər. 

Ümumiyyətlə, 1966−1970-ci illərdə dörd istiqamətdə yeni magistral qaz 

kəmərlərinin çəkilməsi planlaşdırılmışdı. Onlardan birincisi Qaradağ−Gəncə− 

Şəhərlər İllər Qaz kəmərlərinin adı 
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1. Ucar 1966 Göyçay−Ucar 15 30 630000 
2. Bərdə 1967 Yevlax−Bərdə−Tərtər 43 60 1694000 
3. Salyan 1967 Qarabağlı−Neftçala 60 45 1510000 
4. Kürdəmir 1968 Ağsu−Kürdəmir 30 60 1122000 
5. Tərtər 1968 Yevlax−Bərdə−Tərtər  40 420000 

6. Naxçıvan 1968 SSRİ Qaz sənayesi tərəfin-
dən tikilməli idi  30 720000 

7. Ağdam 1969 Ağdam 54,5 30 1839000 
8. Şəki 1969 Ağdaş−Şəki− Zaqatala 125 25 1830000 
9. Qax 1970 Ağdaş−Şəki− Zaqatala 18 7 500000 
10. Şabran 1969 Qızılburun−Şabran  5 90000 

11. Şamaxı 1970 Şamaxı 30 25 600000 
12. Daşkəsən 1970 Daşkəsən 40 20 1188000 
13. Xankəndi 1970 Ağdam−Xankəndi−Şuşa 35,3 25 1015000 
14. Şuşa 1970 Ağdam−Xankəndi−Şuşa  10 115000 
15. Zaqatala 1970 Ağdaş−Şəki− Zaqatala  10 180000 

Cəmi 450 422 13453000 
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Tbilisi magistralının qolu olaraq Yevlax istiqamətindən Qarabağı və Naxçıvanı 

qazla təmin etməli; ikincisi həmin magistralın daha bir qolu olaraq Ağdaş−Şə-

ki−Qax−Zaqatala istiqamətində çəkilməli; üçüncüsü Azərbaycanın cənub böl-

gələrini qazla təmin etməli, İrandan Astaraya, oradan isə Hacıqabula qədər kə-

mər çəkilməli və Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralına birləşdirilməli idi. Bö-

yük həcmdə idxal olunan İran qazı ilə həm də Azərbaycanda qaz qıtlığına son 

qoyulurdu. Dördüncüsü isə Azərbaycanın şimal bölgələrini qazla təmin etməli 

idi. Bu bölgələr Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralından aralı yerləşdiyinə görə 

qazın Siyəzən mədənlərindən verilməli idi. Eyni zamanda, burada yerləşən şə-

hər və qəsəbələrə gələcəkdə Dağıstan istiqamətindən qazın verilməsi də plan-

laşdırılmışdı. 
 
 

Cədvəl 16. “Azərqaztikinti” trestinə aid olan idarələrin fəaliyyət göstərdiyi şəhər və rayonlar. 

1 №-li TQİ 2 №-li TQİ 3 №-li TQİ 

Bakı 
Salyan 
Şirvan 
Şabran 

Kürdəmir 
Ağsu 

Şamaxı 
Sumqayıt 

Beyləqan 
İmişli 
Saatlı 

Sabirabad 
Xudat 
Qusar 
Quba 

Şəmkir 
Göygöl 
Gəncə 

Naftalan 
Goranboy 
Gədəbəy 

Yuxarı 
Ağcakənd 

Yevlax 
Mingəçevir 

Bərdə 
Göyçay 
Ağdaş 
Şəki 

Tərtər 
Ağdam 

Oğuz 
Füzuli 

Cəbrayıl 
Zaqatala 
Balakən 
İsmayıllı 
Zərdab 

Ağcabədi 

Kəlbəcər 
Qubadlı 

Laçın 
Qax 

Zəngilan 
Dağlıq Qarabağ 

 

Lənkəran THXQM Naxçıvan THXQM Qazax THXQM 
Astara 

Lənkəran 
Masallı 
Lerik 

Cəlilabad 
Biləsuvar 
Yardımlı 

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası 

Qazax 
Tovuz 

Həmin layihələri gerçəkləşdirmək üçün təşkilatlanmaq, böyük məbləğdə 

vəsait ayırmaq, əlavə işçi qüvvəsi və mütəxəssisləri cəlb etmək, tikinti briqa-

dalarını texnika və avadanlıqla təmin etmək lazım idi. Bunun üçün, 1968-ci il-

də Baş Qaz İdarəsinin öncə ləğv edilən “Azərqaztikinti” trestinin fəaliyyəti ye-

nidən bərpa edildi [88,110-111], onun tərkibinə 1960-cı ildən bu yana fəaliy-

yət göstərən 1 və 2 №-li tikinti-quraşdırma idarələri (TQİ), eləcə də bundan bir 

az öncə yaradılan Qazax, Lənkəran və Naxçıvanın qaz infrastrukturunu inşa 

edən Təsərrüfat hesablı xüsusi quraşdırma məntəqələri (THXQM) qatıldı. 

Bunlara əlavə olaraq həm də 3 №-li tikinti-quraşdırma idarəsi də yaradıldı.  

1969-cu ildə Azərbaycanın regionlarında 93 şəhər, şəhər tipli qəsəbə, 427 

kənd və 52 kolxoz
 
qazlaşdırılmış [56,36], 472 min mənzilə qaz xətləri çəkil- 

miş (onlardan 68 mini maye qazla qazlaşdırılmışdı), 3450 kilometr uzunlu-

ğunda küçə qazbölüşdürücü şəbəkələri tikilmişdi. 1971-ci ilə qədər isə ümumi 

uzunluğu 10 min kilometr olan qaz kəmərləri çəkilmiş, qazlaşdırılmış mənzil-
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lərin sayı 534 minə çatmışdı. 1971−1975-ci illərdə plan üzrə daha 371 min 

mənzil (onlardan 220 mini kəndlərdə) qazlaşdırılmalı idi [52,88]. 

1970-ci ilin 5 avqust tarixində Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin sifarişi ilə “Də-

nizneftlayihə” institutu “Azərbaycan SSR-də qaz təchizatı inkişafının Baş sxe-

mini” hazırlamışdı. Həmin sxemdə şəhər və qəsəbələrin 1980-ci ilə qədər təbii 

və maye qazla təchiz edilməsi üzrə perspektiv planları göstərilmişdi. Həmin 

sxem haqqında Baş Qaz İdarəsinin rəisi Nazirlər Sovetinin Plan Komitəsində 

məruzə ilə çıxış etmişdi [66,13-14]. Məruzədə qeyd olunmuşdu ki, 1 yanvar 

1970-ci ilin göstəricilərinə görə Azərbaycanda 97 

şəhər və qəsəbə, eləcə də 462 kənd təbii və maye 

qazla təchiz edilmişdi. Ümumi uzunluğu 4441,5 ki-

lometr olan kəmərlər çəkilmiş (magistral kəmərlər 

bu rəqəmə daxil edilməmişdi), 487,1 min mənzil qazlaşdırılmışdı. Növbəti 10 

ilin ərzində 57 şəhər və qəsəbə, eləcə də 1006 kənd mavi yanacaqla təmin edil-

məli idi (onlardan 692-si maye qazla). Bundan başqa, qazlaşdırılmış sənaye 

müəssisələrinin sayı 254, mənzillərin isə 736,8 minə (onlardan 200,7-si maye 

qazla) qədər çatdırılmalı idi. Bunun üçün 1144,1 kilometr uzunluğunda magist-

ral, 1337,4 kilometr uzunluğunda rayondaxili və 3460 kilometr uzunluğunda 

bölüşdürücü şəbəkələr tikilməli, eləcə də rayonlarda 33 maye qaz balonlarının 

mübadilə məntəqələri təsis edilməli idi.  

Bu perspektiv planın yerinə yetirilməsinin nəticəsində 1981-ci ildə qazlaş-

dırılmış mənzillərin sayı 1 milyon 272 minə çatmalı və beləliklə əhalinin 80,6% 

mavi yanacaqla təmin edilməli idi. Bütün bu rəqəmlərə həm daxili resursların, 

həm də İrandan Azərbaycana ötürüləcək əlavə qazın hesabına nail olunmalı idi. 

Həmin toplantıda “Azərbaycan SSR-də qaz təchizatı inkişafının Baş sxemi” 

ümumiyyətlə qəbul edilsə də, onu daha da təkmilləşdirmək üçün bəzi başqa 

qurumlara göndərilməsi haqqında qərar qəbul olundu.  

 
Kəndlərin qazlaşdırılması keçən illərə nisbətən daha da böyük sürətlə da-

vam etdirilmişdi. Baş Qaz İdarəsinin mütəxəssisləri qazın kəndlərə verilməsi-

nin imkanlarını və səmərəliliyi hesablayıb, bu barədə hökumətə arayışlar təq-

dim edirdilər. Bu arayışların əsasında həmin kəndlərin qazlaşdırılması barədə 

qərarlar verilir, layihələr tərtib edilirdi. Məsələn, Göygöl rayonunun üzümçü-

lük kolxozunun qazlaşdırılmasına dair verilən arayışda [55,70] qeyd edilmişdi 

ki, qaz Gəncədən verilməli və bunun üçün 150 min manat vəsait, 350 ton boru, 

eləcə də başqa metal avadanlığı istifadə olunmalı idi. Ancaq o zaman Baş Qaz 

İdarəsinin başqa şəhərlərdə bitirilməmiş işlərinin qaldığı üçün, həmin kolxoza 

qaz yalnız 1968-ci ildə verilə bilərdi.  
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Bəzən isə hökumətə kəndlərin qazlaşdırılmasının səmərəsiz olduğu haqqında 

arayışlar verilirdi. Məsələn, Sabirabadın bir kolxozuna, magistraldan çox aralı 

yerləşdiyinə görə qazın verilməsi mümkün olmamış və iqtisadi baxımdan bu is-

tiqamətdə tikinti işlərinin aparılması səmərəsiz hesab olunmuşdu [55, 72]. Bu-

nun əvəzində təklif olunmuşdu ki, həmin kolxoz maye qazla təchiz olunsun, 

ancaq balonların daşınmasını kəndlilər özləri təşkil etməli idilər.  

1968-ci ilin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda 10733 kənd evi təbii və maye 

qazla təmin edilmiş, bu da Respublika üzrə aparılmış qazlaşdırma işlərinin cə-

mi 2,21% təşkil etmişdi [57,20]. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, 

keçmiş illər ərzində kəndlərin qazlaşdırılmasına la-

zımi vəsait, material, texnika və avadanlıq ayrılmırdı. 

Mövcud olan imkanlarla Baş Qaz İdarəsi yalnız şə-

hərləri qazlaşdıra bilirdi. 1968-ci ildən sonra isə Respublikanın şəhərləri əsasən 

qazlaşdırılmış və buna görə kəndlərin də mavi yanacaqla təmin edilməsi istiqa-

mətində işlərin sürətləndirilməsi üçün imkanlar yaranmışdı.  
1968-ci ildə Nazirlər Sovetinin toplantısında kəndlərin abadlaşdırılması mə-

sələsi müzakirə olunmuşdu. Orada qeyd edilmişdi ki, müasir dövrün tələbləri-

nə cavab vermək üçün kəndlər təcili olaraq qazlaşdırılmalıdır. Azərbaycan isə 

həmin göstəriciyə görə SSRİ-nin başqa respublikalarından geridə qalırdı və bu 

istiqamətdə işlərin gedişinə xüsusi diqqət yetirilməli idi. Toplantıda qeyd edil-

mişdi ki, kəndləri qazlaşdıran tikinti-quraşdırma idarələrinin işində ləngimələr 

olmuş, həmin ilin səkkiz aylıq planları yerinə yetirilməmişdi. 

Bundan sonra, Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi rayonlarda kəndlərin qazlaşdı-

rılmasına xüsusi diqqət yetirmiş, bunun üçün bir sıra əmrlər vermişdi. Rəisin  

10 sentyabr 1968-ci ilin əmrinə [87,28] əsasən, tikinti-quraşdırma idarələri 

kəndlərin qazlaşdırılması üçün bütün imkanlarından istifadə etməli idilər. 

Qeyd edilmişdi ki, təbii qaz magistrallarına yaxın olan Qazax, Ağstafa, To-

vuz, Şəmkir, Göyçay, Ağdaş və Göygölün kəndlərinin qazlaşdırılması templəri 

aşağıdır və ilk növbədə bu bölgələr mavi yanacaqla təmin edilməli idi. Əlaqəli 

qurumlara isə kəndlərin qazlaşdırılması üçün lazımi texnika, material və ava-

danlığın ayırmaları üçün müraciət edilmişdi. 

Həmin əmrə görə magistral qaz kəmərlərindən uzaqlarda yerləşən kəndlərin 

maye qazla təchiz olunması üçün dərhal işlərə başlanılmalı idi. Bundan qabaq 

yalnız şəhərlərin maye qaz istismar idarələrinə yaxın olan məntəqələr qazlaşdı-

rılırdısa, yeni əmrə əsasən məsafədən asılı olmayaraq bütün kəndlər qazlaşdı-

rılmalı idi. Beləliklə, 1970-ci ilə qədər Respublika kəndlərinin 20 faizi mavi 

yanacaqla təmin edilməli idi. Bunun üçün 1968-ci ildə 17500, 1969-cu ildə 

35000, 1970-ci ildə isə 39500 ev qazlaşdırılmalı idi.  
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1970-ci ilin iyul ayına qədər həmin planlar artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş-

di. Belə ki, 724 kəndə qaz verilmiş, 40000 mənzil qazlaşdırılmış, ümumi he-

sabla 839 kilometr boru kəmərləri çəkilmişdi [122,1-2]. Eyni zamanda, 94 

kənd ərazisini əhatə edən 55 kolxoz və sovxoz da qazla təmin olunmuşdu. 

Eləcə də yeni kəndlərin qazlaşdırılması üçün imkan yaradacaq Ağsu−Kürdə-

mir və Ağsu−Şamaxı kəmərlərinin çəkilməsi istiqamətində işlər gedirdi. Nax-

çıvanda tikintisi başa çatmış qazdoldurma stansiyası Muxtar Respublikanın 

maye qazla təmin edilməsi problemini əsasən həll etmişdi. 

İşlərin ümumiyyətlə böyük sürətlə getməsinə baxmayaraq, bəzən geriləmə-

lər də olurdu. 1970-ci ildə Göyçay, Ağdaş, Salyan və Tovuz rayonlarının bəzi 

kənd və kolxozlarının qazlaşdırılması ləngidilmiş və burada durumu düzəlt-

mək üçün Baş Qaz İdarəsi xüsusi sərəncamlar vermiş və tədbirlər görmüşdü.  

 
 Maye qaz infrastrukturuna gəldikdə, ilk mərhələlərdə uğurlar qazanılsa da 

gələcəkdə bu sahə enişə doğ-

ru gedirdi və SSRİ məkanı 

üzrə ən geridə qalmışların si-

yahısında idi. Bunun bir neçə 

səbəbi olmuşdu. Birincisi, 

Azərbaycan hökuməti Res-

publikanı əsasən təbii qazla 

təmin etməyi daha məqsədə-

uyğun sayırdı və buna görə 

maye qaz infrastrukturuna bö-

yük yatırımlar etməmiş, sifa-

rişlər verməmişdi. Bircə onu 

demək kifayətdir ki, 1969-cu 

ildə Gürcüstan plan üzrə 81 

min, Ermənistan 33 min, Azər-

baycan isə cəmi 45 min mən-

zil qazlaşdırmalı idi. Halbuki 

Azərbaycanın əhalisinin sayı 

azı iki dəfə o respublikalar-

dan artıq idi. Bundan başqa, qonşular maye qazı idxal etdiyi halda Azərbaycan 

onu istehsal edirdi. Buna görə imkanlar yaradılsaydı Respublikada ildə 100 min 

mənzili maye qazla qazlaşdırmaq olardı.  

Şəkil 5. 1966-cı ildə istifadəyə verilmiş Yevlax 
qazdoldurma stansiyası. 
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İkincisi, Azərbaycanda maye qaz istehsal olunsa da balon, reduktor
23

 və 

başqa avadanlığın istehsalını lazımi səviyyəyə qaldırmaq mümkün olmamışdı. 

1967-ci ilə qədər həmin avadanlığı “Bakı fəhləsi” zavodu buraxırdı, ancaq 

1967-ci ildə istehsal dayandırılmış və Yerevan zavodlarının birinə verilmişdi. 

O zavod da həmin il ərzində Azərbaycana zay məhsul ixrac edib maye qaz tə-

sərrüfatına böyük ziyan vurmuşdu. 1968-ci ildə istehsalı yenə “Bakı fəhləsi” 

zavoduna qaytarsalar da heç bir nəticə əldə olunmamışdı. 1969-cu ildə həmin 

zavod qaz təsərrüfatını 15000 ədəd balonla təmin etməli idi, ancaq cəmi 2000 

balon istehsal etmişdi [122,7-8]. Bu barədə dəfələrlə məsələ qaldırılsa da heç 

bir nəticə əldə edilməmişdi. Buna görə 1970-ci ildə Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi 

Krasnodarda yerləşən zavodların biri ilə 21000 balon almaq üçün müqavilə 

bağlamalı oldu, ancaq onların yalnız yarısını aldı. Beləliklə, hər il maye qazla 

qazlaşdırma templəri aşağı düşürdü və təbii qaz magistrallarından uzaqlarda 

yerləşən Respublikanın yaşayış məntəqələrini qazlaşdırmaq olmurdu. Daha 

uzaq gələcəkdə isə Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatları artandan sonra maye qa-

zın tətbiq sahəsi daha da azalmağa doğru getdi. 

 
Bakı və Abşeronda qazlaşdırma işləri davam etdirilirdi. 1966−1967-ci il-

lərdə Bakının qaz şəbəkəsinin yenidən qurulması planı hazırlanmağa başla-

mışdı. Məsələ burasındadır ki, şəhər böyüyürdü, yeni mikrorayonlarla qəsəbə-

lər salınırdı və keçmiş illərdən qalan infrastruktur artıq tələbatı ödəmirdi. Eyni 

zamanda, Bakının kəndlərində də yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsinə dair layi-

hələr tərtib olunub təsdiq edilmişdi. 1966-cı ildə Bilgəh kəndində qazlaşdırma 

işləri bitmiş, Səngəçalın qazlaşdırılması isə layihələndirmə mərhələsinə idi. Bi-

nə və Novxanıda alçaq və orta təzyiqli qaz kəmərləri çəkilib bölüşdürücü şə-

bəkələr qurulmalı; Bilgəh və Nardaran istiqamətində dairəvi orta təzyiqli qaz 

kəməri tikilməli idi. Həmin işlər 1969-cu ilə qədər yerinə yetirilmişdi. 1970-ci 

ildə Abşeronun Xırdalan qəsəbəsinin bir hissəsinin qazlaşdırılması imkanlarını 

təyin etmək üçün kəşfiyyat işlərinə başlanılmışdı. 

1970-ci ilin may ayının 22-də Bakının Əhmədli qəsəbəsinin təpəlik hissə-

sində (platosunda) böyük tikinti işlərinin aparılması üçün Azərbaycan SSR 

Dövlət tikinti komitəsinin sədri yanında müşavirə keçirilmişdi [39,94]. Qeyd 

edilmişdi ki, həmin ərazinin layihəsi “Azərkommunallayihə” institutu tərəfin-

dən hazırlanmış və orada tikilən binalara verilən qazın mənbəyi kimi Ağ Şəhər 

qazbölüşdürücü stansiyası göstərilmişdi. Həmin stansiyadan Qumlu adasına 

qədər uzunluğu 16 kilometrə bərabər olan qaz kəməri çəkilməli idi. Müşavirə-

                                                           
23

 Balonların üzərinə bağlanan və verilən qazın təzyiqini aşağı salan qurğudur. 
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də iştirak edən Nazirlər Sovetini yanında Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəisi 

tikinti işlərini tezləşdirmək, insan əməyinə və inşaat materiallarına qənaət et-

mək məqsədi ilə qazın Ağ Şəhər qazbölüşdürücü stansiyasına Qaraçuxurdan 

verilməsini təklif etmişdi. Bununla məsafə 8 kilometrə qədər qısaldılmış olur-

du. Bu barədə yekun qərar qəbul ediləndə həmin təklif nəzərə alınmışdı.  

1970-ci ilin sonunda böyük həcmli yenidənqurma işlərinin başlanılması 

üçün Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi rəisinin əmri verilmişdi [95,118-119]. Əmrə 

əsasən, gözlənilən qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə “Bakıqaz” tresti Bakı  

və Abşeronun bəzi yerlərində 1930-cu illərdə çəkilmiş və istismar müddətini 

keçmiş qaz kəmərlərini yeniləri ilə əvəz etməli idi. Baş idarə rəisinin yanında 

keçirilən texniki müşavirədə görüləcək işlərin həcmi və xərclənəcək vəsaitin 

məbləği müəyyən edilmiş, bu barədə Nazirlər Sovetinə müraciətin hazırlanma-

sı haqqında qərar qəbul olunmuşdu. 1971-ci ildə isə hökumətin cavabını göz-

ləmədən bu istiqamətdə sənədlərin hazırlanması və layihələrin tərtib edilməsi-

nə başlanılmışdı.  

Bakıda kəmərlərinin yerdəyişdirmə işləri də aparılırdı. Nazirlər Sovetinin 

25 fevral 1969-cu il tarixli qərarı ilə Bakının Binə aeroportu yolunun genişlən-

dirilməsi üzrə işlərə başlanılmışdı. Orada vaxtı ilə çəkilmiş 260 və 110 metr-

lik iri diametrli Böyükşor və Buzovna magistrallarının, 1750 metrlik Şərqi Ab-

şeron kontorunun istismarında olan alçaq təzyiqli qaz kəmərlərinin və başqa 

yeraltı və yerüstü qaz qurğularının yerləri dəyişdirilməli, onlar tikilən yeni yol-

dan aralanmalı idi. Bunun üçün Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi tərəfindən təcili ola-

raq iş planı hazırlanmış və bütün işlər müəyyən bir müddətə yerinə yetirilmişdi 

[91,82-83].  

Həmçinin, Bakıda qaz avadanlığı və ehtiyat hissələrinin istehsalı da təşkil 

edilmişdi. Belə ki, 1967-ci ilin hesabatına görə “Bakıqaz” trestinin mexaniki 

sexində 12000 qaz kranı, 720 soba odluğu, 50 qaz təzyiqini tənzimləyən qur-

ğu, 400 radiator sobası və başqa avadanlıq buraxılmışdı. Bundan başqa, həmin 

sexlərdə zavodların ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif qaz avadanlığı da ha-

zırlanırdı. Örnək üçün, həmin sex 1964-cü ildə Sumqayıt superfosfat zavodu 

üçün 1 həftə ərzində təcili olaraq 4 xüsusi injeksiyalı qaz odluğu hazırlamışdı. 

Həmin dövr ərzində bir çox layihələri gerçəkləşdirmək mümkün olmamışdı. 

Belə ki, 1967-ci ildə Sumqayıt şəhərini qazla təmin edən 406 millimetr dia-

metrli 40 kilometrlik magistralın texniki vəziyyəti kafi olmamışdı. Buna görə 

onun vasitəsi ilə böyüyən və sənayeləşən şəhərin mavi yanacaqla təmin edil-

məsində problemlər yaranmışdı. Baş Qaz İdarəsinin rəisi Azərbaycan hö-

kumətinə lazımi sənəd və layihələri təqdim edərək təcili olaraq Sumqayıta 

ikinci magistralın çəkilməsi barəsində müraciət etmişdi [120,11]. Eyni zaman-



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm I 

 Fəsil 2

 

~ 45 ~ 

da, magistralın tikintisindən başqa qazın şəhərə təzyiqlə nəql edilməsi üçün 

orada kompressor stansiyası da tikilməli idi. Qazın mənbəyi kimi Səngəçal bu-

ruqlarında neftlə bir yerdə çıxan və istifadəsiz havaya buraxılan qazlar göstə-

rilmişdi. Orada sutkada 80−100 min kubmetr qaz israf olunurdu. Ancaq o za-

man Baş qaz idarəsinin sənayeyə aid olmayan Kommunal Təsərrüfatı Nazirli-

yin tabeliyində olmasına görə həmin layihəni həyata keçirmək mümkün olma-

dı, bunun üçün vəsait ayrılmadı. 

1968-ci ildə magistral qaz kəmərlərinin bəzi hissələrinin köhnəlməsi və ya-

rarsız vəziyyətə düşməsi problemi də yaranmışdı. Bu daha çox 81 kilometrlik 

Qalmaz−Daşgil−Zənbil−Qaradağ magistralı-

na, 20 kilometrlik Siyəzən−Mədən kollekto-

runa və 44 kilometrlik Çaxnaqlar kəmərinə aid 

idi [120,5]. O zaman Baş Qaz İdarəsi sə-

nayeyə deyil xidmət sahəsinə aid olan Kom-

munal təsərrüfatı nazirliyinə tabe olduğuna görə onların əsaslı təmiri və əvəz 

edilməsi üçün vəsait ayrılmırdı. Buna görə Şirvanneft və Səngəçal−Dəniz mə-

dənlərindən qazı təzyiqlə magistrallara ötürən kompressor stansiyasını da tik-

mək mümkün olmadı. Halbuki oradan istehlakçılara sutkada 1,5 milyon kub-

metr mavi yanacaq verilə bilərdi.  

 
Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralı ətrafında yerləşən yeni şəhər və qə-

səbələrin qazlaşdırılması üçün layihələr hazırlanıb Baş Qaz İdarəsinin rəisi ya-

nında keçirilən texniki müşavirələrdə təsdiq edilirdi. 1966-cı ilin ərzində Daş-

kəsən, Ağsu, Kürdəmir, Şamaxı və başqa şəhərlərin bu magistraldan qazlaşdı-

rılması qərara alınmışdı. 

Həmin ildə Tərtərin qazlaşdırılması istiqamətində işlər aparılmış, rayon mər-

kəzində qazbölüşdürücü şəbəkə qurulmuş və 1966-cı ilin sonunda oraya qaz ve-

rilmişdi [82,66]. Həmin ildə Salyana təbii qaz verildiyinə görə orada maye 

qaz infrastrukturu ləğv edilmişdi [82,28]. 

Gəncənin də qazlaşdırılması davam etdirilmişdi. 1967-ci ildə şəhərin 75% 

qazlaşdırılmış, mavi yanacaq daha 20510 mənzilə verilmişdi; 1970-ci ildə isə 

şəhər plan üzrə 100% qazlaşdırılmışdı [57,100]. Beləliklə 10 ilin ərzində 

Gəncə şəhəri təbii qazla tam təchiz edilmişdi. Həmçinin Qazax və Ağstafanın 

qazlaşdırılması da davam etdirilirdi, bu şəhərlərin qazbölüşdürücü şəbəkələri 

genişləndirilmiş, yeni obyektlərə qaz verilmişdi. 
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Həmin ilin ərzində Naftalanın 1965-ci ildən başlanmış qazbölüşdürücü şə-

bəkəsinin tikintisi başa çatmış və şəhərə qaz verilmişdi. Perspektivli kurort şə-

həri olduğuna görə orada qaz istismar kontoru yaradılmışdı [49,123]. 1968-ci 

ildə şəhərdə 2,3 milyon kubmetr qaz istehlak 

olunmuşdu (əhali tərəfindən 0,3 milyon, müəs-

sisə və idarələr tərəfindən isə 2 milyon kubmetr). 

1967-ci ildə SSRİ Qaz sənayesi nazirliyinin ti-

kinti idarələri Kürdəmiri qazla təchiz edəcək magistral kəmərin tikintisini hə-

yata keçirməyə başlamışdılar. Bu şəhərə qaz 1968-ci ildə verilmiş, qazlaşdır-

ma işləri isə 1970-ci ildə tamamlanmışdı [95,32]. Ağdaş−Kürdəmir magistral 

qaz kəmərinin tikintisi də 1970-ci ildə başa çatmış və istismara qəbul edilmişdi 

[85,81].  

 
O zaman ən iri həcmli və bahalı layihələrdən biri Yevlax−Şuşa−Naxçıvan 

magistral qaz kəmərinin tikintisi idi. Bu kəmər Qaradağ−Gəncə−Tbilisi ma-

gistral qaz kəmərinin bir qolu kimi tikilməli və onun vasitəsi ilə Azərbaycanın 

bir çox şəhər və qəsəbəsi qazlaşdırılmalı idi. Eyni zamanda, bu magistralın 

Naxçıvana qədər olan hissəsi Ermənistan ərazisindən keçməli və onun vasitəsi 

ilə Qafan və Qacaran bölgələri də mavi yanacaqla təchiz edilməli idilər. Tikin-

tini SSRİ Qaz Sənayesi nazirliyinin Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri ida-

rəsi aparmalı idi, layihəni isə Ukraynanın Donetsk şəhərində yerləşən “Yujnii-

giproqazoprovod” institutu tərtib etmişdi. Şəhərdaxili qazbölüşdürücü şəbə-

kələrin tikintisini və mənzillərdə qaz cihazlarının quraşdırılmasını Azərbayca-

nın Baş Qaz İdarəsi təşkil etməli idi. 

Magistralın tikintisi ilə bağlı təfərrüatlar Naxçıvan Muxtar Respublikası 

rəhbərliyi tərəfindən təşkil edilən 1966 il 23 may tarixli toplantısında müzakirə 

edilmişdi [110,31]. Orada Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsinin, 

Azərbaycan və Ermənistan SSR Baş Qaz İdarələrinin, eləcə də başqa qurum-

ların rəsmi nümayəndələri iştirak etmişdilər.  

1967-ci ilin 7 may tarixində Baş Qaz İdarəsi rə-

isi Naxçıvan şəhərinin 1 milyon 235 minlik [89, 
225], 1969-cu ilin mart ayında isə Culfa və Ordubadın 500 minlik [91,104] 

qazlaşdırılma layihələrini təsdiq etmişdi. Həmin ilin iyun ayından başlayaraq 

bu şəhərlərin qazbölüşdürücü şəbəkələrinin tikintisi və mənzillərdə qaz cihaz-

ların quraşdırılması işləri getmiş və bunun üçün Naxçıvanda inşaat işlərini icra 

edən Xüsusi idarə yaradılmışdı [90, 228]. Baş Qaz İdarəsi magistralın Azər-

baycan ərazisindən keçən bölgələrində digər yaşayış məntəqələrin də qazlaş-

dırılması üçün hazırlıq işlərinə başlamışdı.  
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1966-cı ildə SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi həmin magistralın Bərdəyə qədər 

olan hissəsinin tikintisinə başlasa da, daha sonra işlər dayandırılmışdı. Yalnız  

1969-cu ilin birinci yarısında magistralın Yevlax−Bərdə hissəsinin tikintisi ba-

şa çatmış [91,47], ancaq Bərdənin qazbölüşdürücü şəbəkəsinin tikintisi və mən-

zillərə qaz xətlərinin çəkilməsi üzrə işlər davam etdirilmişdi. Bu işlərin gedişi 

haqqında Baş Qaz İdarəsi rəisi yanında texniki müşavirənin toplantısında mə-

lumat verilmiş və işlərin gedişatına dair yeni qərarlar qəbul edilmişdi. 1970-ci 

ildə isə Bərdədən Tərtərə çəkilən 150 kilometrlik qolun tikintisi başa çatdı-

rılmış [95,120], onun istismara qəbul edilməsi üçün Baş Qaz İdarəsində 11 

nəfərdən ibarət komissiya yaradılmışdı. Bundan sonra magistralın tikintisi üzrə 

işlər yenə dayandırılmışdı. 

Beləliklə, Naxçıvan mavi yanacağın qəbuluna hazır olsa da, Azərbaycan tə-

rəfindən asılı olmayan səbəblərə görə qazın plan üzrə 1969-cu ildə şəhərə ve-

rilməsi mümkün olmamışdı. SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi isə magistralın ti-

kintisini 1971−1972-ci ilə qədər təxirə salmışdı. Bu müddət ərzində Baş Qaz 

İdarəsi Moskva ilə əlaqə saxlayıb işlərin tezləşdirilməsini tələb edirdi [50, 43-
45], ancaq heç bir nəticə əldə edilməmiş və üstəlik bəlli olmuşdu ki, tikintisi 

hətta 1974−1975-ci illərə qədər ertələnmiş və təxminən həmin illərdə də tikilib 

istismara verilmişdi.  

Bu magistralın tikintisinin ləngiməsi 1966−1967-ci illərdə ermənilərin 

Azərbaycana qarşı irəli sürdükləri ərazi iddiaları ilə də bağlı ola bilərdi. Çünki 

o, həm Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin ya-

şadığı ərazilərdən, həm də Ermənistandan keçməli 

idi. Ola bilsin ki, SSRİ hakimiyyəti stabilliyin po-

zulmasından ehtiyat edərək bu tikintiyə vəsait ayır-

maq istəməmiş, ya da ermənilər Naxçıvanın inkişafının qarşısını almaq üçün 

kəmərin öz ərazilərindən keçməsinə imkan vermirdilər. Eyni zamanda, erməni 

tərəfi qazın Dağlıq Qarabağa verilməsinin də əleyhinə ola bilərdilər, çünki bu 

halqa bölgənin Azərbaycana enerji bağlılığı daha da artacaqdı və onun gələ-

cəkdə onlar tərəfindən ələ keçirilməsi çətinləşəcəkdi. 

 
Astara−Hacıqabul magistralının tikintisi o dövrün ən əhəmiyyətli və ba-

halı layihəsi idi. 1968-ci ildə Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda qaz qıtlığının 

aradan qaldırılması üçün SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi İran tərəfi ilə mavi ya-

nacağın idxalı haqqında razılığa gələndən sonra Astara−Lənkəran istiqamətin-

dən Hacıqabula qədər magistral qaz kəmərinin tikilməsinə başlanılmışdı [120, 
6]. Keçmiş illərdə olduğu kimi, magistralın tikintisini SSRİ Qaz Sənayesi Na-

zirliyin Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsi aparırdı, Azərbaycanın 
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Baş Qaz İdarəsi isə şəhər və qəsəbələrdə qazbölüşdürücü şəbəkələr qurmalı, 

mənzillərdə qaz xətləri çəkib onlara cihazları qoşmalı və mavi yanacağın qə-

buluna hazırlıq işlərini aparmalı idi. 

İşlərə başlamazdan öncə, 1967 və 1968-ci illərdə Astara, Biləsuvar, Göytə-

pə, Cəlilabad, Masallı, Liman və Lənkəranın qazlaşdırılması üçün layihələr ha-

zırlanmışdı. Onlar Baş Qaz İdarəsinin rəisi yanında texniki şuranın toplantıla-

rında müzakirə və təsdiq edilmişdi. Həmin layihələrin ümumi smeta dəyəri 3 

milyon manat civarında idi. Tikintinin aparılması üçün Lənkəranda Baş Qaz 

İdarəsinə aid olan İş icraçısının xüsusiləşmiş təsərrüfat hesablı tikinti məntəqə-

si yaradılmışdı [83,121]. Həmin məntəqə lazımi texnika və avadanlıqla təchiz 

edilmiş; tikinti işlərinə kifayət qədər çox mühəndis, usta və fəhlə cəlb olun-

muşdu. 

Bütün işlər 1970-ci ildə başa çatmalı və Azərbaycan idxal olunan qazın qə- 

buluna hazır olmalı idi. İran qazı Azərbaycanın və onun vasitəsilə digər Cənu-

bi Qafqaz respublikalarının enerji ehtiyaclarını ödəməli idi. Magistralın keçdi-

yi ərazilərdə yerləşən bir çox şəhər və qəsəbələr qazlaşdırılmalı idi. 

İran qazının qəbulu üçün görülən işlər təkcə yeni kəmərlərin tikintisindən 

ibarət deyil idi, o zaman bəzi köhnə borular da yeniləri ilə əvəz edilmişdi. Belə 

ki, 1970-ci ildə Qaradağ−Böyükşor qaz magistralının yeri təcili olaraq dəyiş-

dirilmiş, buna görə Qaz tə-

sərrüfatı Baş idarəsinin bir 

neçə işçisi mükafatlandırıl-

mişdı [96,5].  
Tikinti 1968−1969-cu il-

lər boyu aparılmış və 1970-

ci ildə SSRİ Qaz Sənayesi 

Nazirliyi plana uyğun ola-

raq Astara−Hacıqabul qaz 

magistralını istismara ver-

mişdi. Onun istismara qəbul 

edilməsi prosesini Azərbay-

canın Baş Qaz İdarəsi hə-

yata keçirmişdi. Beləliklə, 

İran qazının idxal edilməsi 

nəticəsində Azərbaycanın cənub hissəsi tədricən təbii qazdan istifadə etməyə 

başlamışdı. Həmin ilin ərzində Astara şəhərinə qaz verilmiş, Lənkərana qazın 

verilməsi isə SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə aid olan tikinti briqadalarının 

işləri vaxtında tamamlaya bilməməsinə görə gecikdirilmişdi. Buna görə Qaz 

Şəkil 6. Baş Qaz İdarəsinin emalatxanalarında istehsal 
edilən avadanlıq və cihazlar. 
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təsərrüfatı Baş idarəsinin rəisi Azərbaycan hökumətinə müraciət etmişdi ki, 

Lənkərana çəkiləcək qaz kəmərinin tikintisini 1971-ci ildə başlamaq üçün 

SSRİ rəhbərliyi ilə danışıqlar aparsın. Nəticədə Lənkəran, Biləsuvarın və digər 

məntəqələrin qazlaşdırilması 1971-ci ilin planına salınmışdı [52,33].  

 
Əsas magistrallardan uzaqda yerləşdiyindən Azərbaycanın şimal bölgələ-

rinin qazlaşdırılması çətinliklərlə üzləşirdi. Birincisi bunun üçün daha çox 

vəsait xərclənməli, digər tərəfdən isə Respublikada əlavə təbii qaz ehtiyatları 

olmamışdı, qıtlıq yaranmışdı. Buna görə orada uzun illər boyu maye qazdan 

istifadə edilirdi. Şəki şəhərinin təbii qazla təchiz edilməsi imkanları hələ 1958-

ci ildə gözdən keçirilmiş, ancaq müxtəlif səbəblər üzündən gerçəkləşdirilmə-

mişdi. Yalnız 1969-cu ildə Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralın Ağdaş istiqa-

mətindən Şəki−Zaqatala−Balakən qolunun çəkilməsi haqqında qərar qəbul 

olunmuş və işlərə başlanılmışdı. Tikinti işlərini Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin 

“Azərqaztikinti” trestinin 3 №-li tikinti-quraşdırma idarəsi aparırdı. Ancaq 

vəsaitin çatışmamasına və inşaat materiallarının təminatında yaranan problem-

lərə görə tikinti işlərinin aparılması uzadılmışdı. 1970-ci ildə kəmər Şəkinin ya-

xınlığında yerləşən sovxozlara qədər çəkilmişdi [111,25]. Balakənə qədər olan 

əsas hissə isə gələcək illərdə həmin layihələr üzrə tikilib istismara verilmişdi. 

Azərbaycanın şimal−şərq bölgələrinin qaz təchizatını isə mövcud magist-

rallardan həyata keçirmək mümkün olmamış və yerli mənbələrdən istifadə et-

mək qərarı qəbul edilmişdi. Çünki Xəzərsahili əra-

zilərdə neftlə birlikdə qaz da hasil olunurdu. Hələ 

1958-ci ildə neft sənayesinə aid olan qurumlar Si-

yəzən yaxınlıqda yerləşən mədənlərdən ümumi 

uzunluğu 5 kilometr olan qazbölüşdürücü şəbəkəsinin vasitəsi ilə şəhərin 849 

mənzilinə qaz verə bilmişdilər [38, 69]. Eyni zamanda, həmin mədənlərdən 

çıxarılan qazın azlığı daha böyük ərazilərin mavi yanacaqla təmin edilməsinə 

imkan vermirdi. Ancaq, gələcək illər ərzində görülmüş tədbirlərin nəticəsində 

hasilat həcminin çoxalmasına və qaz itkilərin azalmasına nail olunduğu üçün, 

yaxınlıqda yerləşən digər rayonların da qazlaşdırılması imkanı yaranmışdı.  
1967-ci ilin göstəricilərinə görə Siyəzən mədənlərindən çıxan qaz öncə qaz-

benzin zavoduna, oradan isə şəhər mənzillərinə və Sumqayıt şəhərinə verilirdi 

(buraya qaz həm də Qaradağ istiqamətindən verilirdi). 1963−1965-ci illərdə 

Siyəzən mədənlərindən çıxarılan qazla Şabran, Xaçmaz və Quba şəhərlərinin 

qazlaşdırılması layihəsi hazırlanmışdı [1,132]. Bundan sonra isə Quba, Qusar 

və Xudat qazlaşdırılmalı idi. Bu istiqamətlərdə işə başlanılmış, 1970-ci ildə 

Şabranın qazlaşdırılması qismən həyata keçirilmiş və şəhərin bəzi yerlərinə 
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mavi yanacaq verilmişdi [95,64]. Başqa məntəqəlin qazlaşdırılması gələcək 

illərdə həyata keçirilmişdi. Eyni zamanda, şimal şərq bölgələrini tam olaraq 

Siyəzən qazı ilə təmin etmək mümkün deyil idi 

və buna görə qazın Dağıstandan alınması layi-

hələri də hazırlanırdı [118,183]. Orada magist-

ralın tikilməsi üçün kəşfiyyat işlərinə 1965-ci 

ildə başlanılmışdı. 1966−1967-ci illərdə SSRİ 

Qaz sənayesi nazirliyi “Dağıstan−Azərbaycan” magistralının layihəsinin ha-

zırlanması və işlərə başlanması haqqında qərar qəbul etmişdi. 

Qazın mənbəyi və başlanğıc nöqtəsi kimi Dağıstanın Açisu qaz-kondensat 

yatağı seçilmişdi [1,141-142]. Magistral Azərbaycanın Ağsu şəhərinin yaxın-

lığında Qaradağ−Gəncə−Tbilisi kəmərinə birləşdirilməli idi. Bu layihə gerçək-

ləşsəydi Siyəzən qazına ehtiyac olmayacaqdı və bütün bölgə Dağıstan qazı ilə 

qazlaşdırıla bilərdi. Siyəzən qazı ilə isə Sumqayıtın tələbatını tam ödəmək 

olardı. Ancaq Açisu mədəninin qaz ehtiyatları az olduğundan həmin layihə 

gerçəkləşmədi. Yalnız 1982−1983-cü illərdə Rusiya istiqamətindən Azərbay-

cana Mozdok−Hacıqabul magistralı çəkilmiş və Açisu mədənindən çıxarılan 

qaz bu boru kəmərini qidalandıran mənbələrindən biri olmuşdu.  

 

3. Yeraltı qaz anbarının yaradılması 
 

965-ci ildə SSRİ Qaz sənayesi nazirliyinin Rusiyanın Şelkovo şəhə-

rində Qaz təsərrüfatı işçilərinin təcrübə mübadiləsi və qaz təchizatın-

da təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərini müzakirə etmək üçün 

ümumittifaq toplantısı çağırdı. Orada Azərbaycanın Baş Qaz İdarəsi rəisi A. 

M. Abdullayev yeni təkliflə çıxış etmişdi [118,91-94]. Onun sözlərinə görə, 

qazın istehlakı ilin fəsillərinə görə dəyişkəndir, qışda çox, yayda az işlənilir. 

Hətta sutka ərzində də fərq olur: bəzi saatlarda daha çox, bəzilərində isə az sərf 

olunur. Buna görə mədənlərdə qazın hasilatını qışda artırırlar, yayda isə azal-

dırlar. Bu isə qazın qıtlığına gətirir, çünki qışda tələbat o qədər artır ki, yüksəl-

miş hasilat da onu ödəmir. Yayda isə qazın hasila-

tı tələbatdan yüksək ola bilər, ancaq onun sərf edi-

ləcək yeri olmur və buna görə də hasilat azaldılır. 

Çıxış yolu isə qaz hasilatının il ərzində sabit saxla-

nılması və sərfin azaldığı vaxtı onun yeraltı ehtiyat anbarlarına doldurularaq 

tədarük edilməsindədir. Belə olan halda, yayda həmin yeraltı anbarlara doldu-

rulan və orada saxlanılan qaz ehtiyatını qışda tələbatın yüksəldiyi dövrlərdə is-

tehlakçılara verib qıtlığı aradan qaldırmaq olar. Bununla belə, qaz anbarlarının 

1 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm I 

 Fəsil 2

 

~ 52 ~ 

tikilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait tələb olunur və iqtisadi baxımdan əlve-

rişli sayıla bilməz. Ancaq, Abşeronun və ona bitişik ərazilərin xüsusiyyəti on-

dan ibarətdir ki, burada uzun müddət neft hasil olunduğuna görə çoxlu tükən-

miş və istifadəsiz qalan mədənlər vardır. Məhz onları qaz anbarları kimi isti-

fadə etmək olar və bunun üçün böyük məbləğdə vəsaitin qoyuluşu tələb olun-

mur; nisbətən kiçik хərclərlə böyük iqtisadi səmərəyə nail olmaq olar.  

 Daha sonra, A. M. Abdullayev qeyd etmişdi ki, Ermənistan nümayəndələri 

qaz anbarlarını öz respublikalarının duz yataqlarında yaratmağı təklif edirlər 

və bu istiqamətdə işlərə 

də başlayıblar. Ancaq, 

birincisi onlar bununla 

yalnız Ermənistanın eh-

tiyaclarını təmin edə bi-

lərlər, Gürcüstan və 

Azərbaycanın ehtiyacla-

rını ödəyəcək qədər im-

kanları yoxdur. İkincisi 

isə ermənilərin təklif et-

diyi layihə iqtisadi ba-

xımdan səmərəsiz və 

həddən artıq bahalı idi. 

Beləliklə, onun sözləri-

nə görə, Cənubu Qafqaz 

respublikalarının vahid 

qaz ehtiyatları ancaq 

Abşeronda yaradılmalı 

idi. Bunun səbəblərin-

dən biri də məhz Azərbaycanda təbii qaz yataqlarının olması və onun Er-

mənistanla Gürcüstana ixrac edilməsində idi. İkincisi isə, tükənmiş neft ya-

taqlarının qaz anbarlarına çevrilməsi ermənilərin təklif etdiyi layihədən üç də-

fə ucuz başa gəlməli və iqtisadi baxımdan daha səmərəli idi.  

 Beləliklə, Baş Qaz İdarəsinin rəisi o zaman Azərbaycanın qaz sənayesi sa-

həsində cənubi Qafqazda birinciliyi uğrunda mübarizə aparmışdı. Onun ye-

ritdiyi siyasət ondan ibarət idi ki, Ermənistan və Gürcüstanın qaz təchizatı 

Azərbaycandan asılı olsun və bu amil həm də Respublikanın siyasi nüfuzunun 

artması ilə nəticələnməli idi. Ancaq buna baxmayaraq, 1969-cu ildə Moskva 

hakimiyyəti 380 min kubmetr qaz vurula biləcək Cənubi Qafqazın ilk yeraltı 

qaz anbarını Ermənistanın Abovyan şəhərinin yaxınlığında tikilməsinə qərar 

Şəkil 7. Qalmaz yeraltı qaz anbarı. 
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verdi. Bu qərarın qəbul edilməsində iqtisadi səmərəlilik deyil, siyasi amillər və 

başqa subyektiv maraqlar həlledici rol oynamışdı. 

Moskva toplantısından öncə, 1965-ci ilin əvvəlində, A. M. Abdullayev 

Azərbaycan Kommunist partiyası (KP) Mərkəzi Komitəsinin və Nazirlər So-

vetinin partiya-dövlət nəzarətinin yığıncağında, eləcə də KP Yasamal (o za-

man Oktyabr) rayon komitəsinin təşkil etdiyi partiya konfransında da tükənmiş 

neft mədənlərinin yeraltı qaz anbarlarına çevrilməsinin zəruriliyi haqqında 

məruzə ilə çıxış etmişdi [118, 41-58]. Həmin çıxışda qeyd edilmişdi ki, Mo-

skva yaxınlığında yaradılan qaz anbarının təcrübəsi onu göstərir ki, onun vasi-

təsi ilə mavi yanacağın təchizatında bir çox problemləri həll etmək mümkün 

olmuşdu. Buna görə Respublikanın elmi-tədqiqat institutları tərəfindən qaz an-

barlarının yaradılması üçün layihələrin hazırlanması və kəşfiyyat işlərinə baş-

lanılması məqsədə uyğun olardı.  

Beləliklə, Azərbaycanda qaz anbarlarının yaradılması üçün kəşfiyyat işləri 

1968-ci ilə qədər aparılmış və sonra layihələrin hazırlanmasına başlanılmışdı 

[120,6]. Gələcəkdə idxal ediləcək İran qazının bir hissəsi də yaradılacaq qaz 

anbarına daxil olub orada saxlanmalı idi. 1974-cü ildə Qalmazda Azərbayca-

nın ilk qaz anbarı tikilməyə başlamışdı. 1973-cü ilin iyun ayında həmin anbara 

sınaq məqsədi ilə ilk dəfə qaz vurulmuşdu (209 №-li quyudan 103 №-li quyu-

ya) [5,17]. İşlər o zaman SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin Qaz nəqli İstehsalat 

Birliyinin (“Azərqaznəql”in) rəisi vəzifəsində işləmiş A. M. Abdullayevin rəh-

bərliyi ilə aparılmışdı [27]. 1976-cı ildə tikinti başa çatmış və anbara sınaq 

məqsədi ilə 530 milyon kubmetr qaz vurulmuş, gələcəkdə isə bu rəqəm 2 mil-

yard kubmetrə çatdırılmışdı [9,58]. Qalmaz yeraltı qaz anbarı Ermənistanın 

Abovyan anbarından sonra tikilsə də, ondan dəfələrlə böyük idi və Cənubi 

Qafqazın qaz təchizatında ən mühüm rolu oynayırdı. Azərbaycanın müstəqillik 

dövründə isə bu yeraltı anbar daha da genişləndirilmişdir. 1970-ci illərin orta-

larında Qaradağda daha bir yeraltı qaz anbarın yaradılması üçün kəşfiyyat və 

layihə işlərinə başlanılmış və həmin obyekt gələcək illərdə inşa edilmişdi.  
 

4. Azərbaycana İrandan qazın idxal edilməsi 
 

970-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan və bütün Cənubi Qafqaz böl-

gəsi üçün tarixi əhəmiyyətli hadisə baş vermişdi. Öncəki illərdə imza-

lanmış dövlətlər arası anlaşmaların, SSRİ Qaz sənayesi nazirliyinin və 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin birgə həya-

ta keçirdiyi tikinti və hazırlıq işləri nəticəsində Respublikaya İran qazı idxal 

edilməyə başladı. Həmin ilin sentyabr-dekabr aylarında Qaz təsərrüfatı Baş 

1 
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idarəsi İrandan 1,5 milyard kubmetr qaz almışdı. Bu rəqəm Respublikanın öz 

mədənlərindən həmin aylar ərzində hasil olunan 1,2 milyard kubmetr qaza əla-

və edilmişdi.  

1971-ci ildən başlayaraq İrandan Azərbaycana hər il təxminən 8,7 milyard 

kubmetr qaz verilməli idi. Onun 5 milyard kubmetri Qaradağ qazbölüşdürücü 

stansiyasına verilməsi, 1,63 milyard kubmetri isə Şirvan elektrik stansiyasının 

ehtiyaclarını ödəyərək Qaradağ−Gəncə−Tbilisi və Ağstafa−Yerevan magistral-

ları ilə Gürcüstan və Ermənistana ötürülməsi planlaşdırılmışdı [47,40]. Yerdə 

qalan 2 milyard kubmetrin qəbulu üçün mövcud qaz infrastrukturunun im-

kanları yox idi və bu amil böyük problem yaradırdı. Ona görə Qaz təsərrüfatı 

Baş idarəsinin rəisi təcili olaraq Sumqayıtın yeni qaz kəmərinin tikintisinə baş-

lamağı təklif etmişdi. Öncə qeyd edildiyi kimi, şəhəri mavi yanacaqla təchiz 

edən kəmərin buraxılış gücü məhdud idi və buna görə bir çox müəssisələri 

qazla təchiz etmək olmurdu. Şəhərə ikinci magistral çəkilsə idi, həm təchizat 

problemi həll edilərdi, həm də qazın İrandan tam həcmdə qəbul olunması im-

kanı yaranardı. 

Bəzən yeni çəkilən kəmərin İrana aid olan hissəsində qəzalar baş verirdi və 

qaz təchizatı dayandırılırdı. Belə olanda Azərbaycan tərəfinə bu barədə məlu-

mat verilirdi. İlk qəza 1970-ci ilin dekabrında baş vermişdi, o zaman 2 günün 

ərzində İrandan Azərbaycana qazın verilməsi dayandırılmışdı [47,42]. Qış ayı 

olduğu uçun qaz təchizatının hətta qısa zaman ərzində dayandırılması prob-

lemlər yaradırdı, çünki o zaman Azərbaycanda hələ qaz anbarı yaradılmamış-

dı. Buna görə bir neçə sənaye müəssisəsi, o cümlədən Gəncə elektrik stansi-

yası, iki günün ərzində mazut yanacağını işlətməli oldu. Belə hallar üçün bü-

tün sənaye obyektlərində alternativ yanacaq hazırlanmışdı. 

Qaz təsərrüfatı Baş idarə rəisinin Nazirlər Sovetinə verdiyi məlumatında 

[50,57-58] bildirilmişdi ki, 1970−1971-ci illərin qış aylarında Azərbaycan 

İrandan sutkada 20 milyon, yay aylarında isə 17 milyon kubmetr qaz almalı və 

bunun da 11 milyon kubmetri elektrik stansiyaları tərəfindən istifadə edilməli 

idi. Azərbaycanın mədənlərindən isə o zaman magistrallara sutkada təxminən 

13 milyon kubmetr qaz verilmiş və gələcək üç ilin ərzində həmin rəqəmin də-

yişməz olaraq qalması gözlənilirdi. Bu isə Bakının Əhmədli və Bakıxanov qə-

səbələrinin qazlaşdırılmasına imkan yaradırdı. 

Həmin məlumatda gələcək inkişaf perspektivlərinin rəqəmləri də verilmiş-

di. Belə ki, 1974−1975-ci illərdə Azərbaycanın mədənlərindən istehsal edilən 

qazın həcmi sutkada 2−3 milyon kubmetrə, İrandan idxal edilən qazın isə 3−4 

milyon kubmetrə qədər artmalı və Respublikanın magistrallarına sutkada 25− 

27 milyon kubmetr qazın daxil olması gözlənilirdi. Bunun üçün magistral boru 
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şəbəkəsinin uzunluğu 560 kilometrdən çox olmalı, mövcud olan magistralların 

uzunluğu isə bu rəqəmdən bir qədər az idi. Buna görə Qaz təsərrüfatı Baş idarə 

rəisi əlavə qaz kəmərlərinin tikintisinin zəruri olduğunu qeyd etmişdi. Onun 

təklifinə görə qış aylarında göstərilən həcmdə qazın qəbul edilməsi üçün aşağı-

dakı magistrallar tikilməli idi: 
○ 80 kilometr uzunluğu olan 508 millimetr diametrli Hövsan−Qaradağ; 
○ 40 kilometr uzunluğu olan 508 millimetr diametrli Qaradağ−Sumqayıt; 
○ 40 kilometr uzunluğu olan 508 millimetr diametrli Qaradağ−Böyükşor; 
○ 35 kilometr uzunluğu olan 406 millimetr diametrli Qobustan−Qaradağ. 

Eyni zamanda, Yevlax−Xankəndi−Naxçıvan, Şəki−Zaqatala−Balakən, Gən-

cə−Daşkəsən və Quba−İsmayıllı magistralların tikintisinə başlanılmalı və hə-

min istiqamətlərdə yeddi qazbölüşdürücü stansiya inşa edilməli idi.  

Yay aylarına gəldikdə isə SSRİ Qaz Sənayesi nazirliyi 1975-ci ilə qədər 

Qalmazda qaz anbarının yaradılmasını və istifadəyə verilməsini planlaşdırmış-

dı [52,26]. Həmin obyektə sutkada 6 milyon kubmetr istifadəsiz qalan qaz vu-

rula bilərdi. Onu qış aylarında işlətmək, yaxud başqa respublikalara ixrac et-

mək olardı.  

 

5. Tikinti zamanı özbaşınalıq halları 
 

espublikanın qazlaşdırılması zamanı uğurlarla yanaşı tikinti idarə-

lərinin texniki qaydalardan yayınması, planların yerinə yetirilməmə-

si və qanunların pozulması halları da olurdu. Bütün bu qüsurlar So-

vet Azərbaycanında idarəçilik və təsərrüfat sistemində böhranlı proseslərin 

başlaması və gələcəkdə daha da dərinləşməsinin göstəricisi idi.  

1960-cı ildə “Azərqaztikinti” trestinin 1 №-li tikinti-quraşdırma idarəsinin 

yoxlanılması zamanı [65,155-158] bəlli olmuşdu ki, bu idarə 1958−1959 illər 

ərzində qarşıya qoyulan planları yerinə yetirməmiş, şəhərlərin qazlaşdırılması 

işininin öhdəsindən gələ bilməmiş, işlədilən tikinti materiallarının dəqiq hesa-

bını aparmamış, işlərin görülməsi haqqında saxta hesabatlar vermiş, tamam-

lanmamış işləri yerinə yetirilmiş kimi göstərmişdi. Rəsmi sənədlərdə 1958-ci 

və 1959-cu illərdə planı müvafiq olaraq 42% və 57,7% yerinə yetirən idarə bu 

rəqəmləri 77% və 101% kimi göstərərək dövlətə 695,8 min manat ziyan vur-

muşdu. Bunun nəticəsində, Gəncədə öncədən planlaşdırılmış 7655 mənzildən 

6500 qazlaşdırılmışdı. Bundan başqa, işlədilən materialların hesabı düzgün 

aparılmamışdı. Bu faktlar üzə çıxandan dərhal sonra Kommunal Təsərrüfatı 

naziri təqsirli olanlara qarşı ciddi tədbirlər görmüş, idarə rəhbərliyi tutduğu və-

zifələrdən azad edilmiş, bəzi məsul işçilər töhmət almış, başqalarının işi isə is-
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tintaqa verilmişdi. Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Kolleqiyasının qərarı 

ilə tikinti-quraşdırma trestinin rəisi də tutduğu vəzifəsindən azad edilmişdi. 

Onun yerinə təyin olunan yeni rəisdən qısa zaman ərzində bütün nöqsanların 

aradan qaldırılması tələb olunmuşdu. Bu da onu göstərir ki, o zaman ən yük-

sək vəzifələri tutan rəhbər işçilərə qarşı da cəza tədbirləri görülürdü. 

Bundan başqa, “Azərqaztikintinin” maliyyə durumu da acınacaqlı olmuşdu. 

Bunun da səbəbi qazlaşdırılan obyekt sahiblərinin trestin hesabına görülən iş-

lərə görə pulun keçirməməsi və ona borclu qalması idi. Borclar o qədər ço-

xalmışdı ki, təsərrüfat hesablı olan bu trest fəhlələrə maaş verə bilmirdi. Ona 

görə də Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi proseslərə girişib, trestin maliyyə pro-

blemlərini həll etməli olmuşdu. Həmin problem başqa tikinti idarələrində də 

qeydə alınmışdı, bəzən isə podratçı və subpodratçı qurumlar işləri görəndən 

sonra onlara ödənilən pulları Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin hesabına ke-

çirməyi gecikdirirdilər və hətta bundan yayınırdılar. Buna görə nazirliyin itki-

ləri çoxalırdı, pulların geri qaytarılmasına böyük çətinliklə nail olunurdu. 

1961-ci ildə isə Gəncə mənzillərinin yeni çəkilən qaz magistralına qoşulma-

sı zamanı tikinti briqadalarının özbaşınalığı qeydə alınmış və bu barədə o döv-

rün mətbuatı xəbərlər yaymışdı. Qaz magistralına mənzillərin qoşulması plan 

üzrə və mövcud layihələr əsasında mərhələlərlə həyata keçirilməli idi [24]. 

Ancaq tikinti briqadaları bəzi hallarda bu qaydalara riayət etməyərək özbaşı-

nalıq etmiş, layihədə göstərilmiş evlərin əvəzinə başqa mənzilləri qazlaşdır-

mışdılar. Bu da plan üzrə qoşulmalı olan evlərin sahiblərinin narazılığına gəti-

rib çıxarmışdı.  

Bu xəbər yayımlanandan sonra, Gəncədə araşdırma aparılmış və onun nəti-

cələri 2 №-li tikinti-quraşdırma idarəsinin Baş Qaz İdarəsinin nümayəndələri-

nin iştirakı ilə keçirilmiş geniş tərkibli toplantısına çıxarılmışdı. Toplantının 

yekun qərarında etiraf edilmişdi ki, mətbuatda göstərilən faktlar öz təsdiqini 

tapmışdı. Özbaşınalıq o həddə gəlib çatmışdı ki, 2 №-li tikinti-quraşdırma ida-

rəsinin baş mühəndisi şəhərin bir məhəlləsinə layihə ilə nəzərdə tutulmamış 75 

metr uzunluğunda kəmərin çəkilməsinə qanunsuz sərəncam vermişdi [108, 
46]. İş icraçıları izahatlarında etiraf etmişdilər ki, qanunsuz əməlləri törədər-

kən vətəndaşlardan pul alırdılar. Onlar özlərinə bəraət qazandırmaq üçün iddia 

etmişdilər ki, bir çox hallarda qazlaşdırma işlərinin görülməsi zamanı tikinti 

materialları ilə təmin edilməmiş və onları öz pulları ilə almağa məcbur olmuş-

dular. Buna görə də həmin xərcləri çəkmək üçün əhalidən pul alıb qanunsuz 

qazlaşdırma ilə məşğul olurdular. Ancaq, toplantı iştirakçıları həmin iş icraçı-

larının bu kimi bəyanatlarını əsassız adlandırmışdılar. Bundan sonra, 2 №-li ti-

kinti-quraşdırma idarəsi üzrə onun rəisinin əmri oxunmuşdu [108,100-101]. 
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Əmrə görə təqsirlilərin çoxusuna müxtəlif dərəcəli töhmətlər verilmiş, bəziləri 

isə tutduqları vəzifələrdən azad edilmişdilər. Qalan işçilərə isə tapşırılmışdı ki, 

qanuna riayət etsinlər və gələcəkdə bu kimi hallara yol verməsinlər. Daha son-

ra hamıya xəbərdarlıq edilmişdi ki, gələcəkdə qanunu pozanların işi istintaq 

orqanlarına veriləcək. 

Yerlərdə dələduzluq halları da qeydə alınmışdı. 1960-cı 

illərin əvvəlində Yevlaxda iş icraçıları və çilingərlər onlara 

pul verən vətəndaşların mənzillərinə dördgözlü, verməyən-

lərin isə ikigözlü plitələr quraşdırırdılar. Halbuki, nazirin 

əmrinə görə bütün sakinlər üçün dördgözlü plitələr pulsuz 

quraşdırılmalı idi. Bu əməli törədənlər ictimai qınaqla və töhmətlə cəzalan-

dırılmış, sakinlərin hamısına pulsuz dördgözlü plitə quraşdırılmış, alınan pul-

lar isə onlara qaytarılmışdı. Bu kimi işlər üzrə əhali nazirliyə deyil, prokuror-

luğa şikayət edəndə təqsirlilər barəsində cinayət işləri də açılırdı.  

Azərbaycanın qazlaşdırılması zamanı daha bir problem tikinti qaydalarına 

riayət etməməklə bağlı idi. 1960-cı ildə Qaz texniki inspeksiyasının apardığı 

təftişin nəticəsində bəlli olmuşdu ki, yerlərdə qazlaşdırma işləri aparılarkən bə-

zi hallarda texniki qaydalara riayət edilməmiş və bunun nəticəsində istismar 

zamanı təhlükəli vəziyyətlər yaranmışdı. Belə ki, Bakının Biləcəri qəsəbəsində 

qaz borusu yaşayış binalarından 5 metr əvəzinə 2 metr aralı yerə basdırılmışdı. 

Gəncənin bir çox yerlərində qaz sızıntılarını müəyyən etmək üçün kəmərlər 

üzərinə xüsusi qurğular (stəkanlar) və boruları korroziyadan qoruyan protek-

torlar quraşdırılmamışdı. Göyçayda qazanxanaların birinə qaz kəməri layihəsiz 

çəkilmişdi. Nazirin əmrinə görə, bu kimi hallara yol verən və texniki qaydaları 

pozan işçilər cəzalandırılmışdı; iş icraçılarına isə tapşırılmışdı ki, tikintiyə mə-

suliyyətlə yanaşsınlar, işləri texniki qaydaların tələblərinə uyğun aparsınlar 

[80,272-274]. 

 

6. Siyasi proseslərin təsiri 
 

əlum olduğu kimi, qaz həm də siyasi proseslərə təkan verir və Cə-

nubi Qafqaz respublikaların qazlaşdırılması hələ o vaxtlar ixtilaf-

larla müşayiət edilirdi. Belə ki, Azərbaycanın kommunal və səna-

ye obyektlərinin, eləcə də  yaşayış sektorunun qazlaşdırılması qaz istehlakının 

artmasına gətirdi. Ancaq Qaradağ yatağının imkanları və qaz hasilatın həcmi 

bu qədər istehlakçını mavi yanacaqla təmin etmək gücündə deyil idi. Qara-

dağ−Gəncə−Tbilisi və Ağstafa−Yerevan magistralları ilə Azərbaycandan Gür-

cüstan və Ermənistana hər ay bir milyard kubmetrə qədər qazın verməsi öhdə-
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liyi qaz qıtlığı problemini daha da şiddətləndirirdi
24

. Bu da, 1962-ci ildə bu 

respublikalara mavi yanacağın verilməsinin azalmasına, nəticə olaraq Yerevan 

və Rustavidəki müəssisələrin işinin dayandırılmasına gətirdi və bunun ardın-

dan ittifaq hökumətinin kəskin reaksiyası gəldi. 

Buna görə Azərbaycan rəhbərliyi həmin ilin əvvəlində Kommunal Təsərrü-

fatı naziri A. M. Abdullayevə və onunla birlikdə qaz sektorunun digər rəhbər-

lərinə qonşu respublikalara qazın verilməsini təcili olaraq bərpa edilməsini əmr 

etdi [64,142-143]. Nazir Azərbaycanın şəhər və kəndlərini təbii qazla həddin-

dən artıq qazlaşdırılmasında və buna görə də yanacağın Respublikada  plan-

laşdırılmış həcmdən daha çox işlədilməsində, nəticədə isə Ermənistan və Gür-

cüstanın qaz təchizatının pozulmasında suçlandı. Eyni zamanda, Azərneft bir-

liyinə Azərbaycanın qaz yataqlarında hasilatı artırmaq tapşırığı verildi. 

Üstəlik, digər Cənubi Qafqaz respublikalarının qaz təchizatına ziyan vuran 

Kommunal Təsərrüfatı nazirinin fəaliyyəti millətçiliklə bərabər tutularaq “qə-

buledilməz” adlandırıldı. A. M. Abdullaev Azərbaycan SSR Kommunist Par-

tiyası Mərkəzi Komitəsinin keçmiş birinci katibi I. D. Mustafayevin “millətçi” 

siyasətini dəstəkləyən təsərrüfatçılardan biri idi. O, bir çox digər qurumlar bu-

nu etmədiyi halda, öz nazirliyin sənədləşməsini Azərbaycan dilində aparılma-

sını təşkil etdi və bu da sonradan millətçiliyin təzahürü kimi damğalandı.  

1960-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycanda 

Xruşşovun “mülayim hava” siyasətinə tamamilə 

son qoyulmuş, Sovet rəhbərliyi tərəfindən Res-

publikaya  Kommunist Partiyası Mərkəzi Komi-

təsinin katibi V. Y. Axundov və Nazirlər Sove-

tinin sədri Ə. N. Əlixanovun simasında İ. D. Mustafayev dövrünün “millətçi-

lik” və “özbaşınalığa” son qoyacaq yeni rəhbərlik təyin edilmişdi. Bundan 

sonra A. M. Abdullaev “özbaşınalıqda” ittiham edilərək 1963-cü ilin əvvəlində 

nazir vəzifəsindən azad edildi, ancaq hakimiyyətin daxilində onu dəstəkləyən 

qüvvələrin olduğuna görə (onlardan biri və ən nüfuzlusu Xalq Təsərrüfatı 

                                                           
24

 1950-ci illərin ikinci yarısında Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ondan ibarət idi ki, qonşu 
respublikalara qaz vermək əvəzinə, ilk növbədə Azərbaycanın şəhər və kəndləri qazlaşdırılma-
lı və yalnız artıq qalan yanacaq başqa respublikalara ötürülməli idi. Buna səbəb kimi mavi ya-
nacaq yataqlarının Azərbaycanda yerləşməsi göstərilirdi. Ancaq bu mövqe SSRİ-nin kommunist 
hakimiyyəti tərəfindən millətçiliyin təzahürü kimi qiymətləndirildi və bu da 1958-ci ildə Respub-
likanın Nazirlər Sovetinin sədri S. Y. Rəhimovun istefasına gətirdi. Azərbaycanın qazlaşdırılması 
prosesinə rəhbərlik edən Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı naziri A. M. Abdullayev da 
bu mövqedən çıxış edərək fəaliyyət göstərmişdi. 
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Sovetinin sədri S. A. Vəzirov idi) Respublikanın təsərrüfat həyatında fəaliyyə-

tini Baş Qaz İdarəsinin rəisi kimi davam etdirdi. 

Görülən tədbirlərə baxmayaraq, Gürcüstan və Ermənistanın qaz təchizatı 

problemi tam həllini tapmadı. Üstəlik, yataqlarda kifayət qədər qaz hasil edil-

mədiyindən, Azərbaycanın özü təbii qazın çatışmazlığı ilə qarşılaşdı və bu da 

Respublika iqtisadiyyatına böyük ziyan vurdu. Problem yalnız İrandan mavi 

yanacağın idxalı ilə 1970-ci ildə həll edildi. Gürcüstan və Ermənistana gəldik-

də isə, həmin illər boyu onlar qaz qıtlığını maye qaz infrastrukturunu inkişaf 

etdirməklə və təbii qazın Rusiyadan alınması ilə həll etdilər. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycan qazının da həmin respublikalara ötürülməsi davam edirdi, Qara-

dağ−Gəncə−Tbilisi kəməri isə rəsmi sənədlərdə həm də “Dostluq” magistralı 

adlandırılırdı. Bununla da Azərbaycanın yeni rəhbərliyi öz beynəlmiləlçi möv-

qeyini sərgiləyirdi, “qardaş respublikalara” (o dövrdə bu ifadə işlənirdi) sayğı-

sını göstərirdi.   

1966−1967-ci illərdə Azərbaycanın qaz təsərrüfatı siyasi proseslərin dərin-

ləşməsi nəticəsində dərin böhranla üzləşmişdi. Məsələ burasındadır ki, o za-

man ermənilər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması və Er-

mənistana birləşdirilməsi barəsində Moskva hakimiyyəti qarşısında məsələ 

qaldırmışdılar [19]. Ermənistanda bu ideyanın ardı-

cılları ictimai-siyasi aktivlik göstərmiş, mitinqlər ke-

çirmiş, vərəqələr yaymışdılar. Bu proseslər Azərbay-

canda yaşayan ermənilərə də təsir etməyə başlamış, 

onların arasında separatçılıq meylləri güclənmiş və bu da bəzi hallarda kom-

pakt yaşadıqları ərazilərdə vətəndaş itaətsizliyi formasında özünü göstərirdi. 

Ermənilər Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürmüş, onlar-

dan biri də onların yaşadıqları bölgələrdə kommunal problemlərin həll edilmə-

məsi idi. Halbuki, əslində problemlər olsa da, ermənilərin çoxluq təşkil etdik-

ləri məntəqələrdə şərait azərbaycanlıların və digər millətlərin yaşadıqları yer-

lərdən daha yaxşı olmuşdu. 

1966-cı ildə Şəmkirin Çənlibel (o zaman Çardaqlı) kəndinin erməniləri 

mənzillərinə təbii qazın çəkilməsi tələbi ilə çıxış etməyə başladılar. O zaman 

Qaradağ−Gəncə−Tbilisi qaz kəməri Şəmkir rayonu ərazisindən keçdiyindən 

ona yaxın olan qəsəbə və kəndlər qazlaşdırılmışdı. Ermənilərin iddialarına ca-

vab verən Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayev Çənlibelə təbii qazın çə-

kilməsini iqtisadi baxımdan əlverişsiz olduğunu bildirdi [57,44]. Həmin kənd 

qaz magistralından 25 kilometr aralıda yerləşirdi və buna görə də kəmərin 

çəkilişi və bölgü şəbəkəsinin tikintisinə 421 min manat vəsait, 956 ton boru və 

digər metal armatur sərf edilməli; bir mənzilin qazlaşdırılması isə 324 manata 
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başa gəlməli idi. Dövlət planında isə bu qədər vəsaitin xərclənməsi və materi-

alın ayrılması nəzərdə tutulmamışdı. Buna görə 1966-cı ilin planına görə Çən-

libel kəndi maye qazla qazlaşdırılmalı idi. 

Bundan sonra, 2 №-li tikinti-quraşdırma idarəsinin briqadası kəndi maye 

qazla təchiz etmək üçün hazırlıq işlərinə başlamaq üçün Çənlibelə yollanmış-

dı. Ancaq erməni əhalisi onlara həmin işləri görməyə imkan verməmiş və bri-

qadanı geri qaytarmışdı. Onlar Çənlibelin yalnız təbii qazla qazlaşdırılması tə-

ləbində israrlı idilər. Kənd əhalisinin hərəkətlərinə cavab olaraq, Baş qaz ida-

rəsinin rəisi Kənd sovetinin sədrinə etiraz məktubu ünvanlamışdı [57,27].  

Erməni separatçılığı ilə bağlı daha bir olay 1967-ci ildə baş vermişdi. O 

zaman Azərbaycanda maye qaz təchizatı pozulmaq üzrə idi. Məsələ burasın-

dadır ki, buna qədər balonları və onların üzərində quraşdırılan reduktorları 

Bakı zavodları istehsal edirdi, ancaq həmin ildə bəlli olmayan 

səbəblər üzündən Azərbaycanda balon istehsalı dayandırılmış 

və Yerevan zavodlarının birinə verilmişdi. Güman etmək olar 

ki, bununla hakim dairələr Azərbaycan tərəfinin erməni ayaq-

lanmasına qarşı sülhsevərliliyini sərgiləmək istəmiş, ya da bu 

addım SSRİ hakimiyyətinin basqısı altında atılmışdı. Belə-

liklə, kiminsə yuxarılardan verilmiş əmri ilə Bakıda balon və 

reduktor istehsalı məhv edilib və təcili olaraq Ermənistan zavodlarına ötürül-

müşdü. Elan edilmişdi ki, bundan sonra Azərbaycanın maye qaz təchizatı üçün 

zəruri olan balon və reduktor ehtiyaclarını Yerevan zavodları ödəyəcək. Hə-

min zavodlar isə zay məhsul istehsal etmiş və Azərbaycana işlək vəziyyətində 

olmayan balonları yollamışdı. Nəticədə həmin ildə Azərbaycanın maye qaz 

təchizatı pozulmuş, abonentləri yanacaqla fasiləsiz təmin etmək mümkün ol-

mamışdı.  

O zaman Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayev Azərbaycan hökuməti 

qarşısında balon və reduktor istehsalını Bakı zavodlarına qaytarmaq haqqında 

məsələ qaldırmışdı [57,108]. Vəziyyətdən heç olmasa qismən çıxmaq üçün 

idarə öz emalatxanalarında balonlar üçün reduktorlar buraxmağa başlamış, an-

caq onların istehsal imkanların məhdud olduğundan tələbatı ödəmək mümkün 

olmamışdı.  

1968-ci ildə maye qaz avadanlığının istehsalı Azərbaycana qismən qaytarıl-

sa da, artıq iş prosesi pozulmuş və Bakı zavodları lazım olan miqdarda balon 

və reduktor buraxa bilmirdilər. Bundan sonra avadanlığın bir hissəsi Rusiya 

zavodlarından gətirilməyə başladı, ancaq bu da tələbatı tam ödəmirdi. Ermə-

nistan tərəfi isə zay məhsulu ixrac etməkdə və Azərbaycanın yanacaq sekto-

runa ziyan vurmaqda davam edirdi. Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi rəisinin 1970-ci 
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ildə Nazirlər Sovetinə verdiyi hesabata [47,50] görə, Azərbaycan SSR əhalini 

təbii qazla qazlaşdırılmaqda böyük uğurlar əldə edib SSRİ məkanının öndə 

gedən bölgələrindən birinə çevrilmiş, ancaq maye qazla qazlaşdırılma sahəsin-

də geridə qalmışdı. Bunun da əsas səbəbi Azərbaycanda balon və reduktorların 

istehsalına ağır zərbənin vurulması idi. Həmin hesabatda Respublikada maye 

qaz avadanlığının bərpa edilməsinin zəruriliyi qeyd edilmişdi. 

Həmçinin, 1966−1967-ci illərdə Yevlax istiqamətindən Naxçıvana qaz kə-

məri çəkilməli idi. Ancaq tikinti işləri bəlli olmayan səbəblər üzündən ertələn-

miş və gələcək illər boyu tikinti aparılmamışdı. Yalnız 1970-ci illərin ortala-

rında Naxçıvana magistralın çəkilməsi üçün yenidən danışıqlara başlanılmışdı. 

Bu layihənin ertələnməsi də həmin siyasi məsələlərlə 

bağlı ola bilərdi. Çünki boru ermənilərin yaşadığı Dağ-

lıq Qarabağ və Ermənistan ərazilərindən keçməli idi, 

orada isə sabitliyin pozulması ehtimalı olmuşdu. Həm-

çinin, o zaman Ermənistan rəhbərliyi də SSRİ hakimiyyətinə təzyiq edib Nax-

çıvana çəkiləcək magistralın tikintisinin qarşısını ala bilərdi. Məqsəd isə bu re-

gionun inkişafını zəyiflətmək və onun Azərbaycanın əsas ərazisi ilə bağlılığının 

qarşısını almaq idi. Eyni zamanda, həmin magistral ermənilərin yaşadıqları 

Dağlıq Qarabağdan da keçməli idi. Buna görə ermənilər həmin bölgənin Azər-

baycanın enerji sisteminə daha da çox inteqrasiya olmasının qarşısını almaq 

məqsədi ilə Moskva hakimiyyətini prosesə cəlb etməklə həmin tikintinin dayan-

dırılmasına nail ola bilərdilər. 

Azərbaycanın o zamankı hakimiyyəti ermənilərin ayaqlanmasının qarşısını 

almaq üçün onların şəraitini yaxşılaşdırmaq və kommunal rahatlığını təmin et-

mək siyasətini aparırdı. Məsələn, 1967-ci ildə Goranboy rayonunun Aşağı Ağ-

cakənd qəsəbəsinin erməniləri üçün Qaradağ−Gəncə−Tbilisi magistralından tə-

bii qazın çəkilməsi imkanları nəzərdən keçirilirdi. Halbuki bu layihə iqtisadi 

baxımdan səmərəsiz və qəsəbənin kəmərdən uzaqda yerləşdiyi üçün çox bahalı 

idi. O zaman həmin magistrala daha yaxın olan azərbaycanlıların yaşadıqları 

kəndləri isə mavi yanacaqla təmin edilməmişdilər. Ancaq zaman göstərdi ki, bu 

siyasət heç bir müsbət nəticə vermədi və erməniləri razı salmaq mümkün ol-

madı. Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinə gəldikdə isə, Baş Qaz Idarəsinin rəisi yenə 

bildirdi ki, magistraldan uzaqda yerləşdiyinə görə həmin məntəqə yalnız maye 

qazla təmin oluna bilər. 

O zaman Sovet İttifaqının hakim dairələrinə də ermənilərin təzyiqi güclən-

məkdə idi. Onlar orada uzun illər boyu bütün dairələrdə təmsil olunmuş və öz 

imkanlarından istifadə edərək Ermənistanın və dünya erməniliyin maraqları 

üçün əllərindən gələni edirdilər. Məhz buna görə Moskva hakimiyyəti iqtisadi 
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baxımdan səmərəsiz və həddən artıq bahalı olmağına baxmayaraq Cənubi Qaf-

qazın ilk yeraltı qaz anbarını Azərbaycanda deyil, Ermənistanda tikilməsinə 

qərar verdi (bu barədə daha ətraflı 51–53-cü səhifələrdə söylənilmişdi). Eyni 

zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ hakimiyyəti də Azərbaycanın 

nüfuzunun artmasında və Cənubi Qafqazda onəmli mövqeləri əldə etməsində 

maraqlı deyil idi. Bu səbəbdən ermənilərin dəstəklənməsi onların apardığı 

siyasətlə uyğun idi. 

Beləliklə, o zaman erməni millətçiliyinin fəallaşmasının nəticəsində Azər-

baycanın qaz təsərrüfatına güclü zərbə vurulmuşdu. Ermənilər Azərbaycana 

həm maddi ziyan vurdu, həm də onun enerji təhlükəsizliyini pozdu və Respub-

likanın maye qaz təchizatında böhran yaratdı. Həmin böhrandan gələcək illər-

də də çıxmaq mümkün olmamış və Azərbaycanda maye qaz infrastrukturu eni-

şə doğru getməkdə davam etmişdi. Naxçıvanı və Azərbaycanın başqa bölgələ-

rini isə daha bir neçə il ərzində təbii qazla təmin etmək mümkün olmamışdı. 
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Bölüm II.  İSTİSMAR 
 

Fəsil 1. QAZIN SƏRFİ VƏ SƏMƏRƏLİ ISTIFADƏSİ                                                                           
 

 

1. Qaz sərfinin hesablanması və vahid qiymətlərin tətbiqi 
 

əhər və qəsəbələrin qazlaşdırılmasından sonra yeni qurulan qaz təsər-

rüfatının istismar edilməsinin təşkil olunması mərhələsi başlanmışdı. 

Qazın partlayışa və yanğına təhlükəli olmasına görə onu istismar edən 

infrastrukturun qurulması olduqca məsuliyyətli vəzifə idi. Eyni zamanda, əha-

lini və sənaye müəssisələrini fasiləsiz olaraq mavi yanacaqla təmin etmək, tə-

mir işlərini həyata keçirmək, sərf edilən yanacağın hesabını aparmaq, onun sə-

mərəli istifadə edilməsi üçün şərait yaratmaq lazım idi. Bu istiqamətdə yeni 

qanunlar qəbul olunmuş, texniki qaydalar tərtib edilmiş, işçilərin peşəkarlıq-

larının təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər görülmüşdü. Bu işdə böyük uğurlar 

əldə edilmiş, ancaq eyni zamanda, nöqsanlar da olmuşdu. Həmin nöqsanlar da 

əsasən yerlərdə özbaşınalığın və səhlənkarlığın, qaydalara riayət edilməməsi-

nin nəticəsi idi. Bəzən isə qanun pozuntuları və dələduzluq halları da olurdu. 

Bir çox hallarda isə qaz təsərrüfatı sistemindən asılı olmayan səbəblər üzündən 

problemlər yaranırdı. 

Qaz sərfinin təyin edilməsi və onun istifadəsinə görə vahid qiymətlərin qo-

yulması mavi yanacağın qənaətlə işlədilməsi, itkilərin qarşısının alınması və 

ölkə ehtiyaclarının ödənməsi üçün vacib idi. Buna görə 1961 ilin sonunda 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti məişət sektorunda qaz sərfinin hesablanması 

haqqında qərar qəbul etmişdi. Qərara əsasən, adam-

başına bir ay ərzində sərf edilən qazın miqdarı müəy-

yən edilməli və bunun əsasında qiymətlər təyin olun-

malı idi. Bundan başqa, sayğacların göstəriciləri ilə 

qaz pulunu ödəyən obyektlər üçün 1 kubmetr qazın qiyməti müəyyən edilməli 

idi. Əsas kimi 1960-cı ildə layihə institutları tərəfindən hesablanan göstəricilər 

götürülmüşdü. Qərara görə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi qazanxanalarda və 

istifadədə olan məişət cihazlarında sərf edilən qazın qiymətlərini nizamlamalı 

idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Bakı şəhərində və rayonlarda qaza qoyulan qiy-

Ş 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm II 

 Fəsil 1

 

~ 64 ~ 

mətlər fərqlənirdi, buna görə də vahid tariflər tətbiq olunmalı idi. Bu qərarı ic-

ra edən nazirlik bir ay ərzində adambaşına düşən qaz sərfini və onun müvəq-

qəti qiymətlərini təyin etmişdi. 

 Həmin qiymətlərə bir il ərzində düzəliş edilmiş və 1962-ci ilin fevral 

ayında Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin təqdim etdiyi təkliflərinin əsasında 

Nazirlər Soveti qazın istifadəsinə görə sabit 

qiymətlərin təyin edilməsi haqqında qərar qə-

bul etmişdi. Həmin qərara görə, kommunal-

məişət obyektləri işlətdiyi hər 1000 kubmetr 

qaz üçün 12 manat ödəməli idilər. Yaşayış 

sektoruna gəldikdə isə mərkəzi isitmə ilə təc-

hiz edilmiş mənzillərdə quraşdırılmış qaz pli-

təsi üçün qazın sərfi adambaşına ayda 10 kub-

metr (aylıq ödəniş 20 qəpik), qənaətlə işləyən 

su qızdırıcısı üçün isə 16 kubmetr (aylıq ödə-

niş 32 qəpik) təyin edilmişdi.  

Qaz sərfinin hesablanmasından və Respub-

lika üzrə vahid qiymətlərin tətbiq edilməsin-

dən sonra mavi yanacağın istifadəsinə görə 

pulların yığılmasında nizam yaradılmalı idi. 

Məsələ burasındadır ki, bəzi müəssisələr və fiziki şəxslər qaz pullarını vermək-

dən yayınırdılar, hətta qanunsuz olaraq qeydə alınmamış cihazlardan istifadə 

edirdilər. Buna görə təftiş işləri gücləndirilmiş, abonentlər tərəfindən qaz pul-

larının verilməsi üçün tədbirlər görülmüşdü. Belə ki, nazirin əmrinə görə borcu 

olan istənilən abonentin qazı on gün ərzində kəsilməli idi. 

Qaz sərfinin hesablanmasını, qənaətlə işlədilməsini və səmərəli istifadəsini 

təmin etmək məqsədilə bütün istehlakçılar sayğaclarla təmin edilməli idilər və 

bu barədə Nazirlər Soveti qərar qəbul etmişdi. Bəzi vətəndaşlar qaz cihazla-

rını özbaşına qaz xətlərinə qoşmuş və onlardan qanunsuz olaraq istifadə edirdi-

lər. Həmin cihazlar idarələrin qeydiyyatında olmamış və qaz istismar sahələ-

rinin bəzi işçiləri onları qaz mənbəyindən ayırmaq əvəzinə həmin vətəndaşlar-

la sövdələşməyə girərək onların aylıq pullarının müəyyən qismini mənimsəyir-

dilər. Bundan başqa, qaz təsərrüfatı işçilərinin yol verdiyi baxımsızlığı və səh-

lənkarlığı nəticəsində qaz, boru birləşmələri, siyirtmələr və təzyiqi tənzimlə-

yən qurğulardan havaya sızırdı. Bu da yanacağın israfına və təsərrüfatın ziyan-

la işləməsinə gətirib çıxardırdı.  

Bu kimi halların qarşısının alınması üçün qaz istifadəçilərinin hamısı say-

ğaclarla təmin edilməli idi. Ancaq o zamankı Sovet iqtisadiyyatının imkanları-

Cədvəl 17.  1961-ci ilin hesabla-
malarına görə əhalinin işlətdiyi 

məişət cihazları üçün bir ay ərzin-
də adam başına düşən qazın sərfi. 

Cihazın adı Qazın sərfi (m3) 

Dördgözlü plitə 16 
İkigözlü taqan 15 
Qənaətlə işləyən su 
qızdırıcısı 7 

Adi su qızdırıcısı 10 
Qənaətlə işləyən pli-
tə və su qızdırıcısı 20 
Adi plitə və su 
qızdırıcısı 23 
Qənaətlə işləyən ta-
qan və su qızdırıcısı 19 
Adi taqan və su 
qızdırıcısı 22 
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nın məhdud olduğuna görə sayğaclar əsasən sənaye və kommunal-məişət ob-

yektlərində quraşdırılırdı.  

Sayğaclarla bağlı həm də texniki problemlər çözülməli, onların istismar 

xidməti və təmiri təşkil edilməli idi. 1967-ci ildə bu işlər texniki bazası olan və 

öncəki illər boyu həmin sahədə böyük təcrübə toplamış “Bakıqaz” trestinə hə-

valə edilmişdi. Hələ 1949-cu ildə, gələcəkdə Kommunal təsərrüfatı naziri təyin 

edilən bu trestin rəisi A. M. Abdullayev və istismar şöbəsinin 2 mühəndisi qaz 

sayğacların Bakıya gətirilməsi və onların iş prinsiplərinin öyrənilməsi məqsədi 

ilə Peterburq (o zaman Leninqrad) şəhərinin Qaz aparatları zavoduna 1 aylıq 

ezam olunmuşdular [71,32]. Orada müqavilələr bağ-

layıb təcrübə yığandan sonra ilk dəfə olaraq “Bakı-

qaz” trestində sayğacların təmir qrupu, az sonra isə 

onun əsasında “Bakıqazın” mexaniki emalatxanası 

yaradılmış və gələcək illərdə uğurla fəaliyyət göstərmişdi. Baş Qaz İdarəsi üz-

rə verilən qərara görə bütün sayğaclar “Bakıqaz” trestinin mütəxəssisləri tərə-

findən yoxlanılandan və texniki sənədlərlə təmin ediləndən sonra istismara bu-

raxılmalı idi. Eyni zamanda, trestin mexaniki emalatxanası yeni sayğacların tə-

miri və yığımı ilə də məşğul olmuş, ehtiyat hissələri ilə təchiz edilmişdi.  

Bəzən verilən əmrlərdən yayınma halları da olurdu. Belə ki, 1961-ci ildə “Ba-

kıqaz” tresti sayğacları quraşdırmadan bir neçə qazanxananı istismara qəbul 

etmişdi. Buna görə nazirin əmri ilə trestin rəhbərliyinə xəbərdarlıq edilmiş və 

gələcəkdə bu kimi hallara yol verməmək tapşırığı verilmişdi [77,72-73]. 1967 

-ci ildə isə “Bakıqaz”ın emalatxanası qazanxanalar üçün 115 sayğac yığmalı 

idi, ancaq həmin sifariş vaxtında yerinə yetirilməmişdi. Səbəb kimi də material 

və avadanlığın çatışmaması göstərilmişdi. Ancaq, Baş Qaz İdarəsi rəisinin əm-

ri ilə təşkil edilən yoxlama zamanı məlum olmuşdu ki, sifarişin yerinə yeti-

rilməsi üçün emalatxana bütün zəruri material və avadanlıqla təchiz olunmuş-

du. Sadəcə, onlar başqa məqsədlər üçün istifadə edilmişdi. Rəhbərliyin əmri 

[94,154] ilə “Bakıqaz” tresti ən qısa vaxtda sayğacların yığımını təşkil edib 

onları sifarişçilərin istifadəsinə verməli idi.  

Bundan başqa, sayğacların obyektlərdə quraşdırılmasında da səhlənkarlıq 

və əmrlərin icrasından yayınma halları qeydə alınmışdı. Belə ki, Baş qaz ida-

rəsi bir neçə dəfə 2 №-li tikinti-quraşdırma idarəsinin iş icraçılarına Qazaxda 

sayğacların quraşdırmasını tapşırmış, ancaq onlar bunu yerinə yetirilməmişdi 

[94, 154]. Buna görə də Baş Qaz İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndələri bu 

məsələni nəzarətə götürməli oldular.  

Sayğacların Respublikaya gətirilməsi, quraşdırılması və istismarı işində uğur-

ların əldə edilməsinə baxmayaraq, onların yaşayış sektorunda quraşdırılması 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm II 

 Fəsil 1

 

~ 66 ~ 

cəhdləri çətinliklərlə üzləşmişdi. Bu sahədə artım müşa-

hidə edilsə də, tələbatı ödəmək mümkün olmadı. Örnək 

üçün, 1957-ci ildə 60 mindən çox mənzil qazlaşdırıl-

mış, ancaq onlardan cəmi 14 mini sayğaclarla təmin 

edilmişdi. Buna görə qaz pullarını adambaşına düşən 

qiymətlərlə təyin edirdilər. Bu problem Sovet Azərbay-

canının son illərinə qədər həll edilməmişdi və 2000-cı 

illərin əvvəllərinə qədər hətta Bakı mənzillərinin əksə-

riyyətində qaz pulları adambaşı hesabı ilə ödənilirdi. 

Buna görə israfçılıq halları getdikcə çoxalırdı. Bununla 

yanaşı, mənzillərdə istifadə olunan qazın sərfiyyatının hesabatı mavi yanacağı 

işlədən cihazların növünə görə orta aylıq qaz sərfiyyatı normativi üzrə də aparı-

lırdı.  

 Eyni zamanda sayğacların işlədilməsinin məqsədəuyğunluğu o dövrdə So-

vet İttifaqında mübahisələr doğururdu [8]. Onların baha başa gəldiyi üçün 

adambaşı hesabın üstünlüyünü israr edənlər də az deyil idi. Onlar həm də iddia 

edirdilər ki, sayğacların istifadə edilməsi təhlükəlidir, çünki məhz bu cihazlar-

dan çoxlu sayda qaz sızmaları olurdu. Buna görə də, Azərbaycanda sayğac-

ların kütləvi surətdə quraşdırılması müm-

kün olmamışdı.  

Qaz sərfinin hesablanması və qiymət-

lərin təyin edilməsindən sonra qazın is-

tehlakçılara verilməsi qaydaları, eləcə də 

mavi yanacağı verən və qəbul edən tərə-

flərin vəzifələri və hüquqları da müəy-

yən edilməli idi. Bu məqsədlə 1966-cı il-

də ümumittifaq qaydalarının əsasında Baş 

Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayevin 

redaktəsi ilə “Azərbaycan SSR-də isteh-

lakçılara qazın verilmə qaydaları” tərtib edilmiş və Nazirlər Sovetinin Dövlət 

arbitrajı tərəfindən təsdiq olunandan sonra yayımlanmışdı [13]. Həmin qayda-

lar aşağıdakı fəsillərdən ibarət idi:  
❶ Ümumi müddəalar;  
❷ Miqdar və keyfiyyətinə görə qazın verilməsi;  
❸ İdarələrin qazı istehlakçılara verilməsi qaydaları;  
❹ Ödənişlərin qaydaları;  
❺ Əmlak məsuliyyəti. 

Həmin kitabçada qazın istehlakçılara verilməsi və qəbul olunması qaydaları 

və şərtləri açıqlanmış, hər iki tərəfin hüquqları izah edilmişdi. Mavi yanacaq 

Şəkil 8. Azərbaycanda iş-
lədilən 1950-ci ilərin is-
tehsalı olan “Lenpribor” 

zavodunun sayğacı. 

 

Şəkil 9. Qazın istehlakçılara verilməsi 
qaydaları (texniki təlimat). 
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təchizatının hansı hallarda kəsilməsi məsələsinə də toxunulmuşdu. Qeyd edil-

mişdi ki, qəza halları istisna olmaqla, abonentlərə qaz yalnız öncə xəbərdarlıq 

ediləndən sonra kəsilə bilər. Həmçinin, verilən qazın miqdarı və keyfiyyəti 

haqqında normativlər göstərilmiş, bu barədə istehlakçının şübhələri yaranacağı 

halda nə edəcəkləri izah edilmişdi. Daha sonra, texniki sənədlərin hazırlanması 

və qazın işlədilməsinə görə ödənişin qaydaları da açıqlanmışdı. 

 

2. Qazın səmərəli istifadəsi problemi 
 

ədənlərdən verilən qazın həcmi qazlaşdırılan şəhər və qəsəbələrin 

tələbatını ödəməli idi. Ancaq, buna heç də həmişə nail olunmur-

du. Bu da qazın, xüsusən qış aylarında, qıtlığına və əhali tərəfin-

dən şikayətlərin çoxalmasına gətirirdi.  

1963-cü ildə qaz, “Azərneft” Birliyinə aid olan mədənlərdən 186 milyon 

kubmetr (mln. m
3
) kəsirlə hasil olunmuşdu. 1964-cü ilin 4 ayı ərzində isə şə-

hərdaxili qazbölüşdürücü şəbəkələrə 2 milyard 104 mln. m
3
 əvəzinə 1 milyard 

879 mln. m
3
 qaz verilmişdi. Bu da o deməmək idi ki, kəsirin həcmi keçən ilə 

nisbətən daha da artaraq 225 mln. m
3
 (sutkada 2,5 mln. m

3
) olmuşdu. 1965-ci 

ildə qaz hasilatının azalması prosesi davam etmişdi, plan-

laşdırılan 11,6 milyard kubmetrin əvəzinə yalnız 6 mil-

yard kubmetrə qədər qaz hasil edilmişdi [118,52]. Onun 

da 900 milyon kubmetri Gürcüstan və Ermənistana ötürülmüşdü. Nəticə ola-

raq, sənaye müəssisələrinin, elektrik stansiyalarının, neftayırma sənayesinin, 

kommunal obyektlərin fəaliyyətinə ziyan dəyirdi, əhalinin rahatlığı pozulurdu. 

Respublikada təbii qaz infrastrukturu genişlənsə də, mavi yanacaqla təchizat 

problemi həll edilmirdi.  

Mədənlərdən qazın kəsirlə verilməsinin əsasən iki səbəbi olmuşdu. Birinci-

si, təşkilati, texniki və maliyyə səbəbləri üzündən hasilatı lazımi səviyyəyə çat-

dırmaq olmurdu; ikincisi isə, qaz itkilərinin qarşısı alınmırdı [119,7579]. Ava-

danlığın olmaması və magistral kəmərlərin çəkilməməsinə görə hər il dənizdə 

neft mədənlərindən çıxan 200 mln. m
3 

qaz havaya buraxılırdı. Bundan başqa, 

sahildə yerləşən mədənlərdə 35 mln. m
3 

qaz, avadanlığının kipliyi təmin olun-

madığına görə, havaya sızırdı. Həmçinin, o zaman bəzi neft mədənlərində köh-

nəlmiş və səmərəsiz hasilat metodlarından istifadə edilirdi, bu da ildə daha 50 

mln. m
3
 itkilərlə nəticələnirdi. Bir çox mədən rəhbərləri əsas diqqəti və gücü 

qazın deyil, neftin hasilatına yetirirdilər və buna görə milyonlarla kubmetr qa-

zın havaya buraxılmasının qarşısını almaqda maraqlı deyil idilər. Halbuki, neft 

hasilatı zamanı onunla birlikdə çıxan qazın istifadə edilməsi Azərbaycanda is-

M 
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tehlak edilən mavi yanacağın 15% təşkil edə bilərdi və bu sahədə işlər düzgün 

qurulsaydı həmin rəqəmi artırmaq da olardı. Bu kimi amillər Sovet iqtisadi sis-

temində ciddi problemlərin olmasından xəbər verirdi, baxımsızlıq və biganəlik 

üzündən milli sərvətlər israf edilirdi. 
Qazın kəsirlə verilmə-

sinə həm də havaların 

vaxtından tez soyuması 

səbəb olurdu. Azərbay-

canda isitmə mövsümü 15 

noyabr tarixindən başla-

yırdı, ancaq istisna hal-

larda onun vaxtı dəyişdi-

rilə də bilərdi. 1963-cü 

ildə soyuq havaların vax-

tından tez düşməsinə gö-

rə isitmə mövsümü istis-

na olaraq 1 noyabr tari-

xindən başlamışdı. Bu da 

qazın planlaşdırıldığın-

dan daha çox sərf olun-

masına və qıtlığın yaran-

masına gətirib çıxarmış-

dı. Bunu öncədən bilən 

Baş Qaz İdarəsinin rəh-

bərliyi, həmin əmri ən 

çox qaz istehlak edən Bakı və Sumqayıta deyil, digər şəhər və qəsəbələrə aid 

etdiyinə baxmayaraq [113,26], yenə də Respublika qazın qıtlığı ilə üzləşmişdi. 

Bakı və Sumqayıtda isitmə mövsümü 15 noyabrdan başlasa da, havalar vaxtın-

dan tez soyumuş və əhali isinmə məqsədi ilə qazdan həddən artıq çox istifadə 

etməyə başlamışdı. Beləliklə, təbii olaylar da qaz qıtlığı problemini yaradırdı.  

Qazın şəhərlərin bölüşdürücü şəbəkələrinə verilməsini əngəlləyən amil həm 

də onun kifayət qədər təmizlənməməsi idi. Bəzən təmizləyici qurğuların işini 

bir çox obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən sazlamaq olmurdu. Belə ki, 

magistrallara nəmlik dərəcəsi yüksək olan qaz daxil olub avadanlığı və qurğu- 

ları sıradan çıxardırdı. Onların təmirinə sərf edilən vaxt ərzində istehlakçıların 

qaz təchizatı pozulurdu.  

1964-cü ildə qışa hazırlıq üzrə böyük həcmli işlər aparılmışdı. Bəzi yerlər-

də köhnə borular yeniləri ilə əvəz olunmuş, yeraltı qurğularda korroziyanın qar- 

Cədvəl 18. 1962-ci ildə şəhər və qəsəbələrin qaz 
təchizatının əsas göstəriciləri. 
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Bakı 1118 201491 3716988,9 335965,0 323735,5 
Sumqayıt 33 13011 18605,0 12605,0 6000,0 
Gəncə 104,3 8050 36832,6 16330,9 4101,9 
Göyçay 28,3 2800 7600,0 − 2046,0 
Ağdaş 25 1502 3678,0 2725,0 953 
Şəmkir 30,9 2000 2917,6 1268,1 1649,5 
Tovuz 13,3 704 9517,0 1159,6 379,0 
Ağsu 19,8 654 1948 1287,0 661,0 
Qazax 8,7 775 1790,7 550,7 1240,0 
Yevlax 14,1 797 977,5 655,1 322,4 
Ağstafa 2,6 148 188,6 78,6 110,0 
Siyəzən 36,4 1790 12358,0 3324 5753 
Şirvan 16,4 1466 10145,0 5319,0 1978 
Neftçala 60,0 1912 14603,0 4470 5319 
Göygöl 13,5 975 760 − 760 

Cəmi 1524, 3 238075 3838909,9 391292 355908 
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şısını alan yeni katod stansiyaları və əlavə qaz təzyiqini tənzimləyən qurğular 

quraşdırılmışdı. Görülən tədbirlərə baxmayaraq, Baş Qaz İdarəsindən asılı ol-

mayan səbəblər üzündən qış aylarında qazla təchizat sistemində yenə dərin 

böhran yaşanmışdı. Qazı mədənlərdən hasil edən “Azərnert” və “Başdənizneft” 

istehsalat birlikləri soyuqların düşmənindən öncə 

də mavi yanacağı sutkada 18 milyon 400 min kub-

metr əvəzinə 16 milyon 400 min kubmetr həcmin-

də verirdilər. Soyuqlar düşəndə isə bu rəqəm 13 

milyon 400 min kubmetrə enmişdi. Görülən təcili 

tədbirlərə baxmayaraq hasilatı yalnız təxminən 15 milyon kubmetrə qədər qal-

dırmaq mümkün olmuşdu. Nəticədə, şəhərlərə verilən qazın miqdarı və təzyiqi 

əhəmiyyətli dərəcədə enmiş, insanlar mənzillərində yemək bişirə, yuyuna və isi-

nə bilməmiş, sənaye müəssisələri isə tam gücü ilə işləməmişdi.  

 
Qənaətlə işləyən odluqların tətbiq edilməsi. Hasilatla bağlı problemlərin 

çözülməsi üçün böyük məbləğdə vəsait sərf edilməli, yeni kəşfiyyat qazıma iş-

ləri aparılmalı, infrastruktur dəyişməli, avadanlıq yenilənməli idi. O zaman bu-

na imkanlar olmamışdı. Bundan başqa, SSRİ-nin mərkəzi hakimiyyəti bu kimi 

böyük həcmli işlərin Azərbaycanda aparılmasında maraqlı deyil idi, buranı pri-

oritet istiqamətli region saymırdı. Buna görə də problem Respublikanın məh-

dud imkanlarının hesabına həll edilməli, o cümlədən qazın çatışmaması və 

yanacaq böhranı ilə bağlı problemləri həll etmək üçün mövcud mədənlərdə qaz 

hasilatının yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlər planı həyata keçirilməli idi. Bunun 

nəticəsində hasilatın göstəriciləri bir qədər artsa da böhran aradan qalxmırdı. 

Mədənlər qaz təsərrüfatı sahəsinə aid olmadığına görə həmin məsələlər neft 

sənayesi ilə bağlı olan qurumlar tərəfindən həll edilməli idi.  

Eyni zamanda, qaz qıtlığı probleminin çözülməsi üçün Baş Qaz İdarəsi öz 

tədbirlərini görürdü [119,101]. Belə ki, təbii qaz resurslarının qıtlığını nəzərə 

alaraq, bir çox sənaye müəssisələrində və qazan-

xanalarda qazı həddən artıq yandıran və israf 

edən köhnə odluqların daha qənaətlə işləyən ye-

niləri ilə əvəz olunması təklif olunmuşdu. Yeni odluqları Baş Qaz İdarəsinə aid 

olan “Bakıqaz” və “Azərqaz” trestlərinin sexləri istehsal edirdilər. Artıq 1965-

ci ilin sonlarında “Bakıqaz” 1200 ədəd həmin qənaətlə işləyən (injektorlu) od-

luqları istehsal edə bilmiş və bundan sonra onların quraşdırmasına başlanılmış-

dı [118,55]. Bundan sonra qaz idarələri müəssisələrdə və sənaye obyektlərdə 

araşdırmalar aparmış [119,19-20] və 1964-cü ilin sonu üçün 350 qazanxaxa-

nada yeni injektorlu odluqlar quraşdırılmışdı. Bu istiqamətdə araşdırmalar və iş- 
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lər sonrakı illərdə də davam etdirilmişdi
25

.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan qazı bəzi hallarda hava ilə qa-

rışıq verilirdi. Buna görə SSRİ-nin başqa yerlərində istehsal olunmuş cihazlar 

və odluqlar səmərəsiz işləmiş, hava ilə qarışmış qazı natamam yandırırdılar. 

“Bakıqaz” və “Azərqaz” trestlərinin sexlərində istehsal olunan cihazlar isə yer-

li qazın bu xüsusiyyətinə uyğunlaşdırılmış və onun tam yanmasını təmin edir-

dilər. 

 Qazdan səmərəli istifadə edilməsi üçün Azərbaycan mühəndisləri onillik-

lər boyu uğurla istifadə olunan müxtəlif növ odluqlar ixtira edirdilər. Bunlar-

dan biri “Bakıgaz” trestinin mühəndisi M. T. Cəfərovun təklif etdiyi havanın 

natamam qarışmasını və ikiqat tənzimlənməsini təmin edən odluğu olmuşdu. 

Bu odluq müxtəlif qazanlarda aşağı təzyiqlə verilən qazın səmərəli yanmasını 

təmin etmiş, uğurla sınaqlardan keçmiş və 1967-ci ildən başlayaraq istehsala 

buraxılmışdı. 

Qaz xəttinə qoşulan odluq ilkin (1) və 

sonrakı (2) hava tənzimləyicisindən iba-

rət idi. Sonrakı hava tənzimləyicisi, pən-

cərənin (3) tamamilə açılması ilə ilkin 

havanın injeksiya əmsalının sabitliyini 

təmin edirdi. O zaman odluqların qarşı-

sında qazın təzyiqi su sütünü ilə 50 mil-

limetrdən yüksək ola bilərdi. Tənzimlə-

yici isə, membrana (5) üzərində olan yay (4) vasitəsi ilə, havanın sovurul-

masını və onun odluğun (6) qabağında qazla qarışmasını və qazanın yüklən-

məsindən asılı olmayaraq havanın sabit izafi əmsalını təmin edirdi. Bu odluq 

Bakıda işlənən digər diffuzion odluqlarla müqayisədə qazın 15%-dan çox qə-

naətlə yanmasını təmin etmişdi. 

 
Alternativ yanacağa keçid. O da qeyd edilməlidir ki, 1964-cü ilin qış ayla-

rında yaranan böhran Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi üçün gözlənilən idi. Buna 

görə həmin böhranın qarşısını almaq üçün bir çox sənaye obyektlərinin təbii 

qazla təchizatı dayandırılmış və onlar maye qazdan istifadə etməyə başlamış-

dılar. Təbii qazdan ən çox istifadə edən iqtisadiyyat sahələrindən biri enerji sek-

                                                           
25

 İnjektorlu odluqlarda qazın qənaətlə yandırılması onun hava ilə qarışması və qaz-hava qarı-
şığının əmələ gəlməsi yolu ilə əldə edilir. İnjektorlu odluqlarda od mavi rəngli olur. Qənaətlə 
işləməyən adi odluqlarda isə hava ilə qarışma prosesi baş vermədiyinə görə qazın sərfi yüksək 
olur, od isə sarı-qırmızı rəngli yanır.  

Şəkil 10. Qazanlarda qazın səmərəli 
yanmasını təmin edən odluq. 
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toru idi. Buna görə Baş Qaz İdarəsi Azərbaycan Baş Enerji İdarəsinə (Azər-

başenerji’yə) bildirmişdi ki, qış mövsümün gəlişi üçün onun obyektlərinə qaz 

təchizatın dayandırılması nəzərdə tutulmuşdu (Şirvan elektrik stansiyasından 

başqa). Buna görə Azərbaşenerji’yə məsləhət görülmüşdü ki, ona aid müəssi-

sələr mazut yanacağını tədarük edib qışda ondan istifadə etsinlər. Ancaq, hə-

min təklif Azərbaşenerji rəhbərliyinin etirazları ilə qarşılaşmış və Baş Qaz İda-

rəsi onlara ikinci dəfə həmin xəbərdarlığı göndərməli olmuşdu [53,19].  

Bu örnək onu göstərir ki, qazın qənaət edilməsi istiqamətində görülən təd-

birlərə başqa idarələrin rəhbərliyi maneçilik və müqavimət göstərmiş, bu da 

böhranı daha da dərinləşdirmişdi. Müəssisə, qazanxana və sənaye obyektləri-

nin bir çoxu mazuta və başqa alternativ yanacağa keçmək tapşırığını müxtəlif 

səbəblər üzündən yerinə yetirmirdilər, ya da qismən həyata keçirirdilər. Buna 

görə də onların qış mövsümündə təbii qazdan tam gücü ilə istifadə etməsi 

Respublikada enerji böhranının dərinləşməsinə gətirib çıxardırdı. 

Ümumiyyətlə, müəssisələrin maye qaza keçməsi iqtisadi baxımdan əlverişli 

deyildi, çünki onun işlədilməsi təbii qaza nisbətən baha başa gəlir və buna gö-

rə buraxılan məhsulun maya dəyəri artırdı. Digər tərəfdən, təbii qaz ekoloji ba-

xımdan daha təmiz yanacaqdır və buna görə ma-

ye və mazut yanacağının istifadə edilməsi məq-

sədə uyğun deyildi. Beləliklə, sənaye müəssisə-

lərinin maye qazla, ya da mazutla işləməsi yal-

nız müvəqqəti ola bilərdi və qısa zaman içində 

yenə təbii qaz təchizatı bərpa olunmalı idi. Buna da hasilatın artırılması, təbii 

qaz ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsi və gələcəkdə yeraltı qaz anbarla-

rının yaradılması yolu ilə nail olmaq olardı. 

Qazın səmərəli istifadə edilməsinə dair yuxarıda göstərilən tədbirlərin gö-

rülməsinə baxmayaraq qazın qıtlığı problemini həll etmək olmurdu. Tələbatı 

ödəmək üçün neft mədənlərində qaz hasilatının artırılmasına dair tədbirlərin 

görülməsinə və 1968-ci ildə Respublikaya sutkada 14 milyon kubmetr mavi 

yanacağın verməsinə baxmayaraq, il ərzində yenə də qazın kəskin qıtlığı prob-

lemi yaşanmışdı. Bunun da əsas səbəbi əhalinin artımı və yeni şəhərlərin qaz 

xətlərinə qoşulması idi. 1968-ci ildə qazlaşdırılmış mənzillərin sayı 40000 öt-

müş və şəbəkəyə yeni sənaye müəssisələri qoşulmuşdu. 1969-cu ilin ilk ayla-

rında isə bir çox müəssisələr təbii qazın qıtlığına görə yenə maye yanacaqdan 

istifadə etməyə məcbur olmuşdular.  

Görülən tədbirlərə baxmayaraq, problemi yenə həll etmək olmurdu, çünki 

sutkada ən azı 15 milyon kubmetr qaza ehtiyac olmuş, mədənlər isə onun 

yalnız 13,7 milyon kubmetrini magistrallara ötürə bilmişdilər. Durum həm də 
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ona görə gərginləşmişdi ki, bir çox müəssisələr müxtəlif səbəblər üzündən ma-

ye yanacağa keçə bilmirdilər, onlardan ən böyüyü Qaradağ sement zavodu idi. 

Beləliklə, növbəti 1969-cu ildə qaz təchizatını fasiləsiz təmin etmək üçün Baş 

Qaz İdarəsinin rəisi Nazirlər Sovetinin sədr müavinindən Rusiyanın Stavropol 

şəhəri istiqamətindən Azərbaycana əlavə qazın verilməsi üçün imkanların ta-

pılması haqqında SSRİ rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırmağı xahiş etmişdi 

[49,15-16]. 

 Həmçinin, 1968−1969 illərin göstəricilərinə görə Azərbaycanda sənaye 

müəssisələri qazı Rusiya, Ukrayna, Belarus, Ermənistan və Gürcüstandan daha 

çox işlədirdilər. Bu da mavi yanacağın qənaətlə işlədilməməsinin və israf dərə-

cəsinin yüksək olduğunun göstəricisi idi.  

 
Qazı israf edən cihazlar problemi. Bundan başqa, Bakı və Abşeronun mən-

zillərində keçmiş dövrdən qalan təxminən 80 minə qədər qazı israfla işlədən 

kərpiclə hörülmüş divar kaminlərindən istifadə edilirdi. Bu da təkcə 1965-cı 

ilin göstəricilərinə görə 250 milyon kubmetr qaz itkisinə gətirib çıxarmışdı 

[118,4]. Belə ki, həmin sobalar texniki qaydalarla təyin olunmuş 150 kubmet-

rin əvəzinə sutkada 350−400 kubmetr mavi yanacaq işlədirdilər. Qazın həddən 

çox yandırılması qaz təchizatı planını pozurdu və buna görə Dövlət Plan Komi- 

təsi qarşısında israf olunan qaz həcminin silinmə-

si məsələsini qaldırmışdı. Ancaq cavabında həmin 

komitə bundan imtina edərək Baş Qaz İdarəsin-

dən əhali üçün qənaətlə işləyən sobaların quraşdı-

rılmasını tələb etmişdi [54,297]. Bu tələbi isə ye-

rinə yetirmək olmurdu, çünki bunun üçün nə və-

sait, nə də istehsal imkanları olmuşdu. 

Bu örnək də Sovet iqtisadi sisteminin böhran 

keçirdiyini göstərirdi. Azərbaycanda qənaətlə iş-

ləyən qaz cihazlarının istehsalı Respublikanın eh-

tiyaclarını ödəmirdi. Onların SSRİ-nin başqa res-

publikalarından gətirilməsi müxtəlif çətinliklərlə 

üzləşirdi və üstəlik həmin cihazlar Azərbaycanda 

hasil olunan qazın texniki göstəricilərinə uyğun 

gəlmirdi. Qənaətlə işləyən qaz cihazlarını iqtisadi 

əlaqələrin olmamasına görə xaricdən də gətirmək 

mümkün deyil idi. Baş Qaz İdarəsinin isə onların istehsalı və quraşdırılması 

üçün maliyyə və texniki imkanları məhdud idi. Buna görə qənaətlə işləyən so-

baların və başqa cihazların quraşdırılması problemi yalnız qismən həll edilirdi 

Şəkil 11. Qazı israfla istifadə 
edən əl üsulu ilə düzəldilmiş sa-
movar tipli su qızdırıcısı (solda) 
və üzərində avtomat quraşdı-

rılmış qənaətli AQV-80 (sağda). 
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və gələcək illərdə də durum dəyişməmiş, hətta daha da ağırlaşmışdı. Üstəlik 

Baş Qaz İdarəsi sənayeyə aid olmayan Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin tər-

kibində olduğuna görə bir çox tədbirləri həyata keçirə bilmirdi [120,8], başqa 

nazirliklər də onun qərarlarını yerinə yetirmirdi. Həmin nazirlikdən ayrılma və 

birbaşa Nazirlər Sovetinə aid edilməsi məsələsi isə həll edilmirdi. Bu da Azər-

baycanda qaz təsərrüfatın həm də təşkilatçılıq baxımından böhran keçirdiyinin 

göstəricisi idi. 

1964-cü ilin ərzində qənaətlə işləyən sobaların quraşdırılması üçün işlərə 

başlanılmış və onların 1970-ci ilə qədər tədricən həyata keçirilməsi planlaşdı-

rılmışdı. Plana görə, hər il 15 minə qədər kərpic soba qənaətlə işləyən cihazlar-

la əvəz edilməli; bununla mənzillərin sanitariya-gigiyenik durumu da yaxşılaş-

dırılmalı idi. Həmin plan Nazirlər Soveti tərəfindən 1965-cı ildə qəbul olun-

muş, icrası isə 1967−1970-ci illərdə nəzərdə tutulmuşdu. Baş Qaz İdarəsinin 

tikinti-quraşdırma idarələri Bakı və Siyəzəndə kərpic sobalarının ləğvi və on-

ların qənaətlə işləyən cihazlarla əvəz edilməsi işlərinə 1965-ci ildə başladılar. 

Ancaq bu sahədə əhəmiyyətli dönüşə nail olunmadı. 1968-ci ildə əhali tə-

rəfindən kərpic sobaların, qazı israf edən radiator və odluqların istifadəsi da-

vam etdirilmişdi. Bu səbəbdən də həmin ilin göstəricilərinə görə sutkada ümu-

mi hesabla 700 min kubmetr qaz israf olunurdu.  

 
Özbaşına xətlərə qoşulma problemi. Qazı işlədən ev sakinlərinin özbaşı-

na xətlərə qoşulması, qeydiyyata alınmayan cihazlar quraşdırması və mavi ya-

nacağı oğurlaması da böyük həcmdə qaz itkilərinə səbəb olurdu. Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyinin 1962-ci ildə keçirdiyi Kollegiya toplantısında “Azər-

qaz” trestinin abonentlərinin dəqiq sayının müəyyən edə bilməməsi məsələsi 

müzakirə edilmişdi. Onların bir qismi trestin siyahılarına salınmamış, qazı qa-

nunsuz işlətmiş, trestin işçiləri isə müxtəlif səbəblər üzündən buna göz yum-

muşdular. Belə hallar daha çox Bakının Suraxanı qəsəbəsində qeydə alınmışdı. 

Eyni zamanda, əhalinin və məişət-kommunal obyektlərinin “Azərqaza” borcu 

həmin ilin ərzində 70 min manat təşkil etmişdi. Ümumiyyətlə isə “Azərqazın” 

debitor borcları o zaman 600 min manata qədər yüksəlmişdi. Başqa trestlərdə 

və tikinti idarələrində də bu kimi nöqsanlar qeydə alınmışdı. 

 Abonentlərin dəqiq sayını müəyyən etmək üçün 1964-cü ildə təcili olaraq 

yaşayış sahələrində inventarlaşma aparılmışdı. Nəticədə, 30 minə qədər qaz 

xətlərinə qanunsuz qoşulma və qeydiyyatsız cihazların işlədilməsi üzə çıxmış-

dı. Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri ilə qanunu pozan vətəndaşlara qarşı ölçü gö-

türülmüş, xətlərə qoşulan cihazlar ya qeydiyyata alınmış və sahibləri tərəfin-

dən qaz pulları ödənilmiş, ya da xətdən aralanmışdı. Bu istiqamətdə tədbirlər 
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gələcəkdə də davam etdirilsə də qaz oğurluğu problemini tam olaraq aradan 

qaldırmaq mümkün olmamışdı. Buna baxmayaraq, qaz itkilərinin qarşısını al-

maq üçün görülən tədbirlər müəyyən qədər müsbət nəticə vermişdi. Belə ki, 

1964-cü ilin 5 ayı ərzində qaz itkilərinin ümumi həcmi 125,3 milyon kubmetr 

idisə, 1965-ci ilin yarım illik hesabatına görə 84 milyon kubmetrə qədər enmiş-

di [119,113].  

 
Qazın istilik qabiliyyəti problemi. Qaz itkilərinin əsas səbəblərindən biri 

həm də istehlakçılara verilən qazın keyfiyyətsizliyi ilə bağlı idi. 1964-cü ildə 

Baş Qaz İdarəsi rəhbərliyinin Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə yolladığı 

məktubunda [119,58-59] göstərilmişdi ki, şəhər və qəsəbələrə verilən qazın 

kaloriya dərəcəsi təsdiq olunmuş normalara uyğun deyil idi və buna görə is-

tehlakçılar ehtiyaclarını ödəmək üçün təyin olunmuş miqdardan artıq qaz isti-

fadə etməli olurlar, bu da mavi yanacaq qıtlığı problemini daha da kəskinləşdi-

rir. Kaloriya dərəcəsi yanan qazın istilik qabiliyyətinin göstəricisidir və nə qə-

dər çox olsa, az vaxt ərzində plitələrdə yemək bişir, su qızır, mənzil isinir və s. 

Bu dərəcə endikcə istiliyin gücü azalır və istənilən qidanın bişməsi və suyun 

qızması üçün daha çox həcmdə qaz və vaxt sərf olu-

nur. Qaydalara görə Azərbaycan ərazisinə verilən 

qazın 1 kubmetri üçün istilik dərəcəsi 8600 kiloka-

loriyaya (kkal) bərabər olmalı idi və mədənlərdən 

bu rəqəmə uyğun olaraq verilirdi. Ancaq, əslində Respublikanın müxtəlif mə-

dənlərindən hasil edilən qazın istilik dərəcələri 6900−8100 kkal arasında idi. 

Deməli eyni qiymətə satılan mavi yanacağın istilik qabiliyyəti fərqlənirdi və 

bu da ödəniş sistemində problem yaradırdı. Çünki qazların istilik qabiliyyəti 

fərqli olduğuna baxmayaraq, onlara eyni qiymət qoyulmuşdu; bu da vətəndaş-

ların hüququnu pozmuş, qazın sərfini çoxaltmış, iqtisadiyyata ziyan vurmuşdu. 

Buna görə Moskvada SSRİ Qaz sənayesi nazirliyinin toplantısında çıxış edən 

Azərbaycanın Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayev bu məsələyə diqqəti 

cəlb etmiş və kaloriya dərəcəsinin nəzərə alınması ilə vahid qaz tariflərinin tət-

biq edilməsini təklif etmişdi [118,95]. 

Bundan başqa, hasil olunan təbii qazın 40 faizi müxtəlif çeşid yanacağın is-

tehsal olunması üçün öncə Azərbaycan qaz-benzin zavoduna verilirdi və yal-

nız bundan sonra şəhərlərin qazbölüşdürücü şəbəkələrinə daxil olurdu. Orada 

emal ediləndən sonra qazın kaloriya dərəcəsi 8200 kilokaloriyaya qədər enirdi. 

Bu da yanacağın istilik vermə qabiliyyətini endirirdi və  nəticədə, şəhərlərə ve-

rilən qaz təyin olunmuş miqdardan daha çox istifadə edilərək yanacaq qıtlığına 

gətirib çıxardırdı. Beləliklə, 1964-cü ildə qaz itkisinin miqdarı 110,2 milyon 
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kubmetr olmuşdu. Buna görə Baş Qaz İdarəsinin rəisi Nazirlər Soveti qarsısın-

da bu itkinin qarşılığının ödənilməsi, ya da onun maliyyə planında nəzərə 

alınması məsələsini qaldırmış, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilməmişdi.  

 
Görülən tədbirlərin nəticələri. Ümumiyyətlə isə, qazın səmərəli işlədil-

məsinə dair görülən kompleks tədbirlərin nəticəsində müəyyən irəliləyişə nail 

olunmuşdu. Belə ki, 1964-cü ilin beş ayı ərzində 193 milyon kubmetr
 
qaz nə-

zərdə tutulduğundan çox yandırılmışdısa, 1965-ci ildə həmin müddətdə bu rə-

qəm 161 milyon kubmetrə enmişdi [119,113]. Ancaq, mədənlərdə qaz itki-

lərinin olduğu kimi, bu sahədə də əsaslı dönüş yaradıl-

madı. Gələcəkdə də qaz təsərrüfatı bu problemlə üzlə-

şib tədbir görmək məcburiyyətində qalmışdı. Belə ki, 

1966−1967-ci illərin qış mövsümündə mavi yanacağa 

qənaət etmək üçün böyük miqyaslı işlər görülmüş, 

Respublika üzrə 81 qazanxana qaz xəttindən ayrılıb mazutla işləmişdi [81,33]. 

1968-ci ilin qış aylarında isə 79 qazanxananın qaz təchizatı dayandırılmışdı. 

Bu barədə verilmiş xüsusi əmrə [87,21] görə onları qaz xəttinə qoşmağa cəhd 

edən idarə rəhbərləri cəzalandırılmalı idi. İstisna hallar ancaq Baş Qaz İdarəsi 

rəisinin yazılı əmri əsasında ola bilərdi. Bu əmrin icrasına Qaz texniki inspek-

siyasının müfəttişləri nəzarət edirdilər.  

Yalnız 1970-ci ildən başlayaraq, Azərbaycana İrandan qazın verilməsi ilə 

qıtlıq problemi əsasən aradan qaldırılmış və qazanxanalar mavi yanacağı ma-

neəsiz işlədə bilmişdilər. Bundan sonra Respublikanın bütün aparıcı müəssisə-

lərinə və sənaye obyektlərinə qış, ya da yay mövsümündən asılı olmayaraq fa-

siləsiz qaz verilməyə başlanmışdı. Müəssisələrə ünvanlanan məktublarda Qaz 

təsərrüfatı Baş idarəsinin rəhbərliyi onların hamısına təklif etmişdi ki, qazdan 

istifadə etmək üçün yeni müqavilələr bağlasınlar [50,14]. Eyni zamanda onla-

ra zəmanət verilmişdi ki, bir daha qazla bağlı problemləri olmayacaq.  

Qazın səmərəli işlədilməsi problemi o qədər aktual idi ki, Baş Qaz İdarəsin-

də və ona tabe olan kontorlarda bu işlə məşğul olan şöbələr təsis edilmişdi. 

Bundan başqa, həmin sahədə mütəxəssislərin yetişdirilməsi, ya da onların ixti-

saslarının təkmilləşdirilməsi üçün təcili tədbirlər görülmüşdü. 1966-cı ildə Baş 

Qaz İdarəsi sistemində işləyən 13 nəfər mühəndis “Təbii qazın və mazutun isti-

fadə edilməsi” fənni üzrə birillik qiyabi kursları keçmək üçün Moskvanın İ. M. 

Qubkin adına Neft-kimya və Qaz sənayesi institutuna göndərilmiş, tədris müd-

dəti ərzində onların bütün xərclərini işlədikləri müəssisələr ödəmişdilər [88, 
129]. 
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3. Maye qaz infrastrukturunun istismarı 
 

zərbaycanda 1960-cı ildə yaranmış maye qaz infrastrukturu böyük 

sürətlə inkişaf etmiş və bir ilin ərzində 23 rayon bu növ yanacaqla 

qazlaşdırılmışdı. Maye qaz Bakının neftayırma zavodlarında isteh-

sal edilib dəmir və avtomobil yolları ilə uzaq məntəqələrə daşınıb, orada ba-

lonlara doldurulub istehlakçıların istifadəsinə verilirdi. Həmin vaxt ərzində 

minlərlə vətəndaşın mənzilində maye qazla işləyən qaz plitələri və qızdırıcıları 

quraşdırılmışdı. Balonlar əsasən “Bakı fəhləsi” zavodunda, onların üzərində 

quraşdırılan siyirtmə və reduktorlar isə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin 

təmir-mexaniki zavodunda istehsal edilirdi. Həmin zavodda həm də qaz balon-

larının təmiri təşkil edilmişdi [123,168]. 

1968-ci ildə o vaxta qədər SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə aid olan Qazolin 

zavodu (4№-li sex) Respublika maye qaz kontoruna verilmişdi. 1969-cu ilin 

yanvar ayında isə onun əsasında Bakı məişət maye 

qaz zavodu yaradılıb birbaşa Qaz təsərrüfatı Baş ida-

rəsinə tabe edilmişdi. Eyni zamanda, öncə Respubli-

ka maye qaz kontoruna aid olan Bakı qazdoldurma 

stansiyası da yeni yaradılmış zavoda verilmişdi. Yalnız balonlar, reduktorlar 

və siyirtmələrin təmiri ilə məşğul olan emalatxanalar həmin kontorda qalmışdı. 

1968-ci ildən başlayaraq orada qaz balonlarının əsaslı təmiri və sınaqdan keçi-

rilməsi təşkil edilmişdi. Daha sonra isə həmin emalatxanaların əsasında balon, 

reduktor və siyirtmələrin təmiri üzrə təmir-mexaniki sex yaradılmışdı [87,109]. 
Balonların cari təmiri və rənglənməsi isə Şirvan və Yevlax qazdoldurma stan-

siyalarında, eləcə də Naxçıvanda təşkil olunmuşdu.  

Yerlərdə maye qazın istismarı ilə Respublika maye qaz kontorunun şöbələri 

məşğul olurdular və 1960-cı ilin göstəricilərinə görə onların sərəncamında 

18998 balon olmuşdu. Ancaq bu rəqəm artan tələbatı ödəmədiyi üçün, Kom-

munal Təsərrüfatı Nazirliyinin gördüyü tədbirlərin nəticəsində dövriyyəyə əla-

və balonlar buraxılmışdı. Bundan başqa, istismar zamanı müxtəlif səbəblər 

üzündən balonlar yararsız hala düşürdülər və buna görə onların təmiri təşkil 

edilmişdi.  

Qaz avadanlığının və cihazların quraşdırılması, eləcə də onların təmiri ilə 

Respublika maye qaz kontorunun bölmələri məşğul olurdu. Texniki şərtlərə 

uyğun olmayan mənzillərdə maye qazla işləyən cihaz və avadanlığın quraşdı-

rılması qadağan edilirdi. Həmin bölmələr təsərrüfat hesablı idi, maye qazın sa-

tışı və təmir işlərindən əldə edilən gəlirlər hesabına fəaliyyət göstərirdilər. 

1968-ci ildə mənzillərdə bir ədəd dördgözlü maye qazla işləyən plitənin qu-

A 
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raşdırılması 95 manata, ikigözlü plitənin quraşdırılması isə 58 manata başa gə-

lirdi. Bu qiymətlərə plitənin dəyərindən başqa mənzil daxili qaz kəmərinin 

çəkilməsi və rənglənməsi, qaz balonunun və reduktorun xərci, eləcə də fəhlələ-

rin zəhmət haqqı daxil idi. 

1962-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq, Azərittifaqa və Ticarət nazirliyinə 

aid olan dükanlarda maye qazla doldurulmuş balonların və başqa avadanlığın 

satışı təşkil edilmiş, bu barədə Respublika rəhbərliyi sərəncam vermişdi [124, 
25-27]. Respublika maye qaz kontorunun işçiləri yanacağı istehsal edən za-

voddan qazdoldurma stansiyalara daşıyıb, orada onu balonlara doldurulub mü-

badilə məntəqələrinə aparırdılar. Oradan balonlar və başqa avadanlıq ticarət 

idarələrinin nəqliyyatı ilə dükanlara verilirdi, əhali tərəfindən işlənmiş boş ba-

lonlar isə həmin mübadilə məntəqələrinə qaytarılırdı. Balonlar alıcılar tərəfin-

dən lazımi sənədlərin təqdim edilməsi şərti ilə satılırdı, onları mənzillərə dü-

kanın işçiləri gətirib quraşdırırdılar.  

1968-ci ildə maye qaz infrastrukturu əhatə dairəsinin daha da genişlənməsi 

illərini yaşayırdı. O zaman kəndlərin qazlaşdırılmasına dair Nazirlər Sovetinin 

qərarı qəbul olunmuşdu. Bundan sonra, bir çox ucqar kəndlər də qazlaşdırıl-

mağa başlamışdı. Buna görə rayonlarda yeni istismar 

idarələri təsis edilirdi. Onlardan biri Göyçayda fəaliy-

yət göstərməyə başlamışdı. Həmin idarə həm də Ağ-

daş, Ucar, Yevlax rayonlarının yaşayış məntəqələrinə və Mingəçevir şəhərinə 

xidmət göstərirdi [87,19]. Sumqayıtın maye qaz təchizatını isə Bakının istismar 

idarəsi həyata keçirirdi. 

Müxtəlif səbəblər üzündən maye qaz təchizatında və satışında çətinliklər də 

yaranırdı. Belə ki, 1961 ildə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində səhlən-

karlıq üzündən 975 balon yoxa çıxmış, onların təcili olaraq tapılıb dövriyyəyə 

buraxılması barəsində nazirin əmri verilmişdi. Digər tərəfdən, yanacağın isteh-

sal planları da pozulurdu. 1964-cü ildə Respublika maye qaz kontoru zavod-

lardan 2943 ton yanacaq almalı idi, ancaq 2508,3 (85,2%) ton ala bilmişdi 

[121,47].  

Maye qaz infrastrukturunda nəqliyyat problemləri də yaranırdı. Getdikcə ge-

nişlənən təsərrüfat üçün qazla dolu balonları istehlakçılara daşıyan və boşalmış-

ları mübadilə məntəqələrinə qaytaran çoxlu sayda maşın tələb olunurdu. Təkcə 

1960-cı ildə 1 milyona qədər balon hər iki istiqamətdə daşınmalı idi və hər il 

bu rəqəm artırdı. Buna görə maye qazla təchiz edilmiş hər bir şəhərin xüsusi-

ləşmiş yük maşınları parkı olmalı idi. Avtonəqliyyata olan ehtiyacı ödəmək 

üçün Nazirlər Soveti qarşısında təcili olaraq 50 yük maşınının maye qaz kon-

torlarının sərəncamına verilməsi haqqında məsələ qaldırmışdı [45,112-113]. 
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Ancaq bu problem 1962-ci ildə də həll edilmədi. Maşınların çatışmaması 

üzündən istismar şöbələri istehlakçıları və satış məntəqələrini maye qaz balon-

ları ilə vaxtında təmin edə bilmirdilər və bu da əhalinin narazılığına gətirib çı-

xardırdı. Bu barədə Nazirlər Sovetinə məlumat verən nazir yenə avtonəqliyyat-

la bağlı məsələlərin həll edilməsini xahiş etmişdi [124,3-4].  
Balonların yerlərə çatdırılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması 

halları da qeydə alınmışdı. Belə ki, Bakı və Yevlax şəhərlərində maye qaz ba-

lonlarını məntəqələrə çatdıran yük maşınları yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz 

olunmamış və onların üzərində xəbərdarlıq bayraqları asılmamışdı [35,93]. 
Bundan başqa, sürücülərin məsuliyyətsizliyi üzündən yollarda qəza halları da 

baş verirdi. 1966-cı ilin ərzində maye qazla yüklənmiş maşınlar 4 yol qəzası 

törətmisdirlər [89,40]. İki qəza hadisəsinin nəticəsində maşınlar aşmış, digər 

iki hadisədə isə iki nəfər insan vurulmuş və onların biri həlak olmuşdu.  

Təbii qaz təsərrüfatını istismar edən idarələrdə olduğu kimi, maye qaz in-

frastrukturunda da qanunsuz qazlaşdırma halları olmuşdu. Sex və kontor işçi-

ləri vətəndaşlarla sövdələşməyə girib pul alaraq qanunsuz işlər görmüş, maye 

qazı israf etmiş və onu artıq qiymətə satıb gəlir əldə edirdilər. İş o yerə çat-

mışdı ki, bu kimi hallar mətbuatda işıqlandırılmağa başlamışdı. Respublika qə- 

zetlərində Qubada maye qaz idarəsi işçilə-

rinin əhaliyə artıq qiymətlə yanacaq satdığı 

və qanunsuz qazlaşdırma işlərini apardığı 

haqqında məqalə dərc edilmişdi [25]. Bun-

dan başqa, şəxsi mənfəət əldə etmək məq-

sədi ilə orada qazla dolu balonlar qanuna 

uyğun olaraq qeydiyyata düşən istehlakçıla-

ra deyil, rəsmi siyahıda olmayan adamlara satılırdı. Həmin məsələni araşdıran 

Baş Qaz İdarəsinin rəisi təqsirli olanların işdən azad edilməsi haqqında əmr 

[86,111] vermişdi. Bu kimi olaylar başqa rayonlarda da qeydə alınmışdı. İstis-

mar sahələrin işçiləri qanunsuz qazlaşdırma işlərindən böyük məbləğdə gəlir 

əldə etdiklərinə görə Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi qazın qanunsuz satışı ilə 

mübarizə aparsa da qanun pozuntularını tam aradan qaldıra bilmirdi. 

Maye qaz balonlarının doldurulmasında da qaydaların pozulması halları 

qeydə alınmışdı. Qaydalara görə 52 litrlik balonlara 27 kiloqram maye qaz 

doldurulmalı, ancaq 1963-cü ildə aparılan yoxlamanın nəticəsində məlum ol-

muşdu ki, onlara yalnız 20 kiloqram yanacaq vurulurdu [121,94]. Bu da daha 

çox balonların işlədilməsinə və qazın maya dəyərinin bahalaşmasına gətirib çı-

xardırdı. Belə ki, 1 ton yanacağın maya dəyəri 87 min manatdan 101 min ma-

nata qədər qalxmışdı. Bundan başqa, 1963-cü ilin maliyyə planı böyük kəsirlə 

Şəkil 12. Maye qaz balonlarını daşımış 
yük maşını. Yevlax qaz doldurma 

stansiyası. 
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yerinə yetirmiş, balon qazının satışından planlaşdırılmış 43,5 min manatın əvə-

zinə cəmi 6 min manat (13,8%) gəlir əldə edilmişdi. 

 

4. Qaz dəyərinin ödənilməsi problemi 
 

az təsərrüfatının fəaliyyətə başladığı dövrdən mavi yanacağın isti-

fadəsinə görə əhalidən və müəssisələrdən pulların yığılması problemi 

yaranmış və illər boyu tam olaraq həll edilməmişdi. Digər tərəfdən, 

bu problemi ümumiyyətlə sona qədər həll etmək mümkün deyil, borcların yal-

nız yol verilən həddə saxlanılmağından söhbət gedə bilər. Bir çox müəssisələr 

və əhalinin böyük bir hissəsi ödənişləri gecikdirirdi, ya da pulun verilməsindən 

yayınmağa çalışırdı. Borcların artması isə qaz təsərrüfatına böyük ziyan vurur-

du, fəaliyyətində əngəllər yaradırdı. Beləliklə, Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi 

qazın səmərəli və təhlükəsiz istismar edilməsi, eləcə də yeni kəmərlərin çəkil-

məsindən başqa həm də borcların yığılması problemini də həll etməli idi. 

Borcların artması və bununla mübarizənin aparılma üsulları hər zaman rəh-

bərliyinin diqqət mərkəzində olmuş, buna dair tədbirlər görülmüş, məsələ tex-

niki müşavirələrdə müzakirə edilmişdi. 1967-ci ilin göstəricilərinə görə, səna-

ye müəssisələrinin və əhalinin “Bakıqaz” trestinə 1 milyon 94 min, Şərqi Ab-

eron istismar kontoruna 522 min, Qərbi Abşeron istismar kontoruna 219 min, 

Sumqayıt şəhər qaz kontoruna 170 min manat borcu olmuşdu [89,168]. Belə-

liklə, bu qurumlar qazı şəhərlərə nəql edən Magistral qaz kəmərləri idarəsinə 2 

milyon manata qədər pulu ödəyə bilmirdilər. O da, öz növbəsində, mədənlərdən 

aldığı qaza görə neft sənayesinin müəssisələrinə borclu qalırdı. Rəhbərlik bu 

sistemli böhrandan çıxmaq üçün kompleks tədbirlərə əl atıb durumu nisbətən 

düzəldə bilsə də həmin problem hər il yenidən təkrarlanırdı. 

Əhalinin borclarını yığmaq üçün isə öncə xəbərdarlıq edilirdi, sonra qazın 

verilməsi dayandırılırdı. Bəzən həmin tədbirlər əhalinin müqaviməti ilə rastla-

şırdı: borclu abonentlərə qazın verilməsini dayandıran işçilər təhqir edilirdi, 

onlara qarşı hətta zorakılıq halları da qeydə alınmışdı. Bundan başqa, qaz pul-

larını ödəməyən mənzillərin sayı çox olduğuna görə onları ayrıca olaraq qaz 

xəttindən ayırmaq olmurdu, çünki buna çoxlu vaxt və güc sərf edilməli idi. 

Buna görə borclu vətəndaşların çox olduğu binaların və məhəllələrin qaz 

təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılırdı. Bununla da pulların bir qismini yığ-

maq olurdu. Ancaq məhəllələrin qazının kəsilməsi qaz pullarını vaxtında və 

səliqə ilə vermiş sakinlərin qəzəbinə gətirib çıxardırdı, çünki onlar da borclu-

larla birlikdə cəzalanırdılar. Eyni zamanda, qazın kəsilməsi ilə bağlı ictimai na- 

razılığın yaranması təhlükəsi də olmuşdu. Buna görə də az sonra qaz təchizatı 

Q 
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bərpa olunurdu. Beləliklə, əlalinin borclarını tam olaraq yığmaq çox çətin idi. 

Bəzi yerlərdə əmanət kassalarının olmaması da borcların yığılmasında 

problemlər yaradırdı. Buna görə o ərazilərin qaz kontorlarında pulların yığımı 

təşkil olunurdu. Eyni zamanda, vətəndaşlar da bəzən könüllü olaraq qaz 

pullarını əmanət kassalarına ödəmirdilər. Mənzil-

lərdə qrafik üzrə texniki baxış keçirən çilingərlər 

isə abonentlər tərəfindən qaz pullarının ödənilmə-

sini də yoxlayırdılar. Ödəmədikləri halda yerin-

dəcə onların pullarını alıb kassalarda ödəniş edir-

dilər və qəbzləri vətəndaşlara qaytarırdılar. Rəsmi olaraq buna icazə yox idi, 

ancaq bunu etməsəydilər ödənişlər yığılmırdı və borclar daha da artırdı. Eyni 

zamanda bunun fəsadları da olurdu. Vətəndaşların bir çoxu belə ödənişə öyrə-

şib özləri kassalara getmirdilər, kiminsə qapılarına gəlib qaz pullarının alın-

masını gözləyirdilər. Bundan başqa, pullar qaz kontorlarının işçiləri tərəfindən 

yığılanda onların bir qismi mənimsənilirli və bu barədə rəhbərlik ayrıca araş-

dırmalar aparılırdı. 

Sənaye müəssisələrindən borcları yığmaq üçün isə Baş Qaz İdarəsi onların 

rəhbərliyi ilə danışıqlar, ya da rəsmi yazışmalar aparırdı. Bunun nəticəsində 

pullar hesaba keçirilməyəndə hökumət orqanlarına, yaxud arbitraja müraciət 

edilirdi. Yaşayış mənzillərindən fərqli olaraq, çox vaxt sənaye müəssisələrinin 

qaz təchizatını dayandırmaq mümkün olmurdu, çünki bu halda Respublika iq-

tisadiyyatı pozula bilərdi. 

Borcların tam olaraq yığılması imkansız olduğu üçün onların kafi dərəcəsi 

müəyyənləşdirilmişdi. Bu hədd aşılan kimi təcili tədbirlər görülürdü, çünki qaz 

təsərrüfatının fəaliyyəti pulların yığılmasından asılı idi. Borclar qazın daha çox 

istifadə edildiyi qış aylarında artırdı, yay aylarında isə onları yol verilən həddə 

endirməyə cəhd edilirdi. Bəzən bu cəhdlər müsbət nəticələr verirdi və borcla-

rın çox hissəsi yığılırdı. Bəzən isə müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblər 

üzündən həmin cəhdlər uğursuz olurdu və nəticədə borcların artım dinamikası 

davam edirdi. Borcların durumu üzrə hər istismar kontoru aydan-aya və ildən- 

ilə fərqli göstəricilər sərgiləyirdi. 

Borcların yığılmasında uğur qazanan qaz kontorları mükafatlandırılırdı, 

uğursuzlara qarşı isə tədbirlər görülürdü. Misal üçün, 1966-cı ildə Şərqi və Qər-

bi Abşeron istismar qaz kontorlarına aid bəzi məntəqələrdə borclar həddən ar-

tıq artmışdı [83,83]. Buna görə Baş Qaz İdarəsi rəisi onların rəhbərliyinə töh-

mət vermiş və ən qısa zamanda bu problemi həll etməyi tapşırmışdı. Əks təq-

dirdə onlara qarşı daha ciddi tədbirlərin görüləcəyi vəd edilmişdi. Həmçinin, 

rəisin Mingəçevir qaz kontoru barəsində verdiyi əmrinə [116,18] görə, onun da 
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rəhbərliyi ən qısa müddət ərzində borcları kafi səviyyəyə endirməli idi. Həmin 

dövrdə borclar problemini həll etmiş kontorlara isə minnətdarlıq bildirilmişdi. 

1970-ci ilin iyun ayının sonunda qaz təsərrüfatının fəaliyyəti Nazirlər Sove-

tinin toplantısında müzakirə obyekti olmuş və orada “Qaz təsərrüfatı Baş ida-

rəsinin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyəti haqqında” qərar qəbul edilmişdi. Bu sə-

nəddə idarənin işində nailiyyətlərin olması ilə bərabər ciddi nöqsanların da ol-

duğu qeyd edilmişdi. Həmin qərara görə Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi aşağıdakı 

tədbirləri həyata keçirməli idi: 
❶ Yaşayış məntəqələri götürülən öhdəliklərə uyğun olaraq 
təbii və maye qazla təchiz etmək və onların qaz itkilərini kafi 
səviyyəyə qədər endirmək; 
❷ Yığılıb qalan debitor borclarının ödənilməsinə dair təcili 
tədbirlər görmək və onları kafi həddə çatdırmaq;  
❸ Dövlət büdcəsi qarşısında götürülən öhdəçilikləri yerinə 
yetirmək; təbii qazın maya dəyərinin endirilməsini, maye 
qazın isə rentabelli istifadə edilməsini təmin etmək; 
❹ Obyektlər üzrə əsas fondları işə salmaq, əsaslı vəsait qo-
yuluşları planının yerinə yetirilməsi və inşaatda daxili re-
sursların səfərbər edilməsi üçün tədbirləri həyata keçirmək. 

Qərarın yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə, Baş Qaz İdarəsinin 

rəisi təcili olaraq bütün idarə və kontor rəhbərliyinə nöqsanların aradan qal-

dırılması üçün tədbirlərin görülməsi barəsində xüsusi sərəncam [111,26-28] 

vermişdi. Sərəncamda “Azərqaztikinti” trestinə bildirilmişdi ki, onun dövriy-

yədə olan vəsaitinin normadan artıq olan qalıqları 805 min manat təşkil etmiş, 

kreditor borcları isə yarım il ərzində 161 min manata qədər artmışdı. Bundan 

başqa, bankdan götürülən 263 minlik borc geri qaytarılmamış və mənzil-daxili 

qazlaşdırma planı yalnız 88,6% yerinə yetirilmişdi. Sərəncama görə, bütün 

göstərilən rəqəmlər üzrə gerilik aradan qaldırılmalı, idarənin göstəriciləri nor-

malara uyğunlaşdırılmalı idi.  

Magistral qaz kəmərləri idarəsinə bildirilmişdi ki, onun əmtəə və maddi də-

yərlərinin qalıqları 614 min manat təşkil etmiş, kafi hədd isə 490 min manat 

civarında idi. Həmçinin, kreditor borcları 95 min manatdan 374 min manata, 

abonent borcları isə 1 milyon yüz min manata qədər artmışdı, bu da kafi olan 

həddən 2 dəfədən çox idi. Magistral qaz kəmərləri idarəsinin rəhbərliyinə hə-

min nöqsanların qısa müddət ərzində aradan qaldırılması əmr olunmuşdu. 

Bundan başqa, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Naftalan və Mingəçevir şəhər qaz 

kontorlarına tapşırılmışdı ki, ən qısa zamanda qazın maya dəyərinin aşağı sa-

lınması üçün təkliflər və tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsinlər, abonent 

borclarını kafi həddə qədər endirsinlər. Respublika maye qaz kontoruna tapşı-

rılmışdı ki, infrastrukturda rentabelliyi və gəlirlə işləməyi təmin etsin. 
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Fəsil 2.  QAZ TƏSƏRRÜFATINDA TƏHLÜKƏSİZLİK 

TƏDBİRLƏRİ VƏ QƏZALAR 
 

 

1. Təhlükəsizlik üzrə profilaktik tədbirlər 
 

eraltı boru və qurğuların korroziyaya uğraması, onların istismar 

müddətinin keçməsi, yeraltı elektrik cərəyanının dağıdıcı təsiri, ti-

kinti zamanı keyfiyyətsiz quraşdırma işlərinin aparılması, vətən-

daşların məişət qaz cihazlarından düzgün istifadə etməməsi kimi hallar qazın 

kəmərlərdən sızmasına gətirib çıxardır. Bunun qar-

şısı alınmasa, qaz binaların zirzəmisinə ya mənzil-

lərə daxil olub hava ilə qarışaraq
26

 partlayışa, ya da 

yanğına və bunun nəticəsində dağıntılara, insan tə-

ləfatına səbəb ola bilər.  

Beləliklə, istər maye, istər təbii qaz qəzaya təhlükəli yanacaq növü olduğu-

na görə onu texniki qaydalara uyğun işlətmək lazımdır. Həmin qaydalar Baş 

Qaz İdarəsində tərtib edilmiş, istismar kontorları tərəfindən əhali arasında müx-

təlif vasitələrlə yayılırdı. Qaydaların pozulması yanğınlara, partlayışlara, insan 

tələfatına və maddi ziyanın dəyməsinə gətirib çıxardırdı.  

Əhali və məişət-kommunal obyektlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

istismar kontorları profilaktik tədbirləri həyata keçirirdilər. Yeraltı qaz kəmər-

ləri və qurğuları, eləcə də binaların zirzəmiləri, sızıntıları aşkarlayan analiza-

tor aparatları ilə yoxlanılırdı. Bu cihazlar Baş Qaz İdarəsinin sifarişi ilə əsa-

sən Ukraynanın Xarkov şəhərindən gətirilirdi. 1969-cu ildə 150 ədəd [43, 
136], 1970-ci ildə isə daha 80 ədəd PQF2MI-İIA markalı analizator qaz is-

tismar sahələrinə verilmişdi. 1971-ci ildə isə 200 analizatorun Azərbaycana 

gətirilməsi planlaşdırılmışdı.  

 
Zirzəmilərin yoxlanılması. Keçmiş illərin təcrübəsi göstərmişdi ki, yeraltı kə-

mərlərdən korroziya, ya da boruların qaynaq yerindən aralanması nəticəsində 

                                                           
26

 Qapalı otaqlarda, mənzillərdə, tikililərdə, zirzəmilərdə və s. kəmərdən sızan qaz, hava ilə 
qarışandan sonra partlayışa təhlükəli olur və yandırılan alışqan, kibrit çöpü ya da elektrik qı-
ğılcımı kimi açıq od mənbəyi ilə təmasa girən kimi ağır fəsadlarla nəticələnən hadisələrə gəti-
rib çıxarda bilər. Sızan qaz hava ilə partlayışa təhlükəli həddən daha çox qarışdığı hallarda 
yanğınların baş verməsi təhlükəsi yaranır. 

Y 
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sızan qaz daha çox zirzəmi və yarımzirzəmi-

lərə dolub, orada hava ilə qarışaraq partlayışa, 

ya da yanğına səbəb olurdu. Buna görə 1969-

cu ildə qaz idarələrinə onların hamısının sayı-

nın müəyyən edilməsi, ayda 2 dəfə yoxlanıl-

ması və yoxlama cədvəllərinin tərtib olunması 

barəsində əmr verilmişdi [91,39-40]. Yoxla-

malardan başqa, qaz idarələri zirzəmi və ya-

rımzirzəmilərin ventilyasıyasını, eləcə də açıq 

hava ilə təmasını təmin etməli idilər. 

Bir neçə aydan sonra bu əmrin icrasını yoxlayan xüsusi komissiya yaradıl-

mışdı. Nəticədə məlum olmuşdu ki, bəzi kontorlar həmin əmri icra etmir, ya 

da qismən yerinə yetirir. Gəncədə zirzəmilərin yoxlanılması jurnalları tərtib 

olunmamış, Naftalanda yoxlamalar analizatorlarla aparılmamışdı. Şərqi Abşe-

ron kontorunda isə zirzəmiləri ayda iki dəfə deyil, bir dəfə yoxlayırdılar və bu-

nunla da texniki qaydaları pozurdular. Bundan başqa, kontorlar zirzəmi və ya-

rımzirzəmilərin tam siyahısını tərtib etməmişdilər, bu istiqamətdə işlər yarım-

çıq qalmışdı. Buna görə Baş Qaz İdarəsində bu nöqsanların aradan qaldırılma-

sı üçün yeni əmr verilmişdi [86,118].  

 
Kəmərlərin yerin üstü ilə çəkilməsi. Yoxlamalar aparılsa belə, yeraltı qaz kə-

mərlərinin sayının artması şəraitində təhlükəsizliyin təmin edilməsi getdikcə 

çətinləşirdi. Buna görə imkan olanda kəmərləri yerin üstü ilə çəkirdilər. Bu is-

tiqamətdə işlər ilk dəfə 1960-cı ildə Bakının Binə qəsəbəsində həyata keçiril-

mişdi [100,184]. Gələcək illər ərzində yaşayış sahələrində məhəllədaxili yer-

altı kəmərlər ləğv edilmiş, yeni borular isə yerə basdırılmış, ya da binaların 

üzərinə vurulmuş dirəklərin üstü ilə çə-

kilirdi. Bundan sonra qəzaların və bəd-

bəxt hadisələrin sayı əhəmiyyətli dərə-

cədə azalmış və gələcəkdə baş verə bilə-

cək hadisələrin qarşısı alınmışdı. Eyni 

zamanda qeyd edilməlidir ki, yerin üstü 

ilə çəkilən qaz kəmərləri şəhər və qəsə-

bələrin ümumi mənzərəsini pozurdu. Bu-

na baxmayaraq, əhalinin təhlükəsizliyi-

nin təmin edilməsi və sosial narazılığın 

qarşısının alınması məqsədilə bu istiqa-

mətdə işlər davam etdirilmişdi.  

Şəkil 13. PQF2MİI-İIA  

qaz analizatoru. 

 

Şəkil 14.  Binanın divarı ilə çəkilmiş 
məhəllədaxili qaz kəməri. 
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Mənzildaxili yoxlamalar. Profilaktik tədbirlərin ikin-

ci istiqaməti əhalinin yaşadığı mənzillərin qaz istismar 

idarələrinin nəzarətçiləri tərəfindən təyin edilmiş cədvəl 

üzrə yoxlanılması idi. Bu məqsədlə əhaliyə abonent ki-

tabçaları paylanmışdı və yoxlamanı aparan sahə çilin-

gərləri orada qeydlər aparırdılar. Onlar mənzildaxili qaz 

borularını sabun məhlulu ilə yoxlayıb, onun köpüklən-

məsi ilə qaz sızıntılarını təyin edib, dərhal onların qarşısı 

alırdılar. 

 
Qazın tərkibinə odorantın qatılması. Təbii qazın xü-

susiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, onun qoxusu yoxdur 

və buna görə sızıntını duymaq olmur. Buna görə şəhər və qəsəbələrə qazın ve-

rilməsi zamanı ona özünəməxsus qoxusu olan odorant adlı maddə qatılır. Məhz 

onun qoxusu ilə qaz sızıntılarını duymaq mümkün olur. Qəzaların baş vermə-

sinin səbəblərindən biri də qaz idarələrinin obyektiv və subyektiv səbəblər 

üzündən şəhərlərə verilən qaza odorantı qatmaması idi. Buna görə də abo-

nentlər qaz sızıntısını duyub, bu barədə qəza xidmətlərinə xəbər verə bilmirdi-

lər. Örnək üçün, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə 

1961-ci ildə odorantın lazımi miqdarda qaza qatılmasını təşkil edə bilməməsi-

nə görə “Azərqaz” trestinin rəhbərliyinə ciddi xəbərdarlıq edilmişdi. 

Ümumiyyətlə, qazın odorantlaşdırılmasına dair Baş Qaz İdarəsi hər il əmr-

lər verirdi və onların çoxu qış mövsümünə hazırlıq dövrünə aid idi. Rəisin 

1965-ci ildə verdiyi əmrinə [116,370] görə, həmin dövr ərzində odorantın 

tədarük edilməsinə diqqət yetirilməli, onun qış mövsümü boyu istifadə edilmə-

si təmin edilməli idi. Texniki qaydalara uyğun ola-

raq, hər 1000 kubmetr qaza 16 qram odorant vuru-

lurdu. Hansısa səbəblər üzündən qaza odorantın vu-

rulması imkansız olanda istismar kontorları bu barə-

də rəhbərliyə dərhal xəbər verməli idilər. Əmrə əsasən, odorantlaşdırılmamış 

qazın istehlakçılara verilməsi qadağan edilmişdi.  

 
Reklam kampaniyası. Qazla davranma qaydalarını əhaliyə izah edən təb-

liğat kampaniyası da keçirilirdi, plakatlar hazırlanırdı, bukletlər yayımlanırdı. O 

zaman SSRİ qaz sənayesində Təhlükəsiz İşlərin Aparılması Nəzarəti və Dağ 

Nəzarəti Dövlət Komitəsi bu sahədə maarifçilik rolunu oynayan “Sənayedə 

əməyin təhlükəsizliyi” jurnalını yayımlayırdılar. 1970-ci ildən başlayaraq onun 

Şəkil 15.  Qaz sızın-
tısının sabun məh-

lulunun köpüklənməsi 
ilə bilinməsi. 
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nüsxələri Baş Qaz İdarəsinə gətirilirdi və işçilər ona abunə ola bilərdilər
 [43, 

70].  
1967-ci ildə əhali arasında qaz təhlükəsizliyi qaydalarını təbliğ etmək və 

qəzaların sayını azaltmaq məqsədi ilə Baş Qaz İdarəsi tərəfindən maarifləndir- 

mə kampaniyasına başlanılmışdı [90,244]. İlk olaraq qış mövsümünün baş-

lanması üçün qazın təhlükəsiz istismarı mövzusunda böyük reklam lövhələri 

hazırlanıb şəhərlərin mərkəzi küçələrində sərgilənmişdi. Bundan başqa, radio 

və televiziyada bu barədə verilişlər aparılmış və rek-

lamlar göstərilmişdi.  

Bu təcrübə sonrakı illərdə də davam etdirilmişdi. 

1970-ci ildən başlayaraq əhali arasında qaz təhlükə-

sizliyi qaydalarını izah edən daha geniş reklam kampaniyası keçirilirdi. Baş 

Qaz İdarəsinin sifarişi ilə yenə çeşidli lövhələr hazırlanmış, videofilmlər çəkil-

miş, radio və televiziya verilişləri təşkil edilmişdi [66,70]. Bundan başqa, te-

leviziyada və kinoteatrlarda göstərilmək üçün “Elinizə qaz qəlib” qısa metrajlı 

videofilmin alınması üçün Ukraynanın Luqansk şəhərinin qaz idarəsi ilə danı-

şıqlara başlamışdı [43,60]. Həmin filmdə qazın başqa növ yanacaqdan üstün-

lükləri haqqında söhbət açılmış, maye qazla işləyən qaz cihazları ilə davranma 

qaydaları göstərilmişdi. Həmçinin, filmdə qazın kəndlərdə gəlişi ilə həyatın 

dəyişməsi, qadın zəhmətinin yüngülləşməsi səhnələrinə də yer verilmişdi. 

Film kütləvi tamaşaçı üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bütün lazımi mərhələləri ke-

çəndən sonra filmin göstərilməsinə icazə verilmişdi. 

 
Qəza-dispetçer xidmətlərinin fəaliyyəti. Profilaktik tədbirlərin görülmə-

sindən başqa, qəzaların qarşısını həm də qısa zaman içində dərhal almaq lazım 

gəlirdi və bu vəzifəni qaz istismar idarələrində sutka ərzində fasiləsiz fəaliyyət 

göstərən qəza xidmətləri yerinə yetirirdilər. Sızıntı aşkar edilən kimi həmin ye-

rə texnika və qəza briqadası göndərilir, yeraltı kəmər açılır və təhlükənin qar-

şısı alınırdı. Bakıda əhali qəza xidməti ilə 04 (zamanımızda 104) №-li -la  

əlaqə saxlaya bilərdi. Mərkəzləşmiş dispetçer məntəqəsində operatorlar sifariş-

Şəkil 16. 1950−1960-cı illərdə qaz qəza xidmətlərinin maşınları. 
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ləri qəbul edib qəza briqadalarını hadisə yerinə yollayırdılar. 1970-ci ildə Qaz 

təsərrüfatı Baş idarə rəisinin əmri ilə dispetçerlərlə qəza briqadaları arasında 

operativ və maneəsiz bağlantı yaratmaq üçün radio-rabitə vasitələrindən isti-

fadə edilməyə başlanılmışdı [107,12].   

Qəza xidmətləri maddi-texniki təminat problemləri ilə üzləşirdilər. Örnək 

üçün, onların qaz sızıntısını təyin edən analizatorlara ehtiyacı tam olaraq 

ödənmirdi. Çox vaxt həmin cihazlar sıradan çıxırdı, ancaq ehtiyat hissələrinin 

olmamasına görə onları təmir etmək mümkün olmurdu.  

Qəzaların qarşısının alınması zamanı avtonəqliyyatla bağlı problemlər də 

yaranırdı. Maşınların çatışmaması üzündən bəzən qaz sızıntısı yeri bəlli edilsə 

belə onu vaxtında ortalıqdan qaldırmaq olmurdu və bu da bədbəxt hadisələrin 

çoxalmasına gətirirdi. Bu barədə 1960-cı illərin 

əvvəllərində Kommunal təsərrüfatı nazirliyi Na-

zirlər Soveti qarsısında dəfələrlə məsələ qaldırsa 

da, uzun illər ərzində qaz təsərrüfatı üçün kifa-

yət qədər avtonəqliyyat ayrılmamışdı. Bundan 

başqa, bəzən qəza xidmətlərinin sürücüləri maşınları öz şəxsi məqsədləri üçün 

işlədirdilər, yol vərəqələrini düzgün doldurmurdular, yanacağın israfına yol 

verirdilər. Buna görə də qəza briqadaları özlərini hadisə yerinə vaxtında 

çatdıra bilmirdilər. 

 
Qışa hazırlıq tədbirləri. Təhlükəsizlik tədbirlərinə hər il təşkil edilən qışa 

hazırlıq işləri də aid idi. O zaman bütün texniki qurğulara baxış keçirilirdi, tə-

mir işləri aparılırdı. Qaydalara görə, hər il Baş Qaz İdarəsinin əmri ilə bütün 

kontor və idarələr qışa hazırlıq işlərinin planını tərtib edib, onu rəhbərliyə 

təqdim edirdi. Həmin qayda hələ 1930-cu illərdən dəyişməz olaraq qalmışdı. O 

zaman “Bakıqaz” trestinin istismar şöbəsi yay aylarında cari işləri görməklə 

yanaşı qışa hazırlıqla məşğul olurdu, bu barədə hər ilin bahar aylarında rəisin 

əmri [69, 26-28] verilirdi. Növbəti qış mövsümünə qədər evlərin içində və 

bayırında yerləşən bütün kəmərlər sabun məhlulu ilə sızıntıların müəyyən edil-

məsi üçün yoxlanılmalı və aşkar edilmiş qüsurlar dərhal ortalıqdan qaldırılmalı 

idi. Mənzil sahiblərinin hamısına abonent kitabçaları 

paylanılırdı və vətəndaşlar qaz təhlükəsizliyi qaydala-

rı ilə istismar sahələrinin işçiləri tərəfindən şifahi ola-

raq tanış edilirdilər. Bütün yoxlanılan obyektlər üçün 

aktlar tərtib edilirdi. İşlərin yerinə yetirilməsi üçün texniki işçi, təmir üzrə çi-

lingər, nəzarətçi çilingər və yoxlanılan obyektin nümayəndəsindən ibarət bri-

qadalar yaradılırdı. Bütün işlər oktyabrın birinə qədər tamamlanmalı idi.  
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Yeraltı kəmərlərə xidmət edən briqadalar yüksək və alçaq təzyiqli kəmər-

lərdə quraşdırılmış kondensat yığıcı qurğulardan (‘drip’lərdən) qazın tərkibin-

də olan və borulara çökən mayeni xüsusi maşınlarla sovurmalı, borular üzərin-

də quraşdırılan siyirtmələri və qaz təzyiqini tənzimləyən qurğuları yoxlamalı 

və sazlamalı idilər
27

. Korroziyaya qarşı mühafizə qrupları da öz üsulları ilə hə-

min kəmərlərin təhlükəsizliyini yoxlayırdılar. Tikinti briqadaları qışa hazırlıq 

planı üzrə təsərrüfatda olan nasosları sazlamalı, qarın təmizlənməsi üçün taxta 

və dəmir belləri, külüngləri, lingləri əldə etməli, maşınların təkərləri üçün zən-

cir lər düzəltməli, mexaniki emalatxananın, qarajın və anbarın damını təmir et- 

məli idilər. 

Bir qayda olaraq, qışa hazırlıq 

işləri 1 iyun tarixində başlayıb 15 

noyabrda başa çatdırılmalı idi. Gö-

rülən işlər haqqında da sənədlər 

tərtib edilib rəhbərliyə təqdim edi-

lirdi [84,36]. Ancaq 1969-cu ilin 

yanvar-fevral aylarında şiddətli so-

yuqların düşməsi zamanı məlum 

olmuşdu ki, istismar kontorları qışa 

hazırlıq işlərini lazımi səviyyədə 

aparmayıblar və nəticədə əhalinin 

və sənaye müəssisələrinin fasiləsiz 

qazla təchiz edilməsində problem-

lər yaşanmışdı. Buna görə həmin 

ilin iyun ayında Baş Qaz İdarəsinin rəisi kontor və trestlərə növbəti ilin qışa 

hazırlıq işlərinin görülməsində daha da ciddi olmaq əmrini vermişdi [86,125-
126]. Əmrə görə, görülən işlər haqqında hər ayın sonunda rəhbərliyə məlumat 

verilməli; bütün işlər noyabr ayının birinə kimi bitirilməli idi.  

 
Təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair hökumət qərarı. Qaz təsərrüfatın-

da təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində Qaz təsərrüfatı Baş idarənin tə-

şəbbüsü ilə 1970-ci ilin yanvar ayında Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan SSR 

                                                           
27

 Şəhərlərə verilən qazın tərkibində müəyyən qədər nəmlik var idi. İstismar zamanı həmin 
nəmlik qaz kəmərlərinə çöküb, onların tutulmasına səbəb olurdu. Ona görə kəmərlərin ən 
alçaq nöqtələrində həmin mayenin yığılması üçün üst qapaqları yerin üzərində olan xüsusi 
çənlər quraşdırırdılar. Müəyyən edilmiş vaxtlarda qaz istismar sahələrin işçiləri həmin 
qapaqları açıb mayeni nasos vasitəsi ilə sovurub çıxardırdılar. 

Şəkil 17. Kondensatın yığıldığı çəndən 
mayenin sovurulması. 
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şəhər, qəsəbə və başqa yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatında təhlükəsizlik 

tədbirlərinin artırılması haqqında” adlı qərarı qəbul edilmişdi [47,2-6]. Hə-

min qərara görə: 
❶ Şəhər qazbölüşdürücü şəbəkələrinin və mənzildaxili cihazla-
rın inşası və quraşdırılması zamanı qaydalara uyğun olaraq təh-
lükəsizliyin təmin edilməsinə ciddi nəzarət edilməli; 
❷ Yaşayış binalarında və ictimai obyektlərdə qaz avadanlığının 
yoxlanmasına dair cari işlərdən başqa tam texniki baxış və yox-
lama keçirilməli; 
❸ Köhnəlmiş və öncəki illərdə texniki qaydalara uyğun quraşdı-
rılmayan kəmərlər 1970−1975-ci illər ərzində yeniləri ilə əvəz 
edilməli; 
❹ Binaların zirzəmilərində quraşdırılan qaz kəmərlərinin texniki 
vəziyyəti müəyyənləşdirilməli və texniki qaydalara uyğun gəl-
məyən təqdirdə təmir edilməli, ya da yenilənməli idi. 

Qərarda həmçinin qeyd edilmişdir ki, SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi 1971-ci 

ildən başlayaraq avtomatika ilə təchiz edilmiş qaz cihazlarının və onlara 

ehtiyat hissələrinin buraxılmasına başlayaraq, 1974-cü ildə istehsalı ildə 100 

min ədədə çatdırmalı idi. 

Həmin cihazların Azər-

baycanda da işlədilməsi 

və yayılması təmin edil-

məli idi.  
Bundan başqa, qərar-

da Qaz təsərrüfatı Baş 

idarəsinin maddi-texniki 

vəziyyətinin yaxşılaşdı-

rılması da öz əksini tap-

mışdı. Onun fondlarına 

əlavə olaraq yeni tex-

nikanın, materialların, ra-

bitə və nəqliyyat vasi-

tələrinin verilməsi; mü-

əssisələrdə avtomatika-

nın və telemexanikanın, eləcə də yeraltı qurğuları korroziyadan qorumaq üçün 

yeni katod və drenaj mühafizə sistemlərinin tətbiq olunması təmin edilməli idi. 

Kəmərlərin əsaslı təmiri üçün əlavə olaraq daha 500 min manat ayrılmışdı. 

Televiziya və radio, eləcə də mətbuat orqanlarına tapşırılmışdı ki, mütəmadi 

olaraq qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydalarının əsasları haqqında verilişlər 

hazırlasınlar və məqalələr yayımlasınlar.   

Şəkil 18. Kondensatyığıcının qaz kəmərində quraşdırılması. 
“Bakıqaz” tresti, 1930-cu illər. 
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2. Korroziyaya qarşı mühafizə qruplarının yaradılması 
 

960-cı ilin 1 oktyabr tarixində Baş Qaz İdarəsində yeraltı metal qur-

ğuların korroziyadan qorunması xidmətinin yaradılması üçün Kom-

munal təsərrüfatı naziri yanında texniki müşavirə keçirilmişdi [108,124-
125]. Müşavirədə Elmlər Akademiyasının, “Azərdənizneftlayihə” institutunun 

və “Bakıqaz” trestinin mühəndisləri də iştirak edirdilər. Bu da o zaman tə-

sərrüfat sahəsinin elmi qurumlarla sıx əlaqədə işlədiyinin örnəklərindən biri 

idi. Həmin müşavirədə nazir Bakı, Sumqayıt və Gəncədə tramvay xətlərinin 

çoxalmasına görə yeraltı boruların elektrik cərəyanı ilə dağıdılması təhlü-

kəsinin artdığı və təcili olaraq korroziyaya qarşı tədbirlərin görülməsinin va-

cibliyi haqqında məruzə ilə çıxış etmişdi. Onun sözlərinə görə, əks təqdirdə 

bədbəxt hadisələrlə nəticələnən qəzaların sayı artacaq və dövlətə böyük maddi 

ziyan vurulacaq. Müzakirələr zamanı alimlər və mühəndislər qeyd etdilər ki, 

elektrik cərəyanının təhlükəsindən başqa həm də çox yerlərdə yeraltı qaz boru-

ları üçün təhlükəli olan torpağın aktivliyinin həddən artıq artması da müşahidə 

edilməkdədir. Buna görə korroziya ilə mübarizə 3 istiqamətdə aparılmalı idi: 
❶ Tramvay və başqa dəmiryol xətlərinə baxışın gücləndirilmə-
si və boruları dağıdan elektrik cərəyanını yayındırmaq üçün 
drenaj mühafizəsinin tətbiq edilməsi; 
❷ Katod stansiyaları və protektorların quraşdırılması ilə elekt-
rik-kimyavi mühafizənin tətbiq edilməsi; 
❸ Boruları qoruyan bitum, qumlu bitum və plastik izolyasiya-
ın tətbiq edilməsi. 

Çıxış edənlər SSRİ Baş Qaz İdarəsinin örnəyi ilə Azərbaycanın da qaz ida-

rələrində korroziyaya qarşı mühafizə qruplarının yaradılmasını təklif etdilər. 

Bu qruplar yerlərdə araşdırma aparıb yuxarıda göstərilən mühafizə üsulların-

dan hansının tətbiq ediləcəyini təyin etməli; bunun üçün lazımi avadanlıqla 

təchiz edilməli və texniki sənədləşmə işlərini aparmalı idilər. İşlərin görülməsi 

üçün maşınlarda quraşdırılmış 2 səyyar laboratoriya təşkil edilməli idi. Onlar-

dan biri, Bakı və Sumqayıtın, ikincisi isə Gəncə-

nin qaz kontorlarında fəaliyyət göstərməli idi. 

Beləliklə, müşavirənin yekun sənədinə görə, 

Kommunal təsərrüfatı nazirliyinin Elmi-texniki şurasının yanında və Baş Qaz 

İdarəsinin tərkibində Korroziyaya qarşı mühafizə qrupu yaradılmalı, “Azər-

qaz” trestinin keçmişdə fəaliyyət göstərən analoji qrupunun işçilərinin bəziləri 

də onun tərkibinə qatılmalı idi. Həmin qrupların yaradılması və tərkibi haqqın-

da nazirliyin və qaz idarələrinin şöbələri qısa müddətdə öz təkliflərini verməli 

idilər.  

1 
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Bundan dərhal sonra, 1960-cı ilin 12 oktyabr tarixində nazirin Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyində, eləcə də Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərin qaz 

kontorlarında korroziyaya qarşı mühafizə qruplarının yaradılması haqqında 

əmri verilmişdi [108,120-121]. Əmrə görə, “Azərqaz” trestinin Magistral qaz 

kəmərləri idarəsinin mövcud olan korroziyaya qarşı mühafizə strukturu təkmil-

ləşdirilməli və genişləndirilməli idi. Həmçinin boruların korroziyası ilə bağlı 

problemləri çözmək üçün nazirin başçılıq etdiyi bir elmi qrup da yaradılmış, 

onun tərkibinə layihə institutlarının mühəndisləri, Azərbaycan Neft və Kimya 

institutunun dosentləri də daxil edilmişdi. Beləliklə, Azərbaycan SSR Kom-

munal Təsərrüfatı Nazirliyinin sistemində elmi qurumlarla əməkdaşlıq edən 

mərkəzləşdirilmiş korroziyaya qarşı mühafizə strukturları yaradılmışdı. 

Gələcək illərdə də korroziya idarələrinin Azərbaycanın tədris və elmi mü-

əssisələri ilə əməkdaşlığı davam etdirilmişdi. 1970-ci ildə Qaz təsərrüfatı Baş 

idarə rəisinin yanında toplanan Texniki şurada “Bakıqaz” trestinin təqdimatı 

ilə “Yeraltı kəmərlərin potensiallar fərqinin tənzimləndirilməsi üçün əlavə av-

tomatik katod-drenaj qurğusunun kəşf edilməsi” adlı elmi araşdırmanın aparıl-

masına dair qərar qəbul edilmişdi [111,47]. Bu iş Azərbaycan Politexnik insti-

tutunun (indiki Texniki universitet) mütəxəssisləri ilə birgə aparılmalı və təd-

qiqatların aparılması üçün Baş Qaz İdarəsinin fondundan 10 min manat pul ay-

rılmışdı. 

Korroziyaya qarşı mühafizə qrupları daha sonra qaz istismar kontorlarında 

təşkil edilmiş şöbələrə daxil edilmişdilər. Onlar mütəmadi olaraq boruların 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qruntların ana-

lizini aparır, drenaj və katod mühafizə vasitələrini 

quraşdırır, bu barədə sənədləşmə apararaq hesabatlar 

hazırlayır, istifadədə olan və yeni tikilən yeraltı qaz 

borularının izolyasiyasının durumunu yoxlayırdılar. 

Həmin hesabatlarda istifadədə olan və yeni quraşdı-

rılan korroziyadan mühafizə qurğularının sayı, yer-

ləşməsi və texniki durumu haqqında məlumat verilir, 

istifadə olunan materialların siyahısı təqdim edilir və 

növbəti il üçün iş planlar tərtib edilirdi. Eyni zamanda, həmin şöbələrin işçiləri 

qaz idarələrində texniki heyət üçün korroziyadan mühafizə üzrə təlimatlar hazır-

layır, mühazirələr oxuyur və təkmişlləşdirmə kursları təşkil edirdilər. 

Korroziya üzrə mühəndisləri və başqa işçiləri ixtisaslarını təkmilləşdirmək 

məqsədi ilə kurslara da yollayırdılar. 1966-cı ildə Baş Qaz İdarəsi sisteminin 10 

işçisi oxuduğu müddətdə maaşlarının ödənməsi şərti ilə Azərbaycan SSR Neft-

Şəkil 19. 1964-cü il 
istehsalı olan KSS-1200 

tipli katod stansiyası. 
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ayırma Sənayesi nazirliyinin təşkil etdiyi kurslarına ezam olunmuşdular 

[82,81]. 

 Qaz təsərrüfatı inkişaf etdikcə korroziya şöbələrinin iş həcmi də getdikcə 

artırdı. 1966-cı ildə bu sahəyə tələbat o qədər yüksək idi ki, əlavə qüvvələr də 

cəlb olunmalı idi. Ona görə Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri [114,33] ilə Magi-

stral qaz kəmərləri idarəsində boruları elektrik-kimyavi korroziyadan qoru-

maq üçün xüsusi bir qrup yaradılmışdı. Bu istiqamətdə işlərin aparılması o qə-

dər əhəmiyyətli idi ki, həmin əmrə görə qrupda çalışan işçilərə hər ay maaşla-

rının 40% həcmində mükafat verilirdi. 

Bundan başqa, yeraltı qurğuların korroziyadan qorunmasına mövzusunda 

baxışlar da keçirilib və bunun üçün Baş Qaz İdarəsinin rəisi məsul işçilərdən 

ibarət komissiya təyin edirdi [112,32]. Bu cür tədbirlərin məqsədi korroziya ilə 

mübarizədə nailiyyətlərin və nöqsanların üzə çıxarılması idi. Baxış zamanı qaz 

kəmərlərinin qorunması üçün yeni təkliflər verilirdi, işçilər öz təcrübələri ilə 

bölüşürdülər.  

Korroziya idarələrinin işlərində qüsurlar da qeydə alınmışdı. Bəzən onlar 

qaz kəmərlərinin çəkilməsi zamanı izolyasiyanın keyfiyyətini, qalınlığını və 

borulara yapışma dərəcəsini yoxlamırdılar, lazımi texniki sənədləşmə aparmır-

dılar. Çox vaxt inşaatçılar, texniki qaydaları pozaraq boruların üzünü təmizlə-

mədən onların üzərinə izolyasiya vururdular, və bunun qarşısını alan olmurdu. 

Bu da yeraltı qurğuların vaxtından tez çürüməsinə gətirir, qəzaların sayı çoxa-

lır, dövlətə maddi ziyan dəyirdi. Belə hallar üzə çıxdıqca rəhbərlik korroziya 

şöbələrinin işçilərini yol verdiyi səhlənkarlığa görə cəzalandırıb, onların rəislə-

rinə nəzarəti gücləndirmək tapşırığını verirdi [95,66].  

O dövrdə izolyasiya materiallarının qıtlığı da korroziyaya qarşı səmərəli 

mübarizə aparmağa imkan vermirdi. 1971-ci ildə Azərbaycanda 300 kilometr 

Şəkil 20. Boru üzərinin izolyasiya edilməsi üçün təmizlənməsi  
və bitum izolyasiyasının vurulması. “Bakıqaz” tresti, 1930-cu illər. 
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müxtəlif diametrli borulardan ibarət olan yeraltı qazbölüşdürücü şəbəkənin çə-

kilməsi planlaşdırılmışdı. Bundan başqa, daha 100 kilometr boru kəmərləri 

üzərində əsaslı təmir işləri görülməli idi. Ancaq tikinti briqadaları onların kor-

roziyadan keyfiyyətli qorunmasını təmin etmək üçün kifayət qədər izolyasiya 

materialları ilə təchiz olunmamışdılar. Buna görə Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi-

nin rəhbərliyi Nazirlər Sovetinə müraciət etmişdi ki, Sumqayıt zavodlarının 

birinə izolyasiya lentlərinin hazırlanması üçün 50 ton polietilenin ayrılması 

üçün sərəncam verilsin [52,61]. 

 

3. Qəzalar 
 

rofilaktik tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, qaz təsərrüfatında is-

tismar kontorlarının işçiləri, ya da mənzil sakinləri tərəfindən təhlü-

kəsizlik qaydalarının pozulması üzündən qəzalar baş verirdi. O za-

man Baş Qaz İdarəsinin rəisi tərəfindən təyin edilmiş xüsusi heyət araşdırma 

aparılır və təqsirli tərəf müəyyən edilirdi. Qəza ağır olanda həmin heyətə başqa 

qurumların da nümayəndələri daxil edilirdi. 

Qəzalar təkcə qaz təsərrüfatında deyil, həm də neft mədənləri və kəmərlər-

də baş verirdi. Rəsmi rəqəmlərə görə, Azərbaycanda təkcə 1967-ci ilin 4 ayı 

ərzində 52 qəza hadisəsi qeydə alınmış: onlardan on beşi neft kəmərlərində, on 

doqquzu neft məhsullarını nəql edən magistrallarda, on səkkizi isə qaz kəmər-

lərində qeydə alınmışdı. Nəticədə neft və neft məhsulları geniş ərazilərə axıb 

çevrəyə böyük ziyan vurmuşdu. Yoxlamalar göstərmişdi ki, qəza hallarına mə-

suliyyətsizlik, vaxtında təmir işlərinin aparılmaması, kəmərlərə gündəlik baxı-

şın keçirilməməsi səbəb olurdu.  

 
Qaz idarələrinin məsuliyyətsizliyi üzündən baş verən qəzalar. 1960-cı 

ilin 9 sentyabr tarixində Bakının Ağa Neymətulla küçəsində yerləşən binaların 

birində qaz sızıntısı nəticəsində ağır fəsadlarla nəticələnmiş partlayış qeydə alın-

mışdı. Bundan dərhal sonra Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyində həmin hadi-

sənin səbəblərini araşdırmaq üçün komissiya yaradılmışdı. Məlum olmuşdu ki, 

partlayış “Azərqaz” trestinin Magistral qaz kəmərləri idarəsinin sahə rəisi tərə-

findən təhlükəsizlik qaydalarının kobud şəkildə pozması nəticəsində baş ver-

mişdi. Nazirin əmri ilə həmin şəxs tutduğu vəzifəsindən götürülmüş, Magistral 

qaz kəmərləri idarəsinin rəhbərliyinə isə xəbərdarlıq edilmişdi [80,224]. Bu 

əmr nazirliyə aid olan bütün kontor və trestlərdə oxunmuş və onların rəhbərli-

yinə işlərə nəzarəti gücləndirmək tələbi irəli sürülmüşdü. 

P 
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1961-ci ildə qazla bağlı 12 qəza hadisəsi qeydə alınmışdı. Daha bir neçə qə-

za Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin 1962 ilin 14 mart tarixli Kollegiya top-

lantısında müzakirəyə çıxarılmış, bədbəxt hadisələrlə nəticələnən qəzaların sa-

yının artması etiraf edilmişdi [103,113]. Bu qəzalar bəzi hallarda mənzil sa-

kinlərinin qazla ehtiyatsız davrandıqları, digər hallarda isə qaz istismar idarə-

ləri işçilərinin səhlənkarlığı üzündən baş vermişdi. Hadisələrdən biri 1961-ci 

ilin noyabr ayında Bakının Şağan kəndində baş vermiş və üç nəfərin ölümü ilə 

nəticələnmişdi. Araşdırma zamanı məlum olmuşdu ki, qəza “Azərqaz” tresti-

nin sex rəisinin məsuliyyətsizliyi üzündən baş vermişdi. Həmin şəxs həbs edil-

miş və məhkəmənin qərarı ilə iki il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 

Buna bənzər hadisə Bakının Zirə qəsəbəsində baş vermişdi. Orada qaz istismar 

sahəsinin rəisinə qaz sızması haqqında xəbər verilsə də, onu aradan qaldırmaq 

üçün tədbir görülməmiş və insan ölümü ilə nəticələnən hadisə baş vermişdi.  

Müzakirələr zamanı Kollegiya üzvləri qeyd etmişdilər ki, bu kimi hallar 

Baş Qaz İdarəsinə aid olan kontorların işə məsuliyyətsiz yanaşdıqlarına görə 

baş vermişdi. Eyni zamanda, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Qaz texniki 

inspeksiyası da öz vəzifələrini yerinə yetirməmiş, qaz idarələri qarşısında sərt 

tələblər irəli sürməmişdi. Həmçinin qeyd edilmişdi ki, istismar idarələrin rəh-

bərliyi qazın təhlükəsiz istifadəsi, onun odorantlaşdırılması və təzyiqinin sabit 

saxlanması üzrə tədbirləri lazımi səviyyədə həyata keçirmirdi. Bundan başqa, 

tikinti-quraşdırma bölmələri obyektlərdə işləri qüsurlu görmüş, kontorlar isə 

onları istismara qəbul etmişdi. Kontor və trest rəisləri qaz təsərrüfatında təhlü-

kəsizlik qaydalarına əhəmiyyət verməmiş, onlara riayət edilməsini işçilərindən 

yetərincə tələb etməmişdi. Kollegiyanın qərarı ilə, bütün idarələr həmin nöq-

sanları təcili olaraq qısa müddətdə aradan qaldırmalı, təhlükəsizlik qaydalarını 

pozanlara qarşı ciddi tədbirlər görməli, qanunlara riayət etməyən işçilər haq-

qında Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə məlumat verməli idilər. 

Görülən tədbirlər nəticəsində 1965-ci ildə qəzaların sayı azalmış, ciddi ha-

disələr qeydə alınmamışdı. Ancaq 1966-cı ildə nəzarət yenə zəifləmiş və qaz 

sızmalarının nəticəsində bir neçə insan itkisi və dağıntılarla nəticələnən hadisə 

baş vermişdi. Yanvar ayında Qaz texniki inspeksiyası yeni, daha da təkmilləş-

dirilmiş qaydalarla işləməyə başlamış və qazdan istifadə edən obyektlər onun 

həmin ərazilərə təhkim olunmuş müfəttişlərinin nəzarətinə verilmişdi.  

Buna baxmayaraq, vəziyyəti düzəltmək mümkün olmamış, qəza halları baş 

verməkdə davam etmişdi. Belə ki, həmin ilin yanvar və fevral aylarında qaz 

sexləri işçilərinin baxımsızlığı nəticəsində Bakının Əlövsət Quliyev küçəsində, 

Bakıxanov qəsəbəsində, eləcə də Zabrat və Maştağa kəndlərində 4 qəza hadi-

səsi baş vermişdi. Məlum olmuşdu ki, mənzillərə nəzarət edən çilingərlər cəd-
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vəl üzrə həmin mənzillərin qaz təhlükəsizliyinin durumunu yoxlamamış, abo-

nent kitabçalarında qeydiyyat aparmamışdılar. Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri 

ilə bu qəzaların baş verməsində təqsirli olan şəxslər tutduğu vəzifələrdən azad 

edilmiş, bəzi işçilərə şiddətli töhmət verilmiş, başqaları isə mükafatlarından 

məhrum edilmişdilər [89,104-106]. Həmin əmrə görə, baxımsızlıq və səhlən-

karlığın davam etdiyi təqdirdə təqsirlilərin işinin istintaq orqanlarına veriləcəyi 

barəsində xəbərdarlıq da edilmişdi.  

Bu qəzalar baş verəndən dərhal sonra təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqa-

mətində tədbirlərin görülməsinə başlanılmışdı. Ancaq, buna baxmayaraq, hə-

min il ərzində daha bir qaz partlayışı Sumqayıt yaxınlığında yerləşən Corat 

qəsəbəsində qeydə alınmışdı. Orada yeraltı kəmə-

rin qaynaq yerindən aralanması nəticəsində evlə-

rin birinə qaz sızmış [84,61] və baş verən partla-

yış nəticəsində 9 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət 

almışdı. Həmin hadisə həm yerli qaz kontorunun 

baxımsızlığı, həm də kəmər çəkilən zaman tikinti briqadalarının işləri keyfiy-

yətsiz görməsi üzündən baş vermişdi. Beləliklə, 1966-cı ildə qeydə alınan 

qəzalar Azərbaycanın qaz təhlükəsizliyinin dərin böhran keçirdiyini göstərdi. 

Buna görə 1967-ci ildə Baş Qaz İdarəsi sistemində qaz kəmərlərinə nəzarət 

gücləndirilmiş, keçən ilin acı təcrübəsinin təkrar olunmaması üçün çox ciddi 

tədbirlər görülmüşdü. Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri [90,245] ilə yeraltı qurğu-

lar bir daha yoxlanılmış, mənzil daxili kəmərlərə baxışların nəzarəti gücləndi-

rilmiş, kontor rəhbərlərinə səhlənkarlığa yol verdikləri təqdirdə məsuliyyətə 

cəlb olunacaqları barəsində xəbərdarlıq edilmişdi. 

Görülmüş tədbirlərə baxmayaraq, 1968-ci ilin illik və 1969-cu ilin ilk iki 

aylıq hesabatlarına görə, qazla bağlı 17 qəza hadisəsi qeydə alınmışdı (“Bakı-

qaz” trestində 4, Qərbi Abşeron kontorunda 7, Şərqi Abşeron kontorunda 3, 

Sumqayıtda 2, Gəncədə 1). Bunlar da həm idarələrin nəzarətsizliyi, həm də 

Qaz texniki inspeksiyasının məsuliyyətsizliyi üzündən baş vermişdi. 

1969-cu ildə Bakının Azadlıq və İnşaatçılar prospektlərində, eləcə də Ler-

montov küçəsində qaz partlayışları qeydə alınmış, onların araşdırılması üçün 

komissiyalar yaradılmışdı. Eyni zamanda, həmin ildə öncə görülmüş təhlükə-

sizlik tədbirlərinin nəticəsində qəza hadisələrinin sayı azalmışdı.  

 
Qazanxanalarda qəzalar. İstilik idarələrinə aid olan qazanxanalarda da iş-

çilərin səhlənkarlığı üzündən bədbəxt hadisələr baş verirdi. 1966-cı ildə texni-

ki və təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində Göygöl şəhərinin, Bakı-

nın 199 №-li məktəbin və Mərdəkan qəsəbəsinin qarın-bağırsaq sanatoriyası-
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nın qazanxanalarında dəm qazından zəhərlənmə, yanğın və partlayışlar qeydə 

alınmışdı. Bu kimi halların qarşısının alınması üçün Qaz texniki inspeksiyası-

na tapşırılmışdı ki, qazanxanaların fəaliyyətinə ciddi nəzarət etsin [110,11]. 

Yoxlamalar zamanı məlum olmuşdu ki, ocaqçı vəzifəsini xüsusi təlim keçmə-

yən təsadüfi adamlar icra edirdilər [67, 27]. Onlar özbaşına olaraq iş yerlərini 

tərk edib, öz yerlərində qazanxana işindən xəbəri olmayan başqa adamları 

oturdurdular. Həmçinin, qazanları qızdıran odluqlar köhnə olduğuna görə  təh-

lükəli idilər.  Bütün bu amillər bədbəxt hadisələrlə gətirib çıxarırdı. 

 
Başqa idarələrin kəmərlərində baş verən qəzalar. Bəzi yerlərdə istismar 

edilən qaz kəmərlərinin ayrı-ayrı hissələri Baş Qaz İdarəsinə deyil, başqa ida-

rələrin balansında idi. Onların baxımsızlığı və məsuliyyətsizliyi üzündən də ağır 

nəticələrə gətirən qəza hadisələri baş verirdi. Belə qəzalardan biri 1970-ci ildə 

Bakıda yerləşən İslah əmək koloniyalarının birində məhbusların yataq otağın-

da gecə saatlarında baş vermişdi. Güclü partlayış nəticəsində 28 nəfər yanıq 

yaralarla xəstəxanaya düşmüş, onların bir çoxusunun vəziyyəti ağır idi, 2 nəfər 

isə həlak olmuşdu. Yataq otağı yanmış, ancaq binanın aparıcı konstruksiyaları-

na ziyan dəyməmişdi. 

Hadisəni araşdırmaq üçün təcili olaraq DİN, Dövlət Dağ Texniki 

İnspeksiya və Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin səlahiyyətli nümayəndələrindən 

ibarət komissiya təşkil edil-

mişdi [43, 42-43]. Məlum ol-

muşdu ki, həmin binadan 5 

metr aralı məsafədə orta təz-

yiqli qaz kəməri yerləşirdi və 

onun çürüməsi nəticəsində qaz 

torpaqda olan məsamələrlə bi-

nanın zirzəmisinə sızmış və 

orada hava ilə qarışaraq part-

layışa təhlükəli həddə gəlib 

çatmışdı. Həmin anda kiminsə 

bilməyərəkdən yandırdığı kib-

rit çöpü ağır hadisəyə gətirib 

çıxarmışdı.  

Qəzaya səbəb olan qaz kə-

məri yerli daş karxanasının tikinti briqadası tərəfindən inşa edilmiş, onun ba-

lansında olmuş və istismara qəbul edilən gündən ona heç bir texniki xidmət 

göstərilməmişdi. Karxana rəhbərliyi həmin ərazidə qaz təhlükəsizliyi tədbirləri 

Şəkil 21. Borunun xəndəyə salınması. “Bakıqaz” tresti, 
1930-cu illər. 
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həyata keçirməmiş, borunun profilaktik baxışını təşkil etməmişdi. Karxana, 

Nazirlər Sovetinin qərarlarını pozaraq, kəməri Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin 

balansına keçirməmişdi. Komissiyanın yekun aktına görə, qəzaya səbəb olan 

qaz kəmərinin istismarı qadağan edilmişdi. Gələcəkdə bunun kimi qəzaların 

baş verməməsi üçün islah-əmək koloniyalarında bütün yeraltı qaz kəmərlərinin 

yerin üzü ilə çəkilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi. 

 
Digər tikinti idarələrinin məsuliyyətsizliyi üzündən baş verən qəzalar. 

İnşaat işlərinin gedişi zamanı qaz təsərrüfatına aid olan kəmərlərin və başqa 

qurğuların zədələnməsi halları qeydiyyata alınmışdı. 1970-ci ildə Kür çayın-

dan Bakıya çəkilən su kəmərinin tikintisi zamanı ekskavatorlardan biri Bakının 

Yasamal rayonunda Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinə aid olan Bakı məişət maye 

qaz zavodunun kəmərini dağıtmışdı. Nəticədə əraziyə 12 ton benzin tökül-

müş, zavoda və çevrəyə böyük ziyan dəymişdi. Qəzanı araşdırmaq üçün Qaz 

təsərrüfatı Baş idarəsinin və tikinti idarəsinin nümayəndələri tərəfindən birgə 

komissiya yaradılmışdı [96,104]. Məlum olmuşdu ki, Bakı şəhər İcraiyyə ko-

mitəsinin Memarlıq və tikinti şöbəsi inşaatçılara ərazidən benzin borusunun 

keçməsini bildirməmiş, bu da həmin ağır qəzaya gətirib çıxarmışdı.  

Kür çayından Bakıya çəkilən kəmərin tikintisi zamanı ikinci qəza hadisəsi 

1971-ci ildə Bakının Xocasən kəndinin yaxınlığında baş vermişdi [52,64]. O 

zaman inşaatçılar qaz idarəsinin nümayəndələri ilə ərazidən keçən yeraltı qaz 

magistralın yerini dəqiqləşdirməmiş qazıntı işlərini aparmışdılar. Nəticə, yük-

sək təzyiq altında olan kəmər dağılmış, atmosferə böyük həcmdə qaz püs-

kürmüşdü. Gələcəkdə belə hadisələrin baş verməməsi üçün Qaz təsərrüfatı Baş 

idarəsi tikinti təşkilatlarından tələb etmişdi ki, qazıntı işlərini görməmişdən 

öncə qaz idarələri ilə əlaqə saxlayıb yeraltı qaz kəmərlərinin keçdiyi yerləri 

müəyyən etsinlər. 

 
Ev sahiblərinin təqsiri üzündən baş verən qəzalar. Qəzaların və bədbəxt 

hadisələrin böyük bir qismi mənzil sahiblərinin səhlənkarlığına və onların qaz-

la istismar qaydalarına riayət etməməsinə görə baş verirdi. Mənzillərdə qəzalar 

və bədbəxt hadisələr qaz xətlərindən və cihazlarından qazın sızması və otaq-

lara dəm qazının dolması nəticəsində baş verirdi.  

Belə hadisələrin sayı çox idi. Onlardan biri 1970-ci ildə Bakının M. Mux-

tarov küçəsində baş vermişdi. Orada mənzillərin birində bir ailənin üç üzvü 

dəm qazından zəhərlənərək həlak olmuşdu [43, 53-56]. Hadisəni araşdırmaq 

üçün Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəhbərliyi dərhal səlahiyyətli komissiya 

yaratmışdı. Onun tərəfindən təqdim edilən aktda qeyd edilmişdi ki, mənzildə 
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qaz plitəsi və su qızdırıcısı olmuş, onların durumu texniki qaydalara uyğun idi. 

Buna baxmayaraq, mənzil sahibinin səhlənkarlığı üzündən, qaz plitəsinin üs-

tünə havanın daxil olmasının qarşısını alan bö-

yük bir qazan qoyulmuşdu. Buna görə də onun 

altında dəm qazının yaranmasına gətirən nata-

mam yanma prosesi baş vermişdi. Eyni zamanda, su qızdırıcısının bacası da 

tutulmuş və bu da natamam yanmaya, dəm qazının otaqlara daxil olmasına və 

bədbəxt hadisənin baş verməsinə gətirib çıxarmışdı. Nəticədə, hadisənin fə-

sadlarını aradan qaldırmaq üçün binaya qazın verilməsi dayandırılmış, vətən-

daşlar isə qaz cihazlarının istismarı qaydaları ilə bir daha tanış edilmişdilər.  

 
Məsuliyyətə cəlb olunma. Qəza hadisələrinin baş verməsində təqsirli olan 

qaz təsərrüfatı işçilərinin işləri heç də hər zaman istintaq orqanlarına verilmir- 

di, bir çox hallarda onlara qarşı inzibati cəzalar tətbiq edilirdi. Yalnız iri miq-

yaslı və cəmiyyətdə əks sədaya səbəb olan qəzalar prokurorluq orqanları tərə-

findən nəzarətə götürülürdü. Digər tərəfdən, o zamanın qaydalarına görə nəza-

rətçi çilingərlər profilaktik məqsədlərlə ən azı ayda bir dəfə abonentlərin mən-

zillərində qaz xətlərinin, cihazların durumunu yoxlamalı və bu barədə abonent 

kitabçalarında qeydiyyat aparmalı idilər. Bu kimi tədbirlər qəzaların baş ver-

məsi ehtimalını azaltsa da, qarşısının tam alınmasına zəmanət vermirdi. Çünki 

çilingər həmin evdən ayrılan kimi, vətəndaş özbaşınalıq edib qaz təhlükəsizliyi 

qaydalarını poza bilərdi. Digər tərəfdən, nəzarətçilər obyektiv səbəblər üzün-

dən mənzilləri heç də həmişə qrafik üzrə yoxlaya bilmirdilər. Bəzən bunun 

üçün kifayət qədər işçi olmurdu, ya da onlar başqa təxirə salınmaz işlərə cəlb 

olunurdular. Bu amilləri nəzərə alaraq Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi mənzil-

lərdə qəza halları baş verəndə öz işçilərinin işini istintaqa verməkdən çəkinir-

di. Yeraltı qaz kəmərindən qazın sızması nəticəsində baş verən bədbəxt hadi-

sələr isə yalnız qaz kontorları işçilərinin baxımsızlığı və məsuliyyətsizliyi üzün-

dən baş verirdi və buna görə təqsirli olanların işlərinin prokurorluq orqanlarına 

verilməsi ehtimalı artırdı. Bəzən isə işləri istintaqa verilmiş qaz idarələrinin 

işçiləri ziyan çəkmişlərlə və müstəntiqlərlə anlaşıb özlərini məsuliyyətdən qur-

tara bilirdilər.  

Məsuliyyətdən qurtarmaq üçün kontorların rəhbərləri qəzanın baş verməsi 

haqqında xəbərlərin yayılmamasında maraqlı idilər. Belə ki, 1968-ci ildə Ağ-

suda partlayış oldu, ancaq qaz sexinin işçiləri bu barədə rəhbərliyə xəbər ver-

mədilər. Hadisə haqqında xəbərlər yalnız bir neçə gündən sonra yayıldı. Buna 

görə Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi sex rəisinə şiddətli töhmət verdi, başqa 

idarələrə isə tapşırdı ki, qəzalar haqqında dərhal xəbər versinlər.  
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Qaz idarələrində fəaliyyət göstərən qəza xidmətlərinin fəaliyyətində də cid-

di qüsurlar olmuşdu. Bəzən onların briqadaları işlərinə səhlənkarcasına yana-

şırdılar, qaz sızıntısı xəbərini alıb dərhal o yerə gedib təhlükəni aradan qaldır-

mırdılar, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmirdilər. Bəzən, əmək intizamına 

riayət olunmurdu, işçilər özbaşınalıq edib iş yerlərini tərk etdiyi üçün briqada-

lar qəza baş verən zaman hadisə yerinə dərhal özlərini çatdıra bilmirdilər. Bu 

kimi hallarla da Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi hər zaman mübarizə aparırdı. 

 
Təbii fəlakətlər nəticəsində baş verən qəzalar. Hava temperaturunun kəs-

kin dəyişməsi, sel, daşqın və zəlzələlər kimi təbii fəlakətlər qaz təsərrüfatına 

ziyan vurub, qəzalara səbəb olurdu. 22 fevral 1961-ci ildə Bakının Badamdar 

qəsəbəsində 30 atmosfer təzyiqli magistral qaz kəməri qaynaq yerindən ya-

rılmış və bunun nəticəsində yanğın baş vermişdi. Qəza dərhal aradan qaldırıl-

mış və hadisənin araşdırılması üçün komissiya yaradılmışdı. Onun tərtib etdiyi 

yekun akta görə, hadisə gündüz və gecə çağlarında kəskin temperatur fərqinə 

görə baş vermişdi [73,58-60]. Yanğın isə yerdən yüksək təzyiqlə sızan qazın 

yaxınlıqda olan elektrik xəttinin üzərinə tullanışı və orada qığılcımdan alışdı-

ğına görə baş vermişdi. Hadisənin səbəbi kimi tikinti zamanı qaynaq işlərinin 

keyfiyyətsiz görülməsi göstərilmişdi. Belə hadisələr gələcəkdə də baş verirdi. 

Kəmərin bərpa edilməsi zamanı temperatur fərqinə davam gətirən yeni texno-

logiyalardan istifadə edilmişdi.  

Təbii fəlakət nəticəsində baş vermiş qəzaların ən böyüklərindən biri 27 ap-

rel 1967-ci ildə baş vermişdi [90,216]. O zaman leysan yağışların yağması nə-

ticəsində Siyəzən rayonunda Gilgilçayın səviyyəsinin həddən çox artması kör-

pü üzərində çəkilən 12−15 atmosfer təzyiq altında olan 406 millimetrlik qaz 

kəmərini qaynaq yerindən aralamışdı. Qaz tul-

lanışı həmin yerdən keçən elektrik naqılləri qığıl-

cımından alışmış və bunun nəticəsində baş verən 

yanğın neft mədənlərinə yayılmışdı. Nəticədə 

dövlətə böyük məbləğdə ziyan dəymiş və 5 nəfər 

insan xəsarət almışdı. Bu hadisə layihələndirmə və tikinti zamanı yol verilən 

fəsadları üzə çıxarmışdı. Birincisi, layihədə çayın daşqınlar ehtimalı nəzərə 

alınmamışdı; ikincisi isə tikinti zamanı qaynaqçılar işlərini keyfiyyətsiz gör-

müşdülər. Məsələ burasındadır ki, istehsalatda qaynağın yeni üsulları tətbiq 

edilmirdi, bu sahənin avtomatikləşdirilməsinə dair işlər aparılmırdı. Əl üsulu 

ilə görülən işlərin isə keyfiyyəti aşağı olurdu. Bu problemi həll etmək üçün 

Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri [82,36] ilə qaz təsərrüfatında təcili olaraq qayna-

ğın mütərəqqi üsulları tətbiq edilməli, avtomatikləşdirmə işlərin 50 faizini əhatə 
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etməli idi. Həmçinin, qaynaqçılara və onların gördükləri işlərə nəzarət güclən-

dirilməli, peşə diplomu olmayan şəxslər qaynaq işlərinə buraxılmamalı, görülən 

işlərin keyfiyyəti xüsusi aparatlarla yoxlanılmalı idi. Ancaq, bu əmrin verilmə-

sinə baxmayaraq, müxtəlif səbəblər üzündən qaynağın öncül metodlarını tətbiq 

etmək mümkün olmamışdı. Bunun üçün ilk növbədə Respublikanın texniki 

imkanları yox idi. Ona görə sonrakı illərdə də Azərbaycanın qaz təsərrüfatında  

daha çox əl qaynağından istifadə edilirdi. 

Qaz təsərrüfatına daha böyük ziyan 1968 

-ci ilin noyabr ayında dəymişdi. O zaman 

Bakıya arası kəsilməyən leysan yağışlar yağ-

mış və daşqınların nəticəsində Yasamal ra-

yonunun qaz kəmərləri və Qanlıgöl yaxın-

lığında yerləşən “Ovdan” adlanan qaz bö-

lüşdürücü stansiya suyun altında qalmışdı. 

Sellər, diametri 304 və 355 millimetr olan 

dairəvi qaz kəmərlərini dağıtmışdı. Fəlakə-

tin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün 2 gün 

gecə və gündüz bərpa işləri getmiş, onların 

böyük bir qismi suyun altında aparılmış və 

bunun üçün hətta xüsusiləşmiş dalğıclar 

briqadaları cəlb olunmuşdu. Bundan sonra 

isə həmin qaz kəmərləri 5 kilometr məsafə-

də yüksəkliklərdən çəkildi ki, gələcəkdə bu-

nun kimi hadisələr baş verməsin.  

Eləcə də leysan yağışlar Bakının Nərima-

nov prospektində torpaq sürüşməsinə səbəb olmuşdu. Nəticədə, orada evləri 

qazla təmin edən kəmərlərin bir çoxu qaynaq yerindən aralanmışdı. Bayılda 

isə sellər diametri 355 millimetr olan orta təzyiqli qaz kəmərini dağıtmış, onun 

600 metrlik hissəsi yararsız hala düşmüşdü. 20-ci sahə ərazisində də bunun 

kimi qəzalar baş vermişdi.  

1969-cu ilin qışı da Azərbaycanda ağır hava şəraitində keçmişdi. Gündüz 

çağlarında havanın temperaturu müsbət olurdu, gecələr isə mənfi 10−14 dərə-

cəyə
 
qədər enirdi. Gecə ilə gündüzün kəskin temperatur fərqi çoxlu sayda qaz 

kəmərlərinin qaynaq yerlərindən aralanmasına gətirib çıxarmışdı. Məhz buna 

görə iki ayın ərzində Respublikada 182 hadisə baş vermişdi, bu da keçən il-

lərə nisbətən 10 dəfə çox olmuşdu. Bakının yüksək təzyiqli qaz kəmərlərində 

qaynaq yerindən 27 aralanma hadisəsi qeydə alınmışdı. Bu kəmərlər üzərində 

qaynaq işlərini 1957−1964-cü illərdə SSRİ Qaz sənayesi və “Azərneftzavod-

Şəkil 22. “Bakıqaz” trestinin 
laboratoriyası, 1930-cu illərin sonu. 
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tikinti” tresti aparmışdı. Şəhər qazbölüşdürücü şəbəkələrində isə kəmərlər qay-

naq yerindən 138 yerdə aralanmışdı. Həmin təbii fəlakətlərin fəsadlarını ara-

dan qaldırmaq üçün Baş Qaz İdarəsinin strukturları bir neçə sutka ərzində gecə 

və gündüz işləmişdilər. Texnikanın çatışmaması üzündən işlərin çoxusu qol 

gücü ilə görülürdü. Vəziyyət o qədər ciddi idi ki, işlərə hərbi hissələrin əs-

gərləri və başqa nazirliklərin fəhlə qüvvəsi də cəlb edilmişdi. 

Baş Qaz İdarəsi rəisi A. M. Abdullayev Nazirlər Sovetinin sədr müavini R. 

N. Sadıqovla rəsmi yazışmasında [56,78-80] qeyd etmişdi ki, laboratoriyalar-

da aparılan araşdırmaların nəticəsində məlum olmuşdu ki, kəmərləri inşa etmiş 

tikinti-quraşdırma idarələrinin briqadaları qaynaq işlərini keyfiyyətsiz aparmış, 

texniki qaydalara və texnoloji tələblərə riayət etməmişdilər. 

Çoxsaylı qəzaların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər texnika, mexa-

nizm, avtonəqliyyat və avadanlıq olmamışdı. Olanların isə bir çoxu, köhnəldi-

yinə və yararsız vəziyyətdə olduğuna görə ya silinməli, ya da əsaslı təmir edil-

məli idi. Qaz təsərrüfatı traktor və maşınlar üçün ehtiyat hissələri ilə də təmin 

edilməmişdi. O zaman abonentlər qaz istismar idarələri ilə telefon bağlantısı 

qurmaqda və qəza hadisələri haqqında məlumat verməkdə də çətinlik çəkirdi-

lər, çünki bu idarələrin şəhər telefon şəbəkəsinə çıxışları olmamışdı. Bakı 

şəhər telefon idarəsinə təcili olaraq telefon rabitəsini qurmaq haqqında müraci-

ətlər isə cavabsız qalmışdı. Respublikanın başqa şəhərləri ilə də çətinliklə əla-

qə qurulurdu, çünki Baş Qaz İdarəsinin yalnız bir telefonu üçün bu imkan ya-

radılmışdı. Beləliklə, təbii fəlakətlər qaz təsərrüfatı sistemində çoxlu sayda 

nöqsanların olduğunu üzə çıxarmışdı. İstər SSRİ Qaz Sənayesi nazirliyinin, 

istərsə də Azərbaycanın tikinti-quraşdırma idarələri planları vaxtında yerinə 

yetirmək üçün kəmərlərin tikintisi vaxtı texniki qaydalara riayət etməmiş, key-

fiyyətsiz işləri təhvil vermişdilər. 

Onların üzərində nəzarət zəif idi, ya da heç olmamışdı. Digər tərəfdən, qaz 

istismar kontorları həmin kəmərləri diqqətlə yoxlamadan istismara qəbul edir-

dilər. Həm də bərpa işlərinin aparılması qaz təsərrüfatında, eləcə də başqa na-

zirlik və idarələrdə, texnika və avtonəqliyyatın durumunun yarıtmaz olduğunu 

göstərdi. Bütün bu hallar Sovet iqtisadi sisteminin uğurları ilə bərabər, həm də 

qüsurlarını və böhran keçirdiyini üzə çıxarmışdı. 

 

4. Əməyin mühafizəsi 
 

aş Qaz İdarəsi sistemində çalışan işçilərin təhlükəsizliyi və sağlam-

lığına diqqət yetirilmiş, bu barədə qanunla nəzərdə tutulan bütün 

tədbirlər həyata keçirilmiş və vəsait ayrılmışdı. İş yerlərində əməyin B 
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mühafizəsi üzrə işçilərə təlimatlar verilir, dərslər keçirilir və ixtisas təkmilləş-

dirməsi kursları təşkil edilirdi. Bundan başqa, fəhlələr xüsusi geyimlərlə təchiz 

edilir, iş yerləri təmizlikdə saxlanılır, işçilərin rahatlığı üçün şərait yaradılırdı.  

Eyni zamanda, yanğına qarşı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunur, ida-

rələr müxtəlif alət və avadanlıqla təchiz edilir, su ehtiyatlarına nəzarət təşkil 

olunur, yanğının baş verməsinə qarşı yönələn profilaktik tədbirlər həyata ke-

çirilirdi. Bundan başqa, Baş Qaz İdarəsinin bölmələrində könüllü yanğından 

qorunma dəstələri təşkil olunmuş, onların fəaliyyəti yerli Yanğından mühafizə 

idarələri ilə razılaşdırılmışdı [84,84]. 

Həmçinin, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə reklam kam-

paniyaları da aparılırdı, qaz kontorlarında bu mövzu ilə bağlı plakatlar asılırdı. 

Reklam tədbirləri üzrə sənədləşmə aparılmış və hesabatlar Yerli sənaye və 

Kommunal-məişət müəssisələrinin həmkarlar itti-

faqlarına, eləcə də Statistika idarəsinə göndərilirdi. 

Bu işləri əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texni-

kası üzrə ixtisaslaşan şöbələr və mütəxəssislər həya-

ta keçirirdilər. 
Məsələn, Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin 1970-ci 

ilin birinci yarısının hesabatına görə [43,98-102] 
işçilərin cəmi sayı 4785 nəfər idi. O zaman onların çoxu iki dəfə təhlükəsizlik 

texnikası üzrə ilkin (454 nəfər) və təkrar (2076 nəfər) təlimatlar almışdılar. 

Həmin ildə yalnız bir fəhlənin xəsarət alması ilə nəticələnən hadisə baş ver-

mişdi, küçədə lyukun qapağını bağlayarkən onun bir əl barmağı zədələnmişdi.  

Həmin hesabata görə, yarım il ərzində iş yerlərində şəraitinin yaxşılaşdırıl-

ması üçün 15 min manat vəsait xərclənmişdi. Bu pula tibb ləvazimatı alınmış, 

sahələrdə hamamxanalar təmir olunmuş, xüsusi geyimlərin saxlanılması üçün 

dəmir şkaflar və su avtomatları quraşdırılmış, qaynaqçı ləvazimatının saxla-

nılması üçün otaqlar tikilmiş və başqa tədbirlər görülmüşdü. Bundan başqa, 

xəsarətdən qorunmaq üçün fəhlələrə və qaynaqçılara xüsusi geyim, əlcək və 

ayaqqabı verilirdi, iş vaxtı onlardan istifadə edilməsi tələb olunurdu. Zərərli iş-

lərə cəlb olunan işçilərə süd verilirdi. Həmçinin, idarələrdə ventilyasiyanın 

sazlığına və bacaların təmizlənməsinə diqqət yetirilirdi.  

SSRİ müəssisələrində qəbul olunmuş qaydalara görə, Baş Qaz İdarəsi sis-

temində də rəhbər işçilər və mühəndislər hər üç ildən bir təhlükəsizlik tex-

nikası qaydaları üzrə imtahan verməli idilər. Rəisin əmri ilə tərtib olunmuş 

qrafiklərin əsasında idarələrdə imtahanların qəbul edilməsi üçün xüsusi komis-

siya yaradırdı. 

Şəkil 23. “Ba-
kıqaz” tresti-
nin baş mü-
həndisi A. Kəl-
pəliyev təhlü-
kəsizlik texni-
kası üzrə təli-
mat aparar-
kən. 
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Həmçinin, həmkarlar ittifaqlarının sərəncamı ilə qaz təsərrüfatında əməyin 

mühafizəsi üzrə baxışlar keçirilirdi. Baş Qaz İdarəsi rəisinin 1967-ci ilin əmri-

nə [90,181] əsasən bölmə rəhbərləri baxışın keçirilməsi planını hazırlamalı və 

komissiya heyətini təyin etməli idilər. Planın tərtibi zamanı əməyin mexanik-

ləşməsinə və iş yerlərində xəsarət alma hallarının azaldılmasına xüsusi diqqət 

yetirilməli; əməyin mühafizəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş sexlər 

başqalarına örnək kimi göstərilməli idi. Baxış zamanı həmkarlar ittifaqları ən 

yaxşı nəticələr göstərmiş işçilər üçün 100 manat məbləğində mükafat vermiş 

və sanatoriyalarda dincəlmək üçün pulsuz yollayışlar təqdim etmişdilər. 

Eyni zamanda, sağlamlığın mühafizəsi üzrə də baxışlar keçirilirdi. Baş Qaz 

İdarəsi rəisinin 1966-cı ildə verdiyi əmrinə [114,35] görə hər ayın sonuncu 

şənbə günü bütün kontorların, sahələrin, sexlərin, emalatxanaların və iş yer-

lərinin sanitar durumu yoxlanılırdı. Yoxlamalardan başqa, işçilər üçün iş ye-

rində sağlamlıqlarının qorunması üçün maarifləndirmə işləri aparılır və bu 

məqsədlə müəssisələrə həkimlər cəlb edilirdi. 

Buna baxmayaraq, tədbirlərin icrasında problemlər də yaranırdı, bu sahədə 

formallıq faktlarına rast gəlinirdi. Bəzən təlimatlar və dərslər keçirilmiş kimi 

yalnız kağız üzərində göstərilir və bu barədə saxta hesabatlar verilirdi. Belə 

olanda imtahanlar da formal qəbul olunurdu, rəhbər işçilərin biliklərini vəzifə 

tutduqları üçün yoxlamırdılar, başqa işçilərin biliklərini səthi olaraq yoxlayır-

dılar, idarə rəhbərinin göstərişi ilə işçilərə qiymət yazırdılar. Maddi vəsait heç 

də həmişə məqsədyönlü işlədilmirdi, bəzən rəsmi hesabatlarda görülməmiş iş-

lər yerinə yetirilmiş kimi göstərilirdi, işlər keyfiyyətsiz icra edilirdi. İşlərin icra 

edilməsi zamanı mühəndislər çox vaxt təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına 

göz yumurdular. Hesabatlarda heç də bütün bədbəxt hadisələr və alınmış xə-

sarətlər əks olunmurdu, bir çoxları gizlədilirdi. 

İşlərin icrası zamanı xəsarət alan  və rəhbərliyin bu barədə qərarları ilə razı-

laşmayan işçilərin məhkəmələrə müraciət etməsi faktları da qeydə alınmışdı. 

Məsələn, Magistral qaz kəmərləri idarəsinin bir işçisi iş vaxtı yıxılaraq ağır xə-

sarət almış və 1-ci qrup əlil olmuşdu [43,72]. Bu hadisədə o, işlədiyi idarənin 

rəhbərliyini təqsirli bilmiş və məhkəmə qarşısında həmin idarəsinin ona hər ay 

67 manatın ödəməsi haqqında iddia qaldırmışdı. Ancaq onun iddiası təmin 

edilmədi, çünki o zaman hadisə yerində tərtib edilən akta görə şikayətçi ürək 

ağrısına tutularaq yıxılmışdı. Məhkəmənin qərarına əsasən, ürək ağrısı insanın 

səhhəti ilə bağlı olur və buna görə həmin hadisəyə görə idarə rəhbərliyi heç bir 

məsuliyyət daşımır. 
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Fəsil 3. QAZ TƏSƏRRÜFATININ İSTİSMARI İLƏ 

BAĞLI PROBLEMLƏR 
 

 

1. İdarələrin plan üzrə yoxlanılması 
 

aş Qaz İdarəsinin tabeliyində olan kontor və trestlərin işini öncədən 

təsdiq edilmiş plan üzrə rəhbərlik tərəfindən təyin edilən müfəttişlər 

yoxlayırdı. Onlar müəyyən olunmuş vaxtlarda yoxlamanı həyata ke-

çirməli və yekunları haqqında rəsmi sənədlər tərtib edib rəhbərliyə təqdim et-

məli idilər. Bu sənədlərin əsasında rəisin tabeliyində olan qurumlar barəsində 

qərar verirdi. Yoxlamaların vasitəsi ilə kontor və trestlərin fəaliyyətinin müsbət 

və mənfi tərəfləri üzə çıxırdı və bu barədə Baş Qaz İdarəsi rəhbərliyinin daha 

dolğun məlumatlı olurdu.  

Misal üçün 1966-cı ildə “Bakıqaz” trestinin iki illik işi üzrə yoxlama apa-

rılmış və aşağıda göstərilən nöqsanlar ortaya çıxmışdı [90,149-150]:  
❶ Qaz itkiləri 6% qədər yüksəlmiş, bu isə yol verilən həddən 2 
dəfə artıq idi. İtkilərin çoxalması trestin maliyyə durumuna 
mənfi təsir göstərmişdi; 
❷ Abonent borcları 400 min manata qədər yüksəlmiş, halbuki 
plan üzrə 170 mindən artıq olmamalı idi; 
❸ Fəhlələrin mükafatlandırılmasında qayda pozuntulara yol ve-
rilmiş, onlara 774 manata qədər artıq pul ödənilmişdi; 
❹ Qaz plitələri nağd ödəniş əvəzinə kreditlə satılmış, alıcılar isə 
pulları vaxtında ödəməmişdilər. Bu da trestin maliyyə durumu-
na təsir etmişdi; 
❺ Əvəzçilərin işə qəbul edilməsi və onlara maaşın verilməsində 
qayda pozuntularına yol verilmişdi; 
❻ Fəhlələrin gündəlik iş vərəqələri (naryadlar) düzgün tərtib 
edilməmiş, görülməmiş işlər üçün onların hesabına artıq pul ya-
zılmışdı. 
❼ İş icraçıları tərəfindən materialların silinməsi sənədləri düz-
gün tərtib edilməmişdi. 
❽ Trestin anbarında 100 manata qədər əskiklik üzə çıxmışdı. 

Yoxlamanın nəticələri əsasında Baş Qaz İdarəsi rəisinin verdiyi qərara gö-

rə, iş icraçıları fəhlələrin gündəlik iş vərəqələrini düzgün doldurmalı, kadrlar 

şöbəsinin müdiri işçilərin işə qəbul edilməsi zamanı Əmək məcəlləsinə riayət 

etməli, “Bakıqaz” trestinin rəhbərliyi isə göstərilən digər nöqsanları qısa za-

manda ortalıqdan qaldırmalı idi.  

 

B 
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Yoxlamalar təkcə kontor və trestlər üzrə deyil, həm də onlara aid olan 

rayon qaz sexləri üzrə də aparılırdı. Belə yoxlamalardan biri Ağdaş sexinin 

1966−1967-ci illərin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti üzrə aparılmışdı [90,226-
227]. Tərtib edilmiş akta əsasən: 

❶ İşçilərin əmək haqqı tabelsiz verilmişdi;  
❷Qaz sexinin planı yerinə yetirilməmiş (96% olmuşdu); qaz it-
kisi normadan artıq olmuş, bu da sexin ümumi gəlirinin azalma-
sına və maliyyə durumunun pisləşməsinə gətirmişdi;  
❸ Əhalinin qaza olan borcları yol verilən həddən 5 dəfə artıq 
olmuşdu.  

Bundan başqa, o zaman qaz pulu sayğaclarla deyil, ailə üzvlərinin sayı ilə 

ödənilirdi. Buna görə hamı qaz idarələrinə ailə tərkibi haqqında arayışlar gətir-

məli idi. Ağdaş qaz sexində isə 2544 abonentdən cəmi 234 nəfər həmin arayışı 

təqdim etmişdi. Qalanların nə əsasda və necə qaz pulunu ödəmələri bilinmirdi. 

Yoxlamanın yekun sənədinə əsasən, Baş Qaz İdarəsinin rəisi sexin rəhbər-

lərinə töhmət elan etmiş və ən qısa zamanda həmin nöqsanların aradan qal-

dırılması barəsində qərar qəbul etmişdi. Sex rəhbərliyinə isə, gələcəkdə buna 

bənzər nöqsanlara yol verdikləri təqdirdə, işdən azad ediləcəkləri və daha ağır 

cəza ilə cəzalandırılacaqları haqqında xəbərdarlıq edilmişdi.  

Tikinti-quraşdırma idarələri də plan üzrə yoxlanılırdı. 1961-ci ildə 2 №-li 

tikinti-quraşdırma idarəsi Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin müfəttişləri tərə-

findən yoxlanılmış və bunun nəticəsində bir sıra nöqsanlar ortalığa çıxmışdı:  
❶ İşlərə cəlb edilən mühəndis-texniki işçilər öz peşə vəzifə-
lərinə uyğun seçilməmişdilər. Onlar hətta rəsmi orqanlara ve-
rilən hesabatları düzgün apara bilmirdilər və buna görə hə-
min sənədlər dəfələrlə geri qaytarılırdı; 
❷ Bir çox qazlaşdırılan obyektlərin texniki və layihə sənədləri 
olmamışdı; 
❸ İş icraçıları tərəfindən yazılan hesabatlar çox vaxt qaydala-
ra uyğun tərtib edilmirdi; 
❹ Anbarlarda olan tikinti materiallarının miqdarı mühasibat-
da olan rəqəmlərə uyğun olmamışdı; 
❺ İşlərin görülməsi gecikdirilirdi və buna görə şikayətlər ço-
xalırdı; 
❻ Əmək intizamı qaydalarına riayət edilmirdi, bəzən fəhlələr 
işə çıxmırdılar;  
❼ Avtonəqliyyatdan istifadə edilməsi zamanı yol sənədləri 
düzgün doldurulmurdu, maşınlar nəzarətsiz işləyirdi. Həmçi-
nin, maşınların spidometrləri plomblanmamış və onların gös-
təriciləri qeydə alınmamışdı; 
❽ İş icraçıları işlətmədiyi boruları və başqa materialları sə-
nədlərdə işlədilmiş kimi göstərirdi; 
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❾ Dəmir yolu vasitəsilə gətirilən tikinti materiallar vaxtında 
boşaldılmırdı və vaqonların stansiyalarda durduğuna görə ida-
rəyə cərimələr yazılırdı; 
❿ Bəzi işçilərə ştat cədvəlində nəzərdə tutulandan daha çox 
maaş verilirdi; 
⓫ İdarənin maliyyə vəziyyəti ağır idi, sifarişçilər borclarını 
ödənmirdi, planlar yerinə yetirilmirdi. 

Bu məsələ Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasının müzakirəsinə 

çıxarılmış və onun qərarı ilə 2 №-li tikinti-quraşdırma idarəsi göstərilən nöq-

sanları qısa zaman ərzində aradan qaldırmalı idi [101,109-115]. İdarənin rəh-

bərliyinə isə töhmət verilmişdi. 

Eyni zamanda, Kollegiyanın qərarlarını yerinə yetirənlər üçün töhmətin ləğv 

edilmə təcrübəsi də olmuşdu. Belə ki, yarım ildən sonra həmin idarə maliyyə 

durumunu düzəltdiyinə, öhdəçilikləri yerinə yetirdiyinə və bütün nöqsanları 

aradan qaldırdığına görə onun rəhbərliyinə verilmiş töhmət ləğv edilmişdi 

[100,185-186].
 

Daha bir yoxlama 1969-cu ildə “Azərqaztikinti” trestinin 1№-li tikinti-qu-

raşdırma idarəsində aparılmışdı. Yoxlama zamanı idarənin fəaliyyətində bir 

çox ciddi nöqsanlar üzə çıxmışdı:  
❶ Sifarişçilərin maddi durumu haqqında arayışlar alınmadan 
onların obyektlərinə qaz çəkilirdi. Görülən işlərin pulu ödənmə-
məsinə görə 6900 manata qədər borc yaranmışdı; 
❷ Fəhlələrin gündəlik iş vərəqələri bəzi hallarda düzgün tərtib 
edilmirdi, onlar xəstə və ezamiyyətdə olan işçilər üçün də ya-
zılırdı. Həmin vərəqələrin bir çoxu baş mühəndis tərəfindən 
təsdiq edilmirdi və üstəlik səliqəsiz tərtib olunurdu; 
❸ Anbarda tikinti materiallarının sayı sənədlərdə göstərilmiş-
dən əskik olmuş, silinən mexanizmlər və avadanlıq haqqında 
aktlar tərtib olunmamışdı.  
❹ Bəzən vətəndaşların şikayətlərinə vaxtında baxılmırdı.  

Yoxlama nəticəsində Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri [95,66-67] ilə bütün 

göstərilən nöqsanlar ən qısa müddətdə ortalıqdan qaldırılmalı idi.  

1968-ci ildə SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyindən alınmış və Baş Qaz İdarəsi-

nə verilmiş Bakı məişət maye qaz zavodunun da plan üzrə yoxlanılması təşkil 

edilmişdi. Belə ki, 1969-cu ildə aparılan yoxlamanın nəticəsində bəlli olmuşdu 

ki, zavod benzinin istehsal planını yerinə yetirməyib. Kəsir 954 ton, ya da 

planda nəzərdə tutulmuşun 21% təşkil edirdi. Bundan başqa, yeni işçilərin 

qəbulu zamanı qayda pozuntularına yol verilmiş, onlara əmək kitabçaları 

verilməmişdi. Vətəndaşların şikayətləri də vaxtında cavablandırılmamışdı. 

Yoxlamaların nəticəsində Baş Qaz İdarəsi rəisinin verdiyi əmrinə əsasən 

[86,144] zavodun rəhbərliyi təcili olaraq bütün nöqsanları aradan qaldırmalı, 
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benzin istehsalının miqdarını artırmaq üçün tədbirlər görməli idi.  

Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi Respublika maye qaz kontorunun da maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətini yoxlayırdı. Rəisin əmri ilə müfəttişlər bu kontorun nəz-

dində olan bütün obyektləri təftiş edirdilər. Yoxlamaların ümumiləşdirilmiş 

nəticələrinə əsasən aşağıdakı nöqsanlar ortaya çıxmışdı [93,131-132]: 
❶ Pulların qaydalara uyğun saxlanılmaması və əskik çıxması; 
❷ Banklardan alınmış pul vəsaitlərinin məqsədli xərclənmə-
məsi; 
❸ Əhalidən yığılan qaz pulundan bankın icazəsi olmadan daxili 
təsərrüfat xərcləri üçün istifadə edilməsi; 
❹ Kassalarda pulun müəyyən edilmiş həddən artıq saxlanması; 
❺ Balonların və reduktorların işçilər tərəfindən şəxsi məqsəd-
lər üçün istifadə edilməsi. 

Bu yoxlamaların nəticələri əsasında Baş Qaz İdarəsinin rəisi əmrlər verirdi. 

Həmin əmrlərə əsasən, idarə və sex müdirləri sərəncamlarında olan pul vəsaiti-

nin qanuna uyğun saxlanılmasını təmin etməli, əhalidən yığılmış qaz pullarını 

bankın icazəsi olmadan daxili təsərrüfat xərcləri üçün sərf etməməli, işçilər tə-

rəfindən şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilən balon və reduktorların idarəyə 

qaytarılmasını təmin etməli idilər.  
Əksər hallarda yoxlamaların nəticəsi üzrə verilən əmrlər sərt olmurdu, Baş 

Qaz İdarəsi rəhbərliyi nöqsanların ictimailəşdirilməsində və işçilərin cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməsində maraqlı deyil idi, problemləri idarə daxilində 

həll etmək yolu tutulmuşdu. Bunun da obyektiv və subyektiv səbəbləri olmuş-

du. Ancaq ictimailəşən və ağır cinayət tərkibli iş-

lərin olduğu halda prokurorluq orqanlarına da 

müraciət edilirdi.  

Yoxlamaların keyfiyyətinə gəldikdə isə, mü-

fəttişlər yoxlama aparan idarələrin və sexlərin 

rəhbərliyi ilə sövdələşib bəzi nöqsanları qeydə almaya da bilərdilər. Ancaq, 

buna baxmayaraq, Baş Qaz İdarəsi rəhbərliyi həmin yoxlamaların nəticəsində 

idarələrdə baş verən proseslər haqqında ümumi məlumat alırdı və işləri nəza-

rətdə saxlaya bilirdi. 

 
2. Texniki qaydaların pozulması 
 

zərbaycanın qazlaşdırılması zamanı olduğu kimi, qaz təsərrüfatının 

istismar edilməsi dövründə də texniki qaydaların pozulması halları 

qeydə alınmışdı. Texniki qaydalara riayət etməyin vacibliyi haqqın-

da çoxlu sərəncamların olduğuna baxmayaraq, bəzən yerlərdə onları yerinə ye-

A 
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tirmirdilər və bu da qəza hallarının çoxalmasına gətirib çıxardırdı. Qaydaların 

pozulması əsasən təşkil edilən yoxlamalar zamanı, bəziləri isə qəzaların baş 

verməsindən sonra üzə çıxırdı.  

1961-ci ildə Baş Qaz İdarəsinə aid olan idarələrin plan üzrə yoxlanması nə-

ticəsində işlərin keyfiyyətsiz görülməsi, layihələrə əməl edilməməsi, material-

ların və avadanlığın israf olunması halları üzə çıxmışdı. Qazaxda izolyasiyası 

yararsız vəziyyətdə olan yeraltı qaz kəməri çəkilmişdi, Şəmkirdə yanğından 

mühafizə idarəsinin icazəsi olmadan mənzillərdə sobaların istifadə edilməsinə 

başlanılmışdı [77,36-37], “Bakıqaz” tresti Texniki inspeksiyanın nümayən-

dələri ilə razılaşdırmadan bir neçə sənaye obyektini qazlaşdırmışdı. Sonra mə-

lum olmuşdu ki, həmin işlərin görülməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ri-

ayət edilməmiş və bu da gələcəkdə ağır qəzaların baş verməsinə səbəb ola bi-

lərdi. Buna görə “Bakıqaz” trestinin rəisi və baş mühəndisə nazir tərəfindən 

xəbərdarlıq edilmişdi [79,43].  
1966-cı ilin ərzində aparılan yoxlamaların nəticəsində yenə çoxlu sayda 

qayda pozuntuları qeydə alınmışdı [89,134-136]. Belə ki, Mingəçevirdə qaz 

idarəsinin işçiləri yanğından mühafizə idarəsinin icazəsi olmadan evlərdə qaz 

plitələri, radiator sobaları və avtomatsız istifadə edi-

lən əl üsulu ilə düzəldilmiş samovar tipli su qızdırıcı-

ları quraşdırmış, bəzi qazlaşdırılmış obyektlərin tex-

niki sənədlərini tərtib etməmiş, yeraltı qaz kəmərləri-

nin tikintisi zamanı boruların izolyasiya edilməsi qaydalarını pozmuşdu. Həm-

çinin, qaynaqçılar da işlərini keyfiyyətsiz görmüşdülər. Yevlaxda qaz sexinin 

işçiləri cihazların və yeraltı qaz kəmərlərin baxışını keçirməmiş, sakinlər abo-

nent kitabçaları ilə təmin edilməmiş, çilingər və fəhlələrə təhlükəsizlik qayda-

ları üzrə təlimatlar verilməmiş, texniki sənədlər yarıtmaz vəziyyətdə saxlan-

mışdı. Həmin nöqsanlar Ağsu sexində də qeydə alınmışdı. 

Həmin ildə Baş Qaz İdarəsinin keçirdiyi yoxlama zamanı məlum olmuşdu 

ki, Salyan rayonunda yeraltı qaz kəmərləri çəkilən zaman bəzən texniki qayda-

lara riayət olunmamışdı. Belə ki, orta və alçaq təzyiqli kəmərlər üçün 50−70 

santimetr dərinliyində xəndək qazılmalı və onların arasında müəyyən məsafə 

saxlanılmalı idi. Orada isə borular 15−20 santimetr dərinliyinə basdırılmış, bə-

zi yerlərdə isə yerin üzü ilə çəkilmişdi. Üstəlik, kəmərlərin arasında məsafə 

saxlanılmamış, onlar bir-birinə bitişik çəkilmiş və izolyasiyaları yararsız halda 

olmuşdu. Bütün bunlar gələcəkdə qəzaların ehtimalını artırırdı, insanların hə-

yatına təhlükə törədirdi. Baş qaz idarəsinin rəisi tərəfindən verildiyi əmrə [82, 
35] görə qısa müddətdə həmin nöqsanlar aradan qaldırılmalı idi. 

Qaz təsərrüfatı işçiləri tərəfindən yol verilən biganəlik, ciddiyyətsizlik və 
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səhlənkarlıq halları da qeydə alınırdı. 1967-ci ildə Göyçayın Potu və Şixlar 

kəndlərində yerli qaz sexi tərəfindən quraşdırılan qaz təzyiqini tənzimləyən 

qurğuların hissələri işlək vəziyyətdə olmamışdı [90,143-144]. Nəticədə, ma-

gistraldan sistemə daxil olan qaz, yüksək təzyiqlə birbaşa mənzillərə ötürülür-

dü. Bu da kənd sakinlərinin həyatlarına təhlükə yaradırdı, çünki mənzil daxili 

kəmər və cihazlar qazın yalnız aşağı təzyiqinə davam gətirə bilər. Üstəlik, hə-

min tənzimləyici qurğudan yüksək təzyiqlə sızan qaz, böyük ərazilərdə yanğı-

na səbəb olub, yerli kənd təsərrüfatına ziyan vura bilərdi. Qaz sexinin işçiləri 

isə qəza təhlükəsini aradan qaldırmaq əvəzinə sızıntı yerlərinə daş və taxta çal-

maqdan başqa heç bir tədbir görməmişdilər. Xoşbəxtlikdən bu barədə tez xə-

bər tutan Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi təcili olaraq tədbirlər görmüş və qəza-

ların baş verməsinin qarşısını ala bilmişdi. Bundan sonra işlərində səhlənkar-

lığa və biganəliyə yol verən Göyçay qaz trestinin işçiləri cəzalandırılmışdılar. 

Qaz təsərrüfatının istismarı zamanı profilaktik tədbirlərin görülməsindən də 

yayınmalar olurdu. Belə ki, rayonlarda kəmərlər üzərində quraşdırılan siyirt-

mələrə və qaz təzyiqini tənzimləyən qurğulara xidmət göstərilmədiyindən on-

lar yararsız vəziyyətə düşürdülər, buna görə də şəhər və məntəqələrin qaz təc-

hizatında problemlər yaranırdı. 

Bir çox yerlərdə qaz təsərrüfatı obyektlərində səliqəsizlik və baxımsızlıq 

hökm sürürdü. 1970-ci ildə Baş Qaz İdarəsinin təşkil etdiyi yoxlamanın nəticə-

sində məlum olmuşdu ki, təkcə Bakıda qaz təzyiqini tənzimləyən şkafların 

bəziləri təmir edilməmiş, onların qapıları olmamış, 

ya da sınıq olmuş; yerüstü qurğular səliqəsiz saxlanıl-

mış və rənglənməmiş, borular üzərində quraşdırıl-

mış siyirtmələr işlək vəziyyətdə olmamışdı [95,57-
58]. Yoxlamanın nəticəsində verilən əmrə görə, həmin nöqsanlar ortalıqdan 

qaldırılmalı idi. Buna baxmayaraq, qaz təsərrüfatı səliqəsizlik və baxımsızlıq 

problemi ilə gələcək illər ərzində də üzləşirdi. 

Daha bir problem qaz təzyiqinin sabit saxlanılması ilə bağlı idi. İstehlak-

çılara verilən qazın həcmi və təzyiqi bəzi hallarda qaydalarda göstərilmişlər-

dən az, ya da çox olurdu. Az olanda obyektlər kifayət qədər qazla təmin edil-

mirdi, çox olanda isə qəza təhlükəsi yaranırdı. Belə hallar həm mədənlərin işin-

də yaranan obyektiv və subyektiv problemlərə, həm qaz idarələri işçilərinin 

məsuliyyətsizliyi və intizamsızlığına, həm də dispetçer məntəqələrində nəzarə-

tin zəif olduğuna görə baş verirdi. Qaza tələbat artdığına görə təzyiqlə bağlı 

problemlər daha çox qış aylarında ortalığa çıxırdı və əhalinin şikayətləri artır-

dı. Məsələn, 1969-cu ildə Bakının Zuğulba kəndində yerləşən hökumət bağının 

ərazisində qaz təzyiqinin sabit saxlanılmadığına görə istixanalarda yetişdirilən 
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bitkilər məhv olurdu; isitmə sisteminin pozulduğuna görə binanın otaqlarında 

nəmliyin qarşısını almaq olmurdu və orada yerləşən mebel sıradan çıxırdı. Hö-

kumət nümayəndələri Şərqi Abşeron kontoruna bu barədə şikayət etsələr də 

vəziyyət düzəlməmişdi. Yalnız Baş Qaz İdarəsi rəisinin birbaşa müdaxiləsin-

dən və yoxlamanın aparılmasından sonra bu problem həll edilmişdi [56,9-28].  

Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin qazlaşdırılması dövründə olduğu ki-

mi, istismar zamanı da qaz kəmərlərinin sənədləşdirilməmiş qəbul edilməsi hal-

ları olurdu və getdikcə çoxalmaqda idi. Bu da təhlükəsizlik qaydalarının kobud 

surətdə pozulması demək idi. Məsələn, 1964 ildə “Azərqaz” trestinin Şərqi 

Abşeron kontoru texniki qaydalara cavab verməyən və izolyasiyası yararsız 

halda olan yeraltı qaz kəmərini istismara qəbul etmişdi. Bu barədə Baş Qaz İda-

rəsi rəisinin yanında Texniki müşavirədə məsələ qaldırılmış və həmin trestin 

rəhbərliyinə tapşırılmışdı ki, qısa müddətdə bədbəxt hadisə ilə nəticələnə bi-

ləcək həmin ciddi nöqsanları aradan qaldırsın [108,1]. 

Kəmərləri qaydalar üzrə istismara qəbul edilməsi problemi 1969 ildə Baş 

Qaz İdarəsi rəisinin yanında Azərbaycan hökumətinin tapşırığı ilə keçirilən 

texniki müşavirədə müzakirə edilmişdi [56,69]. Orada qəbul olunmuş qərara 

görə, Respublika ərazisində olan bütün qaz kəmərlərinin inventarlaşdırılması 

aparılmalı və onların keçdiyi yerlər şəhərlərin Baş planlarına salınmalı idi. Ey-

ni zamanda, qaz kəmərlərinin qaydalara uyğun olaraq tərtib edilmiş qrafiklər 

üzrə yoxlanılması, onların üzərində təmir işlərinin aparılması, eləcə də profi-

laktik xidmət işlərinin gücləndirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi. Yerli 

kontorlara tapşırılmışdı ki, nöqsanlı olan və texniki sənədləri olmayan qaz kə-

mərlərini istismara qəbul etməsinlər. 

Qazın kimyəvi tərkibini texniki normalara uyğun saxlamaq da çətinlik yara-

dırdı. Mənzillərdə qazın yanması nəticəsində həddən artıq karbon qazı əmələ 

gəlirdi və buna görə insanların rahatlığı pozulur, sağlamlıqları təhlükə altına 

qoyulurdu. Bakı sanitariya-epidemioloji stansiyaların araşdırmasına görə, mən-

zillərdə mavi yanacağın yanması zamanı karbonun miqdarı 7 mq/l (milliqram 

litrəyə) qədər artmışdı, qaydalara görə isə 2 mq/l olmalı idi. Vaxtlarını mət-

bəxdə plitə qarşısında keçirən vətəndaşlar baş ağrısına tutulurdular, əsəbləri 

gərginləşirdi, halları dəyişməyə başlayırdı. Bu məsələ Baş Qaz İdarəsi rəisinin 

yanında Texniki müşavirədə müzakirə edilmişdi [108,91]. Çıxış edənlər qeyd 

etdilər ki, qazın tərkibini normalara uyğunlaşdırmaq üçün təmizləyici stansi-

yalar tikilməlidir. Bundan başqa, mənzillərdə quraşdırılan su qızdırıcı və plitə-

lərin odluqları vahid standartlara uyğun olmalı, ya da təcili olaraq yeniləri ilə 

əvəz edilməlidir. Standartlaşma üzrə işlərin aparılması “Bakıqaz” trestinə tap-

şırılmış və görülən tədbirlərin nəticəsində bu sahədə uğur əldə edilmişdi. Buna 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

  Bölüm II 

 Fəsil 3 

  

~ 110 ~ 

baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar özbaşınalıq edərək yenə standartlara uyğun ol-

mayan odluqları quraşdırmışdılar. Qaz istismar sahələrinin işçiləri buna qarşı 

ölçü götürsələr də, müxtəlif səbəblər üzündən tam olaraq bu problemi həll edə 

bilməmişdilər. 

Sonrakı illər ərzində texniki problemlər həm də struktur məsələlərinin həll 

edilməməsinə görə yaranırdı. 1968-ci ildə Baş Qaz İdarəsinə aid olan bölmələ-

rin texniki təminatında geriləmə müşahidə olunurdu. Belə ki, magistral qaz kə-

mərlərində avtomatika vasitələri ibtidai səviyyədə 

idi. Baş Qaz İdarəsi sənaye ilə əlaqəsi olmayan 

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə tabe olduğuna 

görə sənaye cihazları ilə təmin edilmirdi. Bu kimi 

problemlər 1969-cu ildə qaz təsərrüfatının Nazirlər Sovetinə verildikdən sonra 

daha uğurla həll edilməyə başlamışdı. SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə aid olan 

magistrallarda isə avtomatikləşdirilmə daha yüksək templərlə gedirdi; onun 

Azərbaycan üzrə bölməsi olan və 1970-ci illərdə təşkil edilən Qaz nəqli İsteh-

salat Birliyinin İran−Azərbaycan, Qaradağ−Gəncə−Tbilisi və Ağstafa−Yere-

van magistrallarında bütün proseslər avtomatikləşdirilmişdi [30].  
Avtonəqliyyatın istifadə edilməsində yol verilmiş pozuntuların çoxu yana-

cağın həddən artıq çox işlədilməsi və bu sahədə baxımsızlığın yer alması ilə 

bağlı idi. 1966-cı ildə Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmrinə [84,96-97] əsasən bü-

tün idarələr avtomaşınlardan mümkün qədər az istifadə etməli idilər. Yük ma-

şınları yarıboş halda yola çıxmamalı, yalnız tam yüklənərək məntəqələrə yol-

lanmalı idilər. Eyni istiqamətdə yerləşən iki və daha çox məntəqələrə yüklər 

bir maşına qoşulmuş yedəklər vasitəsi ilə çatdırılmalı idi. Beləliklə, səfərə çı-

xan maşın yükü bir məntəqəyə çatdırandan sonra onun yanında yerləşən digər 

məntəqəyə getməli və orada yedəyində olan yükü boşaltmalı idi. Həmin istiqa-

mətdə hər məntəqəyə yükü ayrıca maşınlarla çatdırmaq və daha çox yanacaq 

yandırmaq qadağan olunmuşdu. Həmçinin, mühərriklərin qənaətlə işləməsi 

üçün maşınların təmirinə, onların şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilməməsinə 

də diqqət yetirilməli idi. Əmrə əsasən, sürücüləri yanacağa qənaət etməyə hə-

vəsləndirmək üçün onlara mükafat verilməli, israf edənlər isə cərimələndiril-

məli idi. 

 

3. Qanun pozuntuları 
 

ütün Sovet iqtisadi sistemində olduğu kimi, qaz təsərrüfatı siste-

mində uğurlarla yanaşı çoxlu sayda nöqsanlar və qanunsuzluqlar da 

olmuşdu. Yerlərdə dövlət əmlakının talan edilməsi, sənədlərdə gö-B 
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rülməyən işlərin yerinə yetirilmiş kimi göstərilməsi, işə çıxmayan adamların 

işçi siyahılarına salınması və onların maaşlarının mənimsənilməsi, büdcə pul-

larının israf edilməsi halları keçmiş zamanlardan mövcud olmuşdu. Hələ 2-ci 

dünya savaşı dövrünün sərt qanunlarına baxmayaraq, şəxsi gəlir əldə etmək 

məqsədi ilə qanun pozuntuları qeydə alınmışdı. Məsələn, 1943-cü ildə “Ba-

kıqaz” trestinin iki çilingəri müdiriyyətin icazəsi olmadan gəlir əldə etmək 

üçün evlərin birinə qaz xətti çəkmiş, başqa birisi isə işlədiyi mənzildə vətən-

daşlardan pul almağa cəhd etmişdi. Bu əməllərə görə onlara şiddətli töhmət 

verilmiş və xəbərdarlıq edilmişdi ki, bir daha belə davranışa yol verilsə işləri 

istintaqa veriləcək [98,20-21]. Həmçinin işdə səhlənkarlıq halları baş verəndə 

təqsirlilərə qarşı həmin cəza tədbirlərini tətbiq edirdilər.  

Müharibə bitəndən sonra geniş miqyası tikintilər dövrü başlanmış və eyni 

zamanda qanunsuzluq halları artmaqda davam edirdi. Bu da Sovet İttifaqının 

iqtisadi idarəçilik sistemində böhranın başlaması və getdikcə dərinləşməsi pro-

sesi ilə bağlı idi. Bu böhrandan çıxış yollarını gələcək illərdə də tapmaq müm-

kün olmamış və Sovet iqtisadi sistemi gələcək 30 il ərzində tamami ilə çök-

müşdü. Ümumiyyətlə bu sistemdə böyük tikintilər bitəndən və istismar dövrü 

başlanandan sonra durğunluq prosesləri baş verirdi. Ancaq 1960-cı illərin ilk 

aylarında bu çöküş başlanğıc nöqtəsində idi və buna görə dağıdıcılıqla kifayət 

qədər sərt mübarizə aparılırdı. Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində də 

qanunsuzluq və səhlənkarlıq hallarına qarşı tədbirlər görülürdü və qaz təsərrü-

fatının istismarı ilə məşğul olan idarələr mütəmadi olaraq nazirliyin müfəttişlə-

ri tərəfindən yoxlanılırdı. Yoxlama zamanı ciddi problemlər üzə çıxırdı. 

Belə yoxlamalar Baş Qaz İdarəsinin yaranmasından öncə da keçirilirdi. O 

zaman tikinti briqadalarının iş icraçıları görülən işlərin həcmini sənədlərdə 

yüksək göstərərək artıq material silirdilər və əlavə pul əldə edirdilər. “Bakı-

qaz” rəhbərliyi həmin şəxslərə qarşı ölçü götürür, onlara şiddətli töhmətlər ve-

rir, əldə etdikləri gəlirin geri qaytarmasını təmin edirdi [69,44]. Bəzən isə ye-

yintiyə yol verən işçilərin işi istintaq orqanlarına ötürülürdü.  

Müxtəlif yerlərdə qaz idarələrinin və tikinti briqadalarının işçiləri istehlak-

çıları qanunsuz olaraq qaz xəttinə qoşurdular. Baş Qaz İdarəsinin çoxsaylı sə-

nədlərinin təhlili onu deməyə əsas verir ki, qaz istismar sahələrinin və tikinti 

idarələrinin rəhbərləri, eləcə də iş icraçıları sakinlərlə sövdələşməyə girib on-

lardan pul alıb qanunsuz qazlaşdırma işlərini aparırdılar. Bununla da o qədər 

çox qanunsuz gəlir əldə edirdilər ki, hətta çoxsaylı xəbərdarlıq, töhmət və is-

tintaqa verilmə hədələri onları bu əməllərdən çəkindirmirdi. Belə hallar Res-

publikanın qazlaşdırılması zamanı bütün şəhər və qəsəbələrdə baş vermiş və 

gələcək illərdə artmaqda davam edirdi. Örnək üçün, 1967 ildə Bakının Bilgəh 
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kəndini qazlaşdıran Baş Qaz İdarəsinin 1№-li tikinti-quraşdırma ida-rəsinin iş 

icraçılarından biri töhmət aldığına baxmayaraq, yenə sakinlərdən pul alıb ev-

lərdə qanunsuz qazlaşdırma işləri aparırdı [90,74]. Bundan xəbər tutan rəh-

bərlik ona bildirmişdi ki, həmin əməldən çəkinməsə onun işi prokurorluq or-

qanlarına veriləcək.  

Mingəçevirdə də şəhər qaz istismar kontorunun mühəndisləri və tikinti-

quraşdırma idarəsinin iş icraçıları birləşərək sakinlərdən pul alıb mənzillərini 

qazlaşdırırdılar. Həmin idarələrin rəhbərliyi isə buna qarşı heç bir tədbir gör-

mürdü. Nəticədə Baş Qaz İdarəsinə çoxlu sayda şikayət daxil olmuş və rəisin 

əmrinə [87,31-32] görə qanunsuz qazlaşdırma aparan mühəndislər və iş ic-

raçıları tutduğu vəzifələrdən azad olundular. İdarə müdirlərinə isə nəzarəti 

gücləndirmək tapşırığı verildi. Ancaq buna bənzər əmrlərin çoxluğuna baxma-

yaraq qanunsuzluqları tam aradan qaldırmaq mümkün olmurdu. 

Göyçayda isə 1960−1967-ci illərdə 212 mənzil qanunsuz olaraq Baş Qaz 

İdarəsinin tikinti-quraşdırma idarələrinin briqadaları tərəfindən qazlaşdırılmış 

və onların heç birinin texniki sənədi olmamışdı. Bundan başqa, bəzi məhəl-

lələrə hətta qanunsuz qaz kəmərləri çəkilmişdi, onlardan birinin uzunluğu 7 

kilometrə bərabər olmuşdu. Bunu edərkən təh-

lükəsizlik qaydalarına riayət edilməmiş, boru-

ların izolyasiyası olmamış, onlar texniki sınaq-

dan keçməmişdi. Qaz istismar sexinin işçiləri 

də əhalinin qanunsuz qazlaşdırılması ilə məş-

ğul olub, bu işdən gəlir əldə edirdilər. Üstəlik 

Qaz texniki inspeksiyasının müfəttişləri onlarla 

həmin qanunsuz işlərdə qatılaraq, bu kimi hallara göz yumub onları qeydə al-

mırdılar. Həmin müfəttişlərdən biri qanunsuz olaraq Ağdaşda məhəllələrin 

qazlaşdırılmasını təşkil etmişdi. Bu faktlar üzə çıxandan sonra təqsirlilər tut-

duğu vəzifələrdən azad olunmuş, bir çox işçilərə xəbərdarlıq edilmiş, qanun-

suz qazlaşdırılan obyektlərə isə qazın verilməsi dayandırılmışdı [90,120-123]. 

Görülməyən işlərin yerinə yetirilmiş kimi sənədləşdirilməsi və bununla ti-

kinti materiallarının silinməsi halları da qeydə alınmışdı. Həmçinin, iş icra-

çıları günəmuzd işləyən fəhlələrə görülməyən işlər üçün əlavə əmək haqqı ya-

zaraq onlarla anlaşıb həmin pulları geri alaraq idarə rəhbərləri ilə bölüşürdü-

lər. 1968-ci ildə “Azərqaztikinti” trestinin iş icraçısı iki obyekt üzrə işlərin ba-

şa çatması haqqında sənədlər tərtib edərək dəyəri 1000 manata qədər olan ti-

kinti materiallarını mənimsəmişdi. Sənədlərin saxta olmasına baxmayaraq, 2 

№-li tikinti-quraşdırma idarəsi və Mingəçevir şəhər istismar qaz kontorunun 

rəhbərliyi səhlənkarlığa yol verərək həmin sənədləri yoxlamamış qəbul etmiş-
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dilər. Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmrinə [95,333-491] əsasən təsərrüfata dəyən 

ziyan tikinti-quraşdırma idarəsinin rəhbərliyinin maaşından tutulmuş, saxtakar 

isə işdən qovulmuşdu. Səhlənkarlığa yol vermiş Mingəçevir qaz istismar ida-

rəsinin rəisi tutduğu vəzifədən azad edilmiş, tikinti-quraşdırma idarəsinin rəi-

sinə isə töhmət verilmişdi. 

Qaz istismar sahələrinin işçiləri tərəfindən vətəndaşların mənzillərində qa-

nunsuz cihazların quraşdırılması halları da çoxalmaqda idi. Bunu edərkən tex-

niki şərtlərə əməl olunmurdu, sənədləşmə aparılmırdı. Belə ki, Ağsuda 1966-cı 

ildə qaz istismar sexinin rəhbərliyi vətəndaşlardan pul alıb qanunsuz olaraq 

mənzillərə qaz çəkib cihazlar quraşdırmış [84,34-35], üstəlik avtonəqliyyatı 

da həmin məqsədlər üçün istifadə edib yanacağı israf etmişdi. Bundan başqa, 

idarə rəhbərliyi tabeliyində olan işçilərin aylıq maaşından müxtəlif bəhanələrlə 

qanunsuz olaraq pul alırdı. Buna görə Ağsudan Baş Qaz İdarəsinin rəisinə çox-

lu şikayət daxil olmuşdu. Nəticədə, Ağsu istismar sexinin rəhbərliyi tərəfindən 

törədilən qanunsuz əməllərin qarşısı alınmış, təqsirli olanlar şiddətli töhmət al-

miş və onlara xəbərdarlıq edilmişdi ki, belə hallar təkrar olunsa onlar vəzifə-

lərindən azad olunacaq, işləri isə istintaqa veriləcəkdir. 

Bəzən qaz təsərrüfatı işçiləri tərəfindən qanunların pozulması haqqında şi-

kayətlər nazirliyə deyil, prokurorluq orqanlarına daxil olurdu. Belə hallardan 

biri Xudatda baş vermişdi. Orada qaz trestinin çilingəri qanunsuz olaraq bir 

vətəndaşın evində plitə quraşdırıb ondan pul almışdı. Həmin vətəndaş bu ba-

rədə prokurorluğa şikayət edəndən sonra verdiyi pulu geri almış, həmin çilin-

gər isə nazirin əmri ilə dərhal işdən azad edilmişdi. Bu barədə verilmiş Baş 

Qaz İdarəsi rəisinin əmrinə görə, qanunsuz plitə quraşdıran işçilər həmin vaxt-

dan etibarən prokurorluq orqanları qarşısında cavab verməli olacaqdılar. 

Daha bir istintaq işi 1968-ci ildə Ucarda aparılmışdı. Orada qaz sexinin mü-

diri və tikinti-quraşdırma idarəsinin iş icraçısı sakinlərdən pul alaraq məhəllə-

ləri və qəsəbələri qanunsuz olaraq qazlaşdırmış, dövlətin həmin idarələrə ayır-

dığı tikinti materiallarını bu işlərin görülməsinə sərf etmiş, nəticədə böyük 

məbləğdə şəxsi gəlir əldə edə bilmişdilər. Bu işlə məşğul olan prokurorluq or-

qanlarının Baş Qaz İdarəsi rəisinə ünvanlandırdığı məktubuna [88,70-71] 

görə, Ucar rayonunda yerləşən qaz sexləri hətta istintaqın gedişinə mane olub, 

sənədlərin təqdim edilməsindən yayınırdılar. Bu xəbəri alan rəhbərlik də hə-

min sexlər barəsində təcili tədbirlər görmüşdü. 

Baş Qaz İdarəsi sistemində işçilər müxtəlif səbəblər üzündən tez-tez xərclə-

rini ödənmək şərti ilə ezamiyyətə yollanırdılar. Mütəxəssislər və peşəkar usta-

lar müəssisələrinin hesabına Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına öz vəzifə 

borclarını yerinə yetirmək üçün gedirdilər. Eyni zamanda, SSRİ-nin müxtəlif 
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bölgələrinə təcrübə mübadiləsi, danışıqların aparılması və müqavilələrin bağ-

lanması üçün də nümayəndələr göndərilirdi. Ancaq bəzən idarə rəhbərlərinin 

təqsiri və nəzarətsizliyinin nəticəsində ezamiyyətə göndərilmə prosesində cid-

di qayda və hətta qanun pozuntuları olurdu. Belə ki, ezamiyyət xərcləri yüksək 

göstərilmiş, onların zərurəti şübhə  doğururmuş, müddətləri isə ehtiyac olma-

dan uzadılırdı. Buna görə də böyük məbləğdə pullar mənimsənilmiş, ya da is-

raf olunmuş və dövlətə ziyan dəymişdi. Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi mütə-

madi olaraq bu barədə bölmə rəhbərlərinə xəbərdarlıq etsə də bu məsələ gün-

dəmdə qalırdı.  

Ümumiyyətlə isə, ezamiyyət sahəsində Respublikanın başqa nazirlik və qu-

rumlarında da qayda və qanun pozuntuları qeydə alınmışdı. Buna görə 1970-ci 

ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti bütün idarə və müəssisələrə təcili olaraq 

ezamiyyətə göndərilən işçilər üzərində nəzarətin gücləndirməsini tapşırmış və 

bu barədə qərar qəbul etmişdi. Onun yerinə yetirilməsini təmin edən Baş Qaz 

İdarəsi rəisinin əmrinə görə [111,4-5] kontor və trestlərin hamısı ezamiy-

yətlərlə bağlı sənədləri qısa zamanda mərkəzi aparatın rəhbərliyinə təqdim et-

məli və onlar rəhbərlik tərəfindən yoxlanılmalı idi. 

Bəzən Baş Qaz İdarəsinə qarşı əsassız ittihamlar da irəli sürülürdü və ola 

bilsin ki, bunu edənlər hansısa şəxsi maraqlar güdürdülər. Məsələn, 1968-ci il-

də Ağstafada yeni qaz kontorunun açılmasına görə Respublika mətbuatında 

məqalə dərc edilmişdi [23]. Onun müəllifi iddia edirdi ki, Qazaxda qaz kon-

torunun olduğuna görə onun açılmasına ehtiyac olmamış və dövlət pullarının 

israf edilməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu itti-

hama cavab verən Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi 

izah etmişdi ki, Ağstafa Qazaxa yaxın olsa da ay-

rıca şəhərdir [49,128]. Qaz təsərrüfatının qanun-

larına görə isə hər bir şəhərin qaz kontoru olmalı, 

çünki istismarla bağlı məsələlər qısa vaxt ərzində dərhal həll edilməlidir. Ağ-

stafanın qaz təsərrüfatının genişləndiyini nəzərə alaraq onu əvvəlki illərdə ol-

duğu kimi Qazaxdan idarə etmək olmurdu. Bu səbəbdən də orada qaz konto-

runun təsis edilməsinə ehtiyac olmuş və bu barədə qərar verilmişdir. 

 

4. Şikayətlər və mübahisəli hallar 
 

az təchizatı insanların gündəlik həyatlarında mühüm rol oynadığına 

görə qaz idarələrinin işində yaranan problemlər həm də sosial gərgin-

lik yarada bilərdi. Təsərrüfat genişləndikcə əhalinin şikayətləri də ço-

xalırdı, onlar həll olunmadıqda yuxarı orqanlara müraciət edilirdi. Buna görə 

Q 
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Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi kontorlara tapşırmışdı ki, şikayətləri qəbul edib, 

onlara cavab versinlər, yaranan problemləri dərhal həll etsinlər, sosial gərgin-

liyin qarşısını alsınlar. Bununla belə, bəzən bu sahədə məsuliyyətsizliyə yol 

verilirdi, ya da problemlər subyektiv səbəblər üzündən həll edilmirdi, bəzən 

isə məsələlərin həlli qaz kontorlarının səlahiyyəti xaricində olurdu.  

Rayonların qazlaşdırılması zamanı tikinti briqadalarını ləng işləməkdə itti-

ham edirdilər. Məsələn, 1969-cu ilin avqust ayında Tərtər rayonundan höku-

mət qurumlarına daxil olmuş şikayət məktubunda qeyd edilmişdi ki, rayonda 

qazlaşdırma işlərinin aparılmasının tezləşdirilməsi üçün heç bir tədbir görül-

mür, halbuki rayonun mavi yanacağa böyük ehtiyacı vardır. Qaz təsərrüfatı 

Baş idarəsinin rəhbərliyi isə bu şikayətə verdiyi cavabında qeyd etmişdi ki, 

Tərtərin qazlaşdırılmasında ləngimələr yoxdur, çünki plan üzrə rayon mərkə-

zinə qaz 1970-ci ilin birinci kvartalında verilməlidir [56,42]. Bu müddətdə isə 

şəhər əhalisi, keçən illərdə olduğu kimi, maye qazdan istifadə etməlidir. 

Şəkidən də buna bənzər şikayət daxil olmuşdu [57,49]. Şəhər sakinlərinin 

iddiasına görə, tikinti-quraşdırma idarəsinin işçiləri çox ləng işləyir, vaxtları-

nın çox hissəsini evlərində keçirirdilər. Bunun üçün də ekskavatorun olmama-

sını bəhanə gətirirdilər. Şəkinin İcraiyyə Komitəsi onları ekskavatorla təmin 

etsə də, işlər yenə də yerinə yetirilmirdi. Bu şikayətə cavab verən Baş qaz ida-

rəsinin rəhbərliyi həmin işçilər barəsində ölçü götürəcəyini vəd etmişdi. 

Vətəndaşlar qazlaşdırma ilə bağlı narazılıqlarını deputatlara da ünvanlayır-

dılar. 1969-cu ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 7-ci çağırış deputatları Qaz 

təsərrüfatı Baş idarəsinə seçicilərinin şikayətlərini göndərmişdilər. Bu şikayət-

lər şəhərlərdə qaz təchizatında yaranan problemlərə, qış vaxtı isitmə üçün ve-

rilən qaz təzyiqinin enməsinin səbəblərinə, başlanılmış işlərin tezləşdirilməsi 

və sona çatdırılmasına, eləcə də yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi imkanlarına 

aid idi. Rəhbərlik hər bir şikayətə ayrıca cavablar hazırlayıb problemlərin sə-

bəblərini və həll edilmə imkanlarını ətraflı izah edib deputatlara cavab mək-

tubları yollamışdı [56,9-28]. 

Baş Qaz İdarəsinin başqa qurumlarla texniki məsələlər üzrə mübahisələri də 

qeydə alınmışdı. Məsələn, 1962-ci ildə onun inşaat briqadası Sumqayıtla Cey-

ranbatan arasında qaz kəmərini çəkən zaman oradan keçən elektrik naqilini zə-

dələmişdilər. Buna görə zərərçəkən qurum Baş Qaz İdarəsinə qarşı iddia qaldı-

rılmış və maddi ziyanın ödənilməsini tələb etmişdi. Ancaq cavab məktubunda 

Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi qeyd etmişdi ki, tikinti Sumqayıtın baş memarı 

tərəfindən təqdim olunan layihənin əsasında aparılmış və orada həmin naqil 

göstərilməmişdi. Buna görə Baş Qaz İdarəsi həmin qurumun iddiasının əsassız 

olduğunu bildirmiş və dəyən ziyanın ödənilməsindən imtina etmişdi [108,81]. 
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Bölüm III. BAŞ QAZ İDARƏSİ 
 

Fəsil 1. TƏSİSAT, STRUKTUR VƏ İDARƏETMƏ 
 

 

1. Baş Qaz İdarəsinin təsis edilməsi və vəzifələri 
 

950-ci illərin ortalarından başlayan qaz təsərrüfatının inkişafı, şəhər 

və qəsəbələrin qazlaşdırılması, yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi, elə-

cə də istismar və təmir işlərinin aparılması bütün bu sahələrin vahid 

orqan tərəfindən idarə edilməsi zərurətini yaratmışdı. Keçmişdən qalan qurum-

ların pərakəndə fəaliyyəti ilə qarşıda qoyulan böyük məqsədlərə çatmaq ol-

murdu. Belə ki, Nazirlər Sovetinin qərarları göstərilmiş müddətlərdə yerinə 

yetirilmirdi, qurumlar arasında əlaqələr zəif idi, qəza halları çoxalırdı.  

 
1958-ci il 16 sentyabr tarixində Azərbaycan SSR hökuməti Nazirlər Soveti ya-

nında Sənaye və kommunal-məişət obyektlərinin qazlaşdırılması və qazla təc-

hiz edilməsi Baş idarəsinin (Baş Qaz İdarəsinin)
28

 yaradılması haqqında 682 

№-li qərar qəbul etmişdi [119,102]. Bu idarənin yaradılmasında məqsəd şəhər-

lərin və sənaye obyektlərinin qazlaşdırılmasını və istismarını vahid orqanda 

birləşdirmək və ona rəhbərlik etməkdən ibarət idi. Ancaq, o zaman zəruri olan 

maddi-texniki bazanın olmadığından Baş Qaz İdarəsi Kommunal təsərrüfatı 

nazirliyində təsis edildi. Çünki orada bunun üçün imkanlar olmuş, üstəlik nazir 

A. M. Abdullayev özü qazlaşdırma üzrə Respublikanın ən tanınan mütəxəssisi 

                                                           
28

 1950−1960-cı illərdə SSRİ-də geniş miqyaslı qazlaşdırılma işlərinə başlanılmış və bütün ölkə 
üzrə həmin işlərə ümumi rəhbərliyi o zaman yaradılan Şəhərlərin Qazlaşdırılması Baş İdarəsi 
həyata keçirirdi. Ona qısa olaraq Baş Qaz İdarəsi deyirdilər (rusca – Qlavqaz) Həmin idarənin 
örnəyi və strukturu ilə respublikalarda (o cümlədən Azərbaycanda) da qazlaşdırma işlərinə 
rəhbərlik edən eyni adlı idarələr yaradılmışdı.  

1 
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idi, Bundan əvvəl 10  il ərzində 

“Bakıqaz” trestinə rəhbərlik et-

miş, Bakının qazlaşdırılması və 

qaz infrastrukturunun inkişaf et-

dirilməsi ilə məşğul olmuşdu. 

 1960 ilin 1 aprel tarixində 

Azərbaycan SSR ərazisində olan 

obyektlərin qazlaşdırılması və 

qazla təchiz edilməsini təmin et-

mək, əsaslı vəsait qoyuluşların 

və maddi sərvətlərin məqsədsiz 

istifadəsinin qarşısını almaq və 

görülən işləri vahid mərkəzdən 

idarə etmək üçün Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyində Baş 

Qaz İdarəsi təsis edilmiş və 

Nazirlər Sovetinin 18 aprel 

1960-cı il tarixli 295 №-li qərarı ilə fəaliyyətə başlamışdı [65,144-146]. Be-

ləliklə, qazlaşdırma və istismarla məşğul olan əsas idarə və qurumlar onun ta-

beliyinə verilmişdi.  

Həmçinin, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Kommunal Təsərrüfatı Nazir-

liyinin tərtib etdiyi Baş Qaz İdarəsinin əsasnaməsini də təsdiq etmişdi. Həmin 

əsasnaməyə görə, təsərrüfat hesablı qurum olan bu idarənin tərkibinə layihə 

institutu, tikinti tresti, istismar idarə və trestləri, maye qaz kontoru və ölçü ci-

hazları emalatxanaları daxil edilməli idi.  

Baş Qaz İdarəsinin vəzifələri aşağıdakı müddəalardan ibarət idi: 
❶ Bölüşdürücü yüksək, orta və alçaq təzyiqli qaz kəmərləri 
və stansiyaları, eləcə də mənzildaxili xətləri layihələndirmək, 
tikmək və istismar etmək; 
❷ Səmərəli və təhlükəsiz istifadə edilməsi şərti ilə Respubli-
kanın sənaye və məişət-kommunal obyektlərini qazla təchiz 
etmək;  
❸ Respublikanın şəhərlərində məişət-kommunal obyektləri-
nin qazlaşdırılması üçün tərtib edilən layihələrin keyfiyyəti-
nə, eləcə də aparılan tikintilərə və qazbölüşdürücü şəbəkələ-
rinin təhlükəsiz istismar edilməsinə nəzarət etmək. 

Baş Qaz İdarəsi Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə aid olsa da, özünü ma-

liyyələşdirən çox geniş səlahiyyətli muxtar bir qurum idi. Onun fəaliyyət isti-

qamətlərini rəis yanında yığışan Texniki şura təyin edirdi. Bütün məsələlər 

Şəkil 24. Baş Qaz İdarəsində Texniki şuranın 
toplantısı, 1960-cı illər. 
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orada müzakirə edilərək səsvermə yolu ilə qəbul edilirdi. Texniki şuraya rəh-

bərlik, bölmə və şöbə müdirləri, eləcə də aparıcı mühəndislər daxil edilmişdi.  

1950−1960-cı illərdə Azərbaycanda aparılan qazlaşdırılma işlərinə Kom-

munal təsərrüfatı naziri, A.M. Abdullayev rəhbərlik edirdi. Qazlaşdırmanın is-

tiqamətləri onun tərəfindən müəyyənləşdirilir və bu barədə Nazirlər Sovetinə 

təkliflər verilirdi. Baş Qaz İdarəsi yaranandan sonra, onun bir neçə rəisi olsa 

da onlar müvəqqəti olaraq qısa müddət işləmiş və əsas istiqamətlər nazirin özü 

tərəfindən müəyyənləşdirilirdi.  

1963-cü ildə isə nazir vəzifəsindən azad olunan A. M. Abdullayev Baş Qaz 

İdarəsinin rəisi təyin edilmiş və 1971-ci ilin ortalarına kimi ona rəhbərlik et-

mişdi. Onun zamanında idarənin Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyində muxtariyyəti daha da 

genişlənmişdi. Belə ki, idarə müstəqil olaraq 

1,5 milyon manata qədər olan qazlaşdırma la-

yihələrini nazirin təsdiqi olmadan həyata keçi-

rə bilərdi [74,175]. Gələcək illər ərzində isə A. 

M. Abdullayev Baş Qaz İdarəsinin nazirlikdən ayrılması və Nazirlər Sovetinə 

aid etdirilməsi üçün səylər göstərmiş və 1969-cu ildə buna nail olmuşdu.  

Yaranan günündən Baş Qaz İdarəsində sənədlərin tərtib edilməsinə və səli-

qəli saxlanmasına önəm verilib. Rəisin əmrinə [83,124] əsasən arxivləşdirmə 

işlərinə görə inzibati-təsərrüfat şöbəsinin müdiri məsuliyyət daşıyırdı. 1968-ci 

ildə toplanan sənədlərin tarixi və praktiki dəyərini təhlil etmək üçün xüsusi ko-

missiya yaradıldı. Həmin komissiya Dövlət Arxiv İdarəsinin təlimatına əsasən 

bütün sənədləri araşdırmışdı. Tarixi və praktiki dəyəri olan sənədlər saxlanıl-

mış, qalanlar isə məhv edilmişdi. 1970-ci ildə sənədlər Dövlət Arxiv İdarəsinə 

təhvil verilmişdi. 

 

2. Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin təsis edilməsi 
 

960-cı illərin ortalarına qədər Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrində 

qazlaşdırma işləri daha çox kommunal-məişət sektorunda aparıldığına 

görə qaz təsərrüfatı üzrə vahid rəhbərlik Kommunal Təsərrüfatı Na-

zirliyi tərəfindən həyata keçirilirdi. Ancaq həmin dövrün sonunda daha çox 

qazla bağlı istismar problemləri ortalığa çıxmış, eyni zamanda sənaye obyekt-

lərinin də qazlaşdırılması başa çatdırılmışdı. Buna görə gələcək illərdə Baş 

Qaz İdarəsinin Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə aid olması məqsədəuyğun 

deyil idi və onun rəhbərliyi idarənin birbaşa Nazirlər Sovetinə aid olmasını da-

ha məqsədə uyğun hesab edərək bu barədə rəsmi müraciətlər etmişdi. 

1 
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1964-cü ildə Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayevin bu barədə Nazir-

lər Sovetinə etdiyi ilk rəsmi müraciətində qeyd edilmişdi ki [119,102-104], 

ötən dörd ilin ərzində Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə aid olan bu idarə 

uğurlar əldə etsə də, bir sıra çox ciddi təşkilati problemlərlə də üzləşmişdi. Be-

lə ki, qaz ehtiyatlarının məhdud olduğuna görə, onun sənaye və təsərrüfat ob-

yektləri arasında səmərəli paylaşdırılması məsələsi ortalığa çıxmışdı. Bu isə 

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin səlahiyyətləri xaricində olmuş və yalnız 

Nazirlər Soveti tərəfindən həyata keçirilə bilərdi. Bundan başqa, Baş Qaz İda-

rəsi öz vəzifələrinə görə kommunal idarə deyil idi. Müqayisə üçün demək kifa-

yətdir ki, cari il ərzində 7 milyard kubmetr həcmində paylaşdırılması plan-laş-

dırılan qazın 6 milyardı sənaye müəssisələri tərəfindən işlədilmişdi. Deməli 

kommunal-məişət sektoru tərəfindən yalnız 1 milyard kubmetr qaz istehlak 

edilmişdi. Həmçinin, Baş Qaz İdarəsi bütün Respublikanı qaynaq işlərində 

istifadə edilən maye qazla təmin edirdi və bu da kommunal təsərrüfatı sahəsinə 

aid deyil idi.  
Daha bir problem sənayedə səmərəsiz və böyük həcmdə qaz yandıran od-

luqların işlədilməsi ilə bağlı idi. Onların istifadə edilməsi qazın natamam yan-

masına və boşa çıxmasına gətirib çıxardırdı. Buna görə yüzminlərlə kubmetr 

qaz israf olunurdu və mavi yanacaq qıtlığı yaranırdı. Səmərəsiz odluqların tə-

cili olaraq qənaətlə işləyənlərlə dəyişdirilməsi bir çox hallarda imkansız idi, 

çünki sənaye nazirlikləri Kommunal təsərrü-

fatı nazirliyinin qərarlarını həyata keçirməyə 

borclu deyil idilər. Baş Qaz İdarəsinin tərki-

bində fəaliyyət göstərən Qaz texniki inspeksi-

yası da eyni problemlə üzləşirdi. Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyinə aid olduğuna görə onun imkanları xeyli məhdudlaşdı-

rılmışdı, çünki başqa qurumlar bu nazirliyin qərarlarını icra etmirdilər. Baş 

Qaz İdarəsi Nazirlər Sovetinə aid edilsə idi həmin qərarların bütün qurumlar 

tərəfindən icra edilməsi üçün maneələri aradan qaldırmaq olardı.  

Eyni zamanda, Baş Qaz İdarəsinin Nazirlər Sovetinə aid olması qazı hasil 

edən müəssisələrin koordinasiyasını təmin etmək, müəssisələrin mavi yanacaq 

resurslarını tənzimləmək, ölkə rəhbərliyini dərhal hasilatın durumu haqqında 

məlumatlandırmaq üçün əlverişli imkanlar yarada bilərdi. 

Daha sonra müraciətə əlavə edilmişdi ki, Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi 

qaz təsərrüfatının fəaliyyətinə nəzarət edəcək bir qurum olduğu halda, onun 

aparatında bu sahə üzrə mütəxəssislər yoxdur. Bu şəraitdə Baş Qaz İdarəsinin 

həmin nazirliyə aid olması əslində formal xarakter daşıyır. Qaz təsərrüfatı ilə 
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bağlı istənilən məsələdə nazirlik Baş Qaz İdarəsinin nümayəndələrini cəlb et-

mədən Azərbaycan hökuməti qarşısında təmsil oluna bilmir.  

Müraciətin sonunda qeyd edilmişdi ki, 1958-ci ildə Baş Qaz İdarəsinin ya-

radılması haqqında qərar qəbul edən Nazirlər Soveti, o zaman onun müstəqil 

quruma çevrilmək üçün lazımi maddi-texniki bazanın olmamasına görə onu 

müvəqqəti olaraq Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinə aid etmişdi. Keçən illər 

ərzində isə həmin baza artıq yaradılmış və bundan sonra idarənin ayrıca quru-

ma çevrilməsi üçün maneələr aradan qaldırılmışdır. 

Həmin müraciətə Azərbaycan hökuməti tərəfindən münasibət bildirilmədi-

yinə görə 1965-ci ildə Baş Qaz İdarəsinin rəisi Rusiyanın Şelkovo şəhərində 

iştirak etdiyi qaz təsərrüfatı işçilərinin toplantısında SSRİ-nin bütün qaz idarə-

lərinin vahid orqanda birləşdirilməsini təklif etmişdi [118,97]. Onun fikrincə, 

bunun üçün SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyində Dövlət istehsalat komitəsinin ya-

radılmalı və bütün respublikaların Baş Qaz İdarələri ona tabe etdirilməli idi. 

Bu da Azərbaycan Baş Qaz İdarəsinin Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyindən 

ayrılmasına doğru yönəlmiş addımlarından biri idi. O, birbaşa SSRİ Qaz səna-

yesi nazirliyinin tabeliyinə keçsəydi bu məqsədə nail olmaq olardı. Ancaq bu 

dəfə də rəisin cəhdləri nəticəsiz qalmışdı.  

Bundan sonrakı illər ərzində Baş Qaz İdarəsi Kommunal Təsərrüfatı Nazir-

iyinin tərkibində qalsa da geniş muxtariyyətə malik idi, əksər hallarda müstəqil 

olaraq fəaliyyət göstərirdi. Onun rəisi isə idarənin bu nazirlikdən ayrılması 

üçün cəhdlərini davam etdirirdi. 1968-ci ildə onun SSRİ Qaz Sənayesi nazir-

liyinə daha bir müraciəti olmuşdu [120,9]. Həmin müraciətdə vurğulanmışdı 

ki, Baş Qaz İdarəsi SSRİ-nin vahid qaz sənayesi sisteminə daxildir və Azər-

baycan üzrə bu sahədə səlahiyyətli orqandır, mavi yanacağın alınması və pay-

lanması ilə məşğul olur. Daha sonra o, Respublikada ildən ilə Qaz sənayesinin 

genişlənməsi və bununla bağlı yeni tələblərin 

ortalığa çıxması şəraitində Baş Qaz İdarəsinin 

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibində 

fəaliyyət göstərməsinin məqsədə uyğun olma-

dığını bir daha vurğulamış və bundan öncə irə-

li sürülən dəlilləri xatırlatmışdı. Əlavə etmişdi ki, istehsalat sahəsinə aid olan 

qaz sənayesi xidmət sahəsinə aid olan nazirliyə aiddir. Buna görə də Baş Qaz 

İdarəsi magistral qaz kəmərlərinin və kom-pressor stansiyalarının tikilməsi və 

təmiri üçün lazımi vəsaiti ala bilmir və, beləliklə, SSRİ Qaz Sənayesi Nazirli-

yinin tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir. Kommunal Təsərrüfatı 

Nazirliyinin ayırdığı vəsait isə yalnız mənzil daxili və küçə kəmərlərinin tikin-

tisi və təmiri üçün kifayət edir. Bundan başqa, Baş Qaz İdarəsi yaxın gələcək-
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də Azərbaycana İrandan böyük həcmdə qazın idxal edilməsinə hazırlaşmalı və 

yeraltı qaz anbarların yaradılması üzrə tədbirlər planını həyata keçirməli idi. 

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibində isə bu kimi böyük miqyaslı işlə-

rinin görülməsi və lazımi infrastruk-turun yaradılması mümkün deyil idi.  

Müraciətin sonunda Baş Qaz İdarəsi rəisi yuxarıda sadalanan problemləri 

həll etmək üçün bir daha Azərbaycanda SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə aid olan 

bir koordinasiya qurumunun yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi. Onun tək-

lifinə görə, bu quruma həmin nazirliyinə aid olan Qaradağ və Siyəzən qaz-ben-

zin zavodları, Bakı qaz aparatları zavodu, Azərbaycan ərazisində yerləşən Za-

qafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsinin obyektləri, eləcə də ümumittifaq 

tabeliyində olan layihə və tikinti-quraşdırma idarələri daxil edilməli idi.  

Beləliklə, məqsəd Azərbaycanda qaz sənayesini yaratmaq idi və bunun üçün 

iki istiqamətdə addımlar atırdı. Birincisi Baş Qaz İdarəsini və onun strukturla-

rını Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyindən çıxarmaq və Azərbaycan SSR Na-

zirlər Sovetinə aid etmək, ikincisi isə onun tərkibinə SSRİ Qaz Sənayesi Nazir-

liyinin bütün idarə və obyektlərini qatmaq və həmin nazirliyin Respublika üzrə 

bir nümayəndəliyi kimi fəaliyyət göstərmək idi. Bununla da Azərbaycanda 

faktiki olaraq milli qaz sənayesi yaradılmış olurdu.  

Bu addımların hər ikisi yaxın gələcəkdə tam, ya da qismən gerçəkləşmiş 

oldu. 1969-cu ildə Azərbaycanda rəhbərlik dəyişmiş və Kommunist partiya-

sının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə H. Ə. Əliyev təyin olun-

muşdu. O zaman şəhər və rayonlarının qazlaşdırılmasının yeni mərhələsi baş-

lamışdı. Respublika İran qazının idxalına hazırla-

şır, cənub bölgələrində, Naxçıvan və Qarabağda 

qazbölüşdürücü şəbəkələr inşa edilir, mənzillərdə 

cihazların quraşdırma işləri aparılırdı. Nəhayət, iş-

lərin miqyasının çox böyük olduğunun və qaz tə-

sərrüfatının daha da genişlənməsinin nəticəsində Baş Qaz İdarəsi Kommunal 

Təsərrüfatı Nazirliyindən çıxarılmış, 1969-cu ilin 2 avqust tarixində onun əsa-

sında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi təsis 

edilmişdi.  

 

Baş Qaz İdarəsindən “Azəriqaza” qədər keçilən yol. 1972-ci ildə SSRİ 

Qaz Sənayesi Nazirliyinin Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsinin fəa-

liyyətinə son qoyulmuş, onun Azərbaycan ərazisində olan bütün obyektləri ye-

ni yaradılmış və həmin nazirliyə aid edilmiş Bakı magistral qaz kəmərləri ida-

rəsinə verilmişdi. 1974-cü ildə isə bu idarənin əsasında həmin nazirliyə aid 

olan Azərbaycan Qaz nəqli İstehsalat Birliyi (“Azərqaznəql”) yaradıldı. 
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Ümumittifaq tabeliyində olmasına baxmayaraq, onun muxtariyyəti olmuş, rəh-

bərliyi və işçi heyəti əsasən azərbaycanlılardan ibarət idi. Zaqafqaziya magist-

ral qaz kəmərləri idarəsindən fərqli olaraq, onun mərkəzi Bakıda yerləşirdi. Bu 

baxımdan “Azərqaznəqlin” təsis edilməsi gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın 

qaz sənayesinin yaradılması istiqamətində atılan addımlardan biri idi. Beləlik- 

lə, Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayevin irəli sürdüyü hər iki təklifi 

gerçəkləşmiş oldu, onun özü isə 1969−1971-ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər 

Sovetinin Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin, 1972−1976-cı illərdə SSRİ Qaz səna- 

yesinin Bakı magistral qaz 

kəmərləri idarəsinin və 

Qaz nəqli istehsalat birli-

yinin (Azərqaznəql’in) di-

rektoru vəzifələrində işlə-

miş, hər üç qurumun təşəb-

büskarı və ilk rəhbəri ol-

muşdu. Gələcək illərdə 

məhz bu idarələrin əsasın-

da müstəqil Azərbaycanın 

qaz sənayesi yaradıldı.  

 “1983-cü ildə Qaz tə-

sərrüfatı Baş idarəsinin bа-

zаsındа Dövlət qаzlаşdır-

mа kоmitəsi yаrаnmışdır. 

Bu kоmitə 1989-cu ildə 

Dövlət yаnаcаq kоmitəsi-

nə birləşdirilmişdi. SSRİ-

nin dağılmasından sonra 

1992-ci ildə Dövlət yаnа-

cаq kоmitəsi, “Аzəriqаznəql” 

İstеhsаlаt birliyi və Еlmi-

tədqiqаt layihə institutu 

bаzаsındа “Аzəriqаz” Dövlət Şirkəti, 1996-cı ildə “Аzəriqаz” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti (QSC) yaradılmış, 2009-cu ilin iyul аyındа Аzərbаycаn Respubli-

kası Prеzidеntinin nеft və qaz sənayesinin idarəetmə mехаnizmlərinin tək-

milləşdirilməsi haqqında sərəncamı ilə “Аzəriqаz” QSC yenidən təşkil оlu-

nаrаq Аzərbаycаn Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verilmiş və 

hal-hazırda onun tərkibində öz fəaliyyətini “Аzəriqаz” İstеhsаlаt Birliyi kimi 

davam etdırır” [15]. 

Sxem. Azərbaycanın qaz təsərrüfatının  və qaz nəqlinin  
SSRİ və müstəqillik dövrlərində idarəetmə strukturları. 
Azərbaycan SSR strukturları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İttifaq strukturları  

 Azərbaycanın Respublikasının strukturları
 

 

“Azərneftin” qaz sexləri (1923); “Bakıqaz” 
tresti (1932); “Azərqaz” tresti (1936); 
İdarə və təşkilatların qaz bölmələri 

(1960-cı ilə qədər) 
 
 

 
Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin  

Baş Qaz İdarəsi (1960) − 
İlk vahid idarəetmə orqanı 

 

 Nazirlər Sovetinin Baş qazlaşdırma 
idarəsi (1969) 

 
Dövlət Qazlaşdırma Komitəsi (1983) 

 
Dövlət Yanacaq Komitəsi (1989) 

 

SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin 
Zaqafqasiya magistral qaz 

kəmərləri idarəsi (1958) 

SSRİ Qaz Sənayesi Na-
zirliyinin Bakı magistral 
qaz kəmərləri idarəsi 

(1972) 
 

 SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin 
“Azərqaznəql” İstehsalat 

Birliyi  (1974) 

Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” 
QSC (2009) 

“Azəriqaz” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti (QSC) (1996) 

 

 

Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” 
İstehsalat Birliyi 

 

Dövlət Neft Şirkətinin  
Qaz İxrac İdarəsi 
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3. “Azərqaznəql” İstehsalat Birliyinin fəaliyyəti 
 

aradağ−Gəncə−Tbilisi, İran−SSRİ qaz magistrallarının, Bakı qaz 

aparatları və qaz emalı zavodlarının istismarı, eləcə də Qalmaz qaz 

anbarının tikintisi ilə “Azərqaznəql” İB məşğul olurdu. Beləliklə, bu 

idarə Azərbaycanı, eləcə də Ermənistan və Gürcüstanı qazla təmin edirdi. 

“Azərqaznəql” bütün Respublika boyu uzanan magistrallarda kompressorların 

və qaz bölüşdürücü stansiyaların texniki xidmətini və təmirini həyata keçirirdi, 

işçi briqadalarını avtonəqliyyat, rabitə, texniki vasitələr və tikinti materialları 

ilə təmin edirdi, iş rejimini təşkil edib ona nəzarət edirdi [27]. Qazın nəql edil-

məsi prosesləri tamami ilə avtomatikləşdirilmişdi. Bundan başqa, bütün struk-

turlar arasında idarəetmə dispetçer mərkəzləri vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. 

Həmin mərkəzlər isə SSRİ Qaz Sənayesinin vahid dispetçer sisteminə qoşul-

muşdu. Onlar tərəfindən kompressor stansiyalarında optimal təzyiq saxlanılıb 

tənzimlənirdi. 1976-cı ildə isə Qalmazda ilk yeraltı qaz anbarının tikintisi başa 

çatmışdı. 

İrandan idxal edilən qazın və Respublikada qaz hasilatının artırılmasının 

hesabına Azərbaycan Ermənistana, Gürcüstana və Şimali Qafqaza böyük 

həcmdə qaz nəql edirdi. Keçmiş illərdən qalan köhnəlmiş infrastruktur qazın 

getdikcə artan nəqlini təmin edə bilmirdi. Buna görə gələcəyin layihələrindən 

biri də Cənubi Qafqazın qaz nəqli sisteminin yenidən qurulması idi [27]. 

1975-ci ildə “Azərqaznəql” Hacıqabul−Qazax−Tbilisi istiqamətində 550 kilo-

metrlik yeni magistralın tikilməsi üzrə layihə işlərinin aparılmasını Donetskin 

“Yujniigiproqaz” institutuna tapşırmışdı. Diametri 1200 millimetr olan bu kə-

mərlə sutkada 25 milyon kubmetr qaz nəql edil-

məli idi. Həmin magistralın 1959-cu ildən möv-

cud olan Qaradağ−Gəncə−Tbilisi kəməri ilə pa-

ralel olaraq çəkilməsi və onun Mingəçevirdə ti-

kilən Yeni Azərbaycan Elektrik Stansiyasını 

qazla təmin edilməsi planlaşdırılmışdı. Yay mövsümündə isə Bakı mədənlərində 

çıxarılan qazın istifadə edilməyən və artıq qalan miqdarı bu magistralla Gürcü-

stana ötürülməli; eyni zamanda, Azərbaycanın yeni kənd və qəsəbələri mavi 

yanacaqla təmin edilməli idi. 

1976-cı ilin əvvəlində isə Tehranda, Avropanı İranın təbii qazı ilə təmin 

edilməsi və qaz nəqlinin SSRİ ərazisi vasitəsi ilə həyata keçirilməsi üçün ölkə-

lərarası anlaşma imzalanmışdı [29]. Həmin layihədə Qərbi Almaniyanın 

Ruhrgas, Fransanın Gaz de France və Avstriyanın OMF şirkətləri də iştirak 

edirdilər. Çəkiləcək magistral Azərbaycan ərazisindən keçməli və buna görə 

Q 
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onun sifarişçilərindən biri SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin “Azərqaznəql” İs-

tehsalat birliyi idi. Onun rəisi A. M. Abdullayev həmin müqavilənin imzalan-

masında iştirak etmişdi. 

Müqaviləyə görə yeni çəkiləcək magistral vasitəsi ilə Astara istiqamətindən 

SSRİ-yə ildə 18 milyard kubmetr mavi yanacaq verilməli idi. Həmçinin, İrandan 

qəbul edilən qazın bir hissəsi həm də Cənubi və Şimali Qafqazın və Ukrayna-

nın cənub bölgələrini də əlavə qazla təmin etməli idi. Avropaya isə qaz İran-

dan qəbul edilənin əvəzinə SSRİ-nin mədənlərindən verilməli idi.  

Qazın mənbəyi İranın cənubunda yerləşirdi və oradan Azərbaycana qədər 

olan 1500 kilometrlik hissənin tikintisinə Sovet İttifaqının mühəndisləri də qa-

tılmalı idilər. SSRİ ərazisi ilə isə 3000 kilometr magistral boruları çəkilməli, 

onların da 500 kilometri Azərbaycandan keçməli idi.  

Magistral Astaradan Mil düzünə, ora-

dan isə Azərbaycanın şimal sərhədlərinə 

qədər çəkilməli idi. Ukraynanın Do-

netsk şəhəri yaxınlığında isə onun son 

nöqtəsi olmalı, orada kəmər SSRİ qaz 

magistralları sisteminə birləşdirilməli idi. 

Yeni çəkiləcək kəmər həm də 1970-ci 

ildən istifadəyə verilmiş İran−Astara− 

Hacıqabul magistralı ilə birləşdirilməli 

və oraya verilən əlavə qaz Cənubi Qaf-

qazın, xüsusən də Gürcüstanla Erməni-

stanın enerji ehtiyaclarını ödəməli idi. 

Azərbaycanın Qusar rayonunda isə ma-

gistralın üzərində kompressor stansiyasının tikilməsi planlaşdırılmış və onun 

vasitəsi ilə şimal rayonların qazlaşdırılması üçün imkanlarlar yarana bilərdi. 

Beləliklə, Azərbaycanın bütün ərazisi təbii qazla qazlaşdırılmalı idi. Bundan 

başqa, Qaradağda daha bir yeraltı qaz anbarının tikintisinə qərar verilmiş və 

onun layihələndirilməsinə başlanılmışdı. “Azərqaznəql” İstehsalat Birliyi bu 

layihədə əhəmiyyətli rol oynamalı, layihələrin və elmi əsasların hazırlanmasın-

da, eləcə də tikinti prosesində iştirak etməli idi. 

Müqavilə imzalanandan dərhal sonra işlərə başlanılmış, İsfahan vilayətin-

dən magistral kəmər şimal istiqamətində inşa edilirdi. 1981-ci ildə tikinti başa 

çatmalı və həmin magistral vasitəsi ilə SSRİ-yə qaz verilməli idi. Azərbaycan-

da da işlərə başlanılmış, Qaradağda öncə xatırlanan yeni yeraltı qaz anbarının 

layihələri hazırlanmışdı. Ancaq 1979-cu ildə baş verən İran inqilabı, ölkədə sa-

bitsizlik və İran−İraq müharibəsi bu böyük və tarixi əhəmiyyətli layihənin ger-

Şəkil 25.  1976-cı ildə Tehranda İran qazı-
nın Avropaya nəql edilməsi haqqında mü-
qaviləni imzalayan rəsmi nümayəndələr 

ziyafət zamanı.  
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çəkləşdirilməsinə imkan vermədi [18]. Buna görə 1980-ci illərdə Azərbaycana 

şimal istiqamətindən Rusiyadan Mozdok−Hacıqabul magistralı çəkildi və şi-

mal rayonları onun vasitəsi ilə qazlaşdırıldı, İran isə Avropaya qazın ixrac edil-

məsindən məhrum oldu. Ümumiyyətlə, bu müqavilənin Avropanın qazla təmin 

edilməsində böyük rolu olmuşdu. Gələcəkdə onun modeli ilə SSRİ, sonra isə 

Rusiya qazı Avropaya ixrac etməyə başlamış, İran isə siyasi problemlərə görə 

bu gəlirli layihələrdən kənarda qalmışdı.  

 

4. Struktur və idarə etmə 
 

 960-cı ildə təsis ediləndə Baş Qaz İdarəsinin mərkəzi aparatında 59 

nəfər işləyirdi. Rəhbərlik rəis, onun iki müavini (onlardan biri həm də 

baş mühəndis vəzifəsini icra edirdi) və hüquq məsləhətçisindən ibarət 

idi. 1970-ci ildə isə Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəhbərliyi genişlənmiş − rə-

is, onun üç müavini (onlardan biri ge-

oloq idi, ikincisi isə baş mühəndis vəzi-

fəsini icra edirdi), köməkçisi və xüsusi 

işlər üzrə böyük mühəndisdən ibarət ol-

muşdu. 

 Təsis edilən ildə Baş Qaz İdarəsinin 

səkkiz, 1970-ci ildə isə on şöbəsi olmuş-

du. Onlardan altısı həmin dövr ərzində 

dəyişikliyə məruz qalmadan fəaliyyət 

göstərmiş; ikisinin fəaliyyəti dayandırıl-

mış və onların əvəzinə yeni dörd şöbə 

yaradılmışdı. Eyni zamanda, qaz şəbə-

kələrinə və qurğulara, eləcə də kommu-

nal-məişət obyektlər üçün tərtib edilən 

layihələrin keyfiyyətinə texniki nəzarəti 

həyata keçirən Qaz texniki inspeksiyası 

təsis edilmişdi [65,6]. Onun hər bir mü-

fəttişi müəyyən bir yerə təhkim olunur, 

orada qaz təhlükəsizliyini təmin edir və 

bu barədə hər ay Baş Qaz İdarəsinə he-

sabat verirdi [89,75]. Bütün şöbələrə 

mərkəzi rəhbərliyə tabe olan müdirlər başçılıq edirdi. Hər şöbənin böyük mühən-

disi, mühəndis heyəti, ya da iqtisadçısı olmuşdu. Mühasibata baş mühasib 

başçılıq edirdi və burada böyük mühasib və mühasiblər heyəti çalışırdı.  

1 
Baş Qaz İdarəsinin mərkəzi aparatı [41]: 

1960-cı ildə 1970-ci ildə 
                        Rəhbərlik 

Rə is 
Rəis müavini  (baş mühəndis) 

Rəis müavini 

 
Rəis müavini 

 (geoloq) 
Hüquq 

 məsləhətçisi  Rəisin köməkçisi 

 
Xüsusi işlər üzrə  
böyük mühəndis 

                          Şöbələr 
Texniki- istehsalat 

Əsaslı  tikinti 
Plan- maliyyə 

Kadrlar, əmək  və əmək haqqı 
Mərkəzi  mühasibat 
İnzibati- təsərrüfat 

Qaz texniki  
inspeksiyası 

  Qazın səmərəli 
istifadə edilmə-
sinə nəzarət 

 
Müfəttiş 
nəzarəti 

Avtonəqliyyat və 
mexanizasiya 

Maddi-texniki 
nəzarət 

 
Baş mexanik 
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Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi arasında vəzifə bölgüsü müəyyənləşmişdi. 

Hamının rəisə tabe olmasına baxmayaraq, onun müavinlərinin sorumlu ol-

duqları sahələri də olmuşdu [90,136]. 
Baş Qaz İdarəsi rəhbərliyinin 1967-ci ildə vəzifə bölgüsü [90, 136]: 

I. Rəisin nəzarətində olan sahələr: 
Mərkəzi mühasibat Plan-maliyyə şöbəsi Texniki-istehsalat şöbəsi 

Qaz texniki inspeksiyası 
Kadrlar, əmək və əmək haqqı 

şöbəsi “Bakıqaz” tresti 

Magistral qaz kəmərləri idarəsi 
Şərqi Abşeron qaz istismar 

kontoru 
Qərbi Abşeron qaz 
istismar kontoru 

Gəncə şəhər qaz kontoru Sumqayıt şəhər qaz kontoru 
Mingəçevir şəhər qaz 

kontoru 
Naxçıvan maye qaz kontoru 

II. Birinci rəis müavininin nəzarətində olan sahələr: 
Qazın səmərəli istifadə 

edilməsinə nəzarət şöbəsi 
Baş mexanik şöbəsi; İnzibati təsərrüfat şöbəsi 

Respublika maye qaz kontoru Maye qazın balonlara 
doldurma stansiyasının tikintisi 

Qaz kəmərlərinin əsaslı 
təmiri 

III. İkinci rəis müavininin nəzarətində olan sahələr: 

Əsaslı tikinti şöbəsi Maddi-texniki nəzarət şöbəsi 1 №-li tikinti-quraşdırma 
İdarəsi 

2 №-li tikinti-quraşdırma idarəsi Başqa qurumlar tərəfindən tikilən qaz 
təsərrüfatının obyektləri 

Baş Qaz İdarəsinin yaradılması zamanı onun tabeliyinə bir sıra idarə və təş-

kilatlar verilmişdi. Onların çoxu gələcək 10 ilin ərzində fəaliyyətlərini davam 

etdirmişdilər. Qazlaşdırmanın miqyası genişləndikcə yeni istismar kontorları 

yaradılırdı və Baş Qaz İdarəsinin tabeliyində olan qurumların sayı artırdı.  

1960-cı ilin 15 oktyabrında “Azərqaztikinti” tresti ləğv edilmiş və onun 

əsasında 1 №-li və 2 №-li Tikinti-quraşdırma idarələri yaradılmışdı. Həmçinin, 

1960-cı ildə Baş Qaz İdarəsinin tabeliyinə verilən “Azərqaz” trestinə Magist-

ral qaz kəmərləri idarəsi, Respublika maye qaz kontoru, Şərqi Abşeron və Qər-

bi Abşeron istismar kontorları aid edilmişdilər. 1965-ci ildə bu trest ləğv olun-

muş, onun idarə və kontorları isə birbaşa Baş Qaz İdarəsinin tabeliyinə veril-

mişdi. Bundan başqa, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevirdə qaz kontorları yara-

dılmışdı. 1968-ci ildə isə onlara Naftalan şəhər qaz kontoru da əlavə edilmiş-

di. Eyni zamanda, həmin şəhər qaz kontorlarının tabeliyi ikili idi, onlar həm 

Baş Qaz İdarəsinə, həm də yerləşdiyi şəhərlərin icraiyyə orqanlarına tabe idi-

lər. Bundan başqa, 1968-ci ildə Baş Qaz İdarəsinə Bakı məişət maye qaz zavo-

du verildi və həmin ilin 29 dekabrında yenidən “Azərqaztikinti” tresti yara-

dıldı. 1969−1970-ci illərdə “Azərqaztikinti” trestinin tərkibində 1, 2 və 3 №-li 

tikinti-quraşdırma idarələri, eləcə də Qazax, Lənkəran və Naxçıvanın qaz in-
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frastrukturunu inşa edən təsərrüfat hesablı Xüsusi quraşdırma məntəqələri ol-

muşdu. Beləliklə, 10 ilin ərzində Baş Qaz İdarəsinin tabeliyində olan bölmələ-

rin sayı artmış və 1970-ci ildə aşağıdakı tərkibdə olmuşdu [41]:  
① Magistral qaz kəmərləri 
idarəsi; 

③ Gəncə şəhər qaz kontoru; 

② Şərqi Abşeron İstismar 
kontoru; ④ Naftalan şəhər qaz kontoru; 

⑤ Qərbi Abşeron İstismar 
kontoru; ⑨ Sumqayıt şəhər qaz kontoru; 

⑥ Respublika maye qaz kontoru; ⑩ “Azərqaztikinti” tresti; 
⑦ “Bakıqaz” tresti; 

⑪ Bakı məişət maye qaz 
zavodu. ⑧ Mingəçevir şəhər qaz kontoru; 

Həmin qurumların vəzifəsi qazın neft sənayesinə aid olan mədənlərindən 

qəbulu, nəqli və təsərrüfatın istismar edilməsindən ibarət idi. Belə ki, Magist-

ral qaz kəmərləri idarəsi neft və qaz mədənlərindən mavi yanacağı qəbul edib 

onun Respublikanın şəhər və qəsəbələrinə diametri 254-dən 711,2 millimetrə 

qədər olan borular vasitəsi ilə nəql edilməsini təmin edirdi. 1967-ci ildə bu 

idarəyə aid olan magistral boruların ümumi uzunluğu 418 kilometr olmuşdu. 

1968-ci ilin rəsmi rəqəmlərinə görə, magistral qaz kəmərlərinin uzunluğu bir 

qədər də artaraq 500 kilometrə çatmışdı. 

Bakı və digər şəhərlərin istismar kontorları isə Magistral qaz kəmərləri ida- 

rəsi tərəfindən nəql edilmiş qazın bölüşdürücü şəbəkəyə daxil olmasını, onun 

istismarını, qəzaların qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsini, eləcə də 

mənzil və sənaye obyektlərində quraşdırılmış cihazların nəzarətini və təmirini 

həyata keçirirdilər. Qaz təsərrüfatının istismarı ilə “Bakıqaz” və “Azərqaz” 

trestləri məşğul olurdu. Baş Qaz İdarəsinin təsis edilməsindən öncə Bakı icra-

iyyə komitəsinə aid olan “Bakıqaza” yalnız Bakının Yasamal, Səbail və Nəri-

manov rayonlarının qaz təsərrüfatı aid idi, digər yerlərin istismarını isə “Azər-

qaz” həyata keçirirdi. O zaman Bakı və Abşeron tam qazlaşdırılmamışdı, bir 

çox kəndlərə və məntəqələrə qaz verilməmişdi, idarəçilikdə isə paralellik və 

pərakəndəlik hökm sürürdü. 1960-cı ildən sonra isə “Bakıqaz” Bakı şəhərinin, 

“Azərqaz” isə Azərbaycanın digər şəhər, rayon və qəsəbələrin qaz təsərrüfatı-

nın istismarı ilə məşğul olurdu. Bundan başqa, Abşeron, Siyəzən, Neftçala və 

Şirvanda öncə “Azərneft” Birliyinə aid olan və Baş Qaz İdarəsinin tabeliyinə 

verilən 63,3 min mənzili və ümumi uzunluğu 660 kilometr olan qaz şəbəkəsini 

istismar etmək üçün “Azərqaz”da Qərbi və Şərqi Abşeron istismar idarələri 

yaradılmışdı.  

Baş Qaz İdarəsinə verilən trestlərin və idarələrin strukturları keçmiş illər 

boyu formalaşmış və olduğu kimi yeni qurumda fəaliyyət göstərməyə başla-
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mışdılar. Örnək üçün “Bakıqaz” trestinin mərkəzi aparatı, tikinti kontoru, layi-

hə-smeta bürosu və istismar şöbəsi olmuşdu. 1948-ci ilin hesabatına görə 

mərkəzi aparat 13 nəfərdən ibarət idi. Onlardan 4 nəfər azərbaycanlı (rəis, baş 

mühəndis, mühafizəçi və sürücü), 3 nəfər erməni (rəis müavini, mühasib və 

mühafizəçi), 3 nəfər yəhudi (baş mühasib, plan şöbəsinin mütəxəssisi və mü-

hafizəçi), 3 nəfər rus idi (plan şöbəsinin müdiri, makinaçı və xadimə) [64,56]. 

1960-cı ildə Baş Qaz İdarəsinə verilmiş qurumlar [51,156-158]. 
Müəssisə və qurumlar 1960-cı ilə qədər aid olduqları qurumlar 

① “Azərqaz” tresti və Mərkəzi qaz konto-
runun qazlaşdırma tresti 

Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Soveti-
nin “Azərneft” Birliyi 

② Neft mədənləri idarələri tərəfindən is-
tismar edilən qaz təsərrüfatı (mədənlərin 
daxilində olanlardan başqa) 

Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Soveti-
nin “Azərneft” Birliyi 

③ Sənaye müəssisələrinin və başqa təşki-
latların mənzil-kommunal idarələri tərəfin-
dən istismar edilən qaz təsərrüfatı 

Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Soveti 
və başqa nazirlik və qurumlar 

④ “Bakıqaz” tresti və onun müəssisələri Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsi 
⑤ Şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində fəa-
liyyət göstərən qaz sexləri Şəhər və rayon icraiyyə komitələri 

⑥ “Azərqaztikinti” tresti Yeni yaradılmışdı 
 

Layihə-smeta bürosu qazlaşdırılan obyektlərin layihələrini verirdi, işlərin 

və xərclərin həcmini təyin edirdi. Bütün lazımi sənədlər rəis tərəfindən təsdiq 

ediləndən sonra tikinti kontoruna göndərilirdi və işlərə başlanılırdı. O zaman 

işlər çox ağır şəraitdə aparılırdı, çünki trestin maşın və mexanizmlərlə təmin 

edilməsi aşağı səviyyədə idi. Yeraltı qaz kəmərləri üçün xəndəklər 

ekskavatorlarla deyil, əllə qazılırdı. Avtonəqliyyat olsa da bütün ehtiyacları 

ödəyəcək qədər deyil idi.  

Obyektləri tikinti kontoru qazlaşdırılandan sonra 

istismar şöbəsi qəbul edirdi. Həmin şöbənin işçiləri qa-

zın verilməsi, kəmərlərin və cihazların təmiri, eləcə də 

qəzaların qarşısının alınması üzrə gündəlik işləri yerinə 

yetirirdilər. 1948-cu ildə bu şöbənin müdiriyyəti, mü-

hasibatı, qəza qrupları, eləcə də yeraltı qurğular və ob-

yektlərin qəbulu üzrə bölmələri, şəhərin Səbail, Ya-

samal və Nərimanov (o zaman Stalin, Şəhər və Capa-

ridze) rayonları üzrə yarımbölmələri olmuşdu. Həmin 

ilin sənədlərinə  görə istismar şöbəsinin 166 işçisi olmuş, onlardan təxminən 

yetmişi (şöbə, bölmə və biri istisna olmaqla rayonlar üzrə yarımbölmələrin 

Şəkil 26.  “Bakıqaz” 
trestinin emblemi, 1960-

cı illər. 
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müdirləri, mühəndis heyətinin bir qismi və bir çox fəhlələr) azərbaycanlı, qa-

lanlar isə rus, erməni, yəhudi və başqa millətlərin nümayəndələri idi [64,27-30]. 

1960-cı ilə qədər Azərbaycanda maye qaz infrastrukturu olmamışdı. Həmin 

il yaradılmış Respublika maye qaz kontoru təbii qazla qazlaşdırılmayan ra-

yonları, eləcə də sənaye və məişət-kommunal obyektlərini bu növ yanacaqla 

təmin etməyə başlamışdı. Onun bir çox şəhərlərdə (o cümlədən Dağlıq Qara-

bağ və Naxçıvan Muxtar Respublikasında) idarələri olmuşdu.  

Bundan başqa, 1960-cı ildə Baş Qaz İdarəsi tərəfindən Nazirlər Sovetinə 

təqdim edilən əsasnamədə bir neçə gerçəkləşməyən müddəalar da olmuşdu 

[45,158-163]. Müddəaların birinə görə, yeni yaradılan Baş Qaz İdarəsinin la-

yihə institutu olmalı idi. Buna əsas kimi layihələndirmə işlərinin bir çox insti-

tutlar tərəfindən görülməsi və bu sahədə pərakəndəliyin hökm sürməsi göstə-

rilmişdi. Buna görə qazlaşdırma ilə bağlı bütün layihələri Baş Qaz İdarəsinin 

nəzdində yaradılan “Şəhərqazlayihə” institutu yerinə yetirməli idi. Bu institu-

tun “Azərsənayelayihə” və Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinin layihə institutarı-

nın bəzi şöbələrinin əsasında yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Onun təsis edil-

məsindən sonra qazlaşdırma ilə bağlı bütün layihələri onun işçi heyəti tərtib 

etməli idi və başqa institutlar bu sahədə fəaliyyət göstərə bilməzdilər. 

İkinci gerçəkləşməmiş müddəaya görə “Azərqaztikinti” və “Bakıqaz” tresti-

nin tikinti-quraşdırma idarəsinin əsasında “Azərxüsusiqaztikinti” idarəsi yara-

dılmalı idi. Bu idarə təkcə şəhərdaxili qazbölüşdürücü şəbəkələri qurmaqla və 

mənzilləri qazlaşdırmaqla deyil, həm də orta və yüksək təzyiqli qaz kəmər-

lərinin tikintisi ilə də məşğul olmalı və bunu Bakı şəhəri daxil olmaqla bütün 

Respublika ərazisində görməli idi. O zaman həmin işləri SSRİ Baş Qaz İdarə-

sinin bölmələri aparırdı, buna görə bu strateji əhəmiyyətli sahə tam olaraq 

Azərbaycan tərəfinə verilməmişdi. Buna baxmayaraq, yeni yaradılan 1 və 2 

№-li tikinti-quraşdırma idarələri həmin işlərin böyük bir hissəsini yerinə yetir-

məyə başlamışdılar. Lakin əsas magistralların tikilməsini və onlara texniki xid-

məti SSRİ strukturları həyata keçirirdilər. Onların Azərbaycana verilməsi pro-

sesi 1972-ci ildə başlanmışdı. O zaman baş idarəsi Tbilisidə yerləşən SSRİ 

Qaz Sənayesi Nazirliyinin Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsi ləğv 

olunmuş və Azərbaycan ərazisində ona aid olan bütün obyektlər yeni yaradıl-

mış Bakı magistral qaz kəmərləri idarəsinə, sonra isə onun varisi olmuş Qaz 

nəqli İstehsalat Birliyinə (Azərqaznəql’ə) verilmişdi. Bu idarə həmin nazirliyi-

nə aid edilsə də, onun baş idarəsi Bakıda yerləşmiş, işçilərinin çoxu və rəhbər-

liyi azərbaycanlı olmuşdu. Həmçinin, bu idarə bəzi məsələlərdə Moskva ilə ra-

zılaşdırılmamış müstəqil qərarlar da qəbul edə bilərdi. Magistral kəmərlərin və 
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başqa obyektlərin tam olaraq Azərbaycana verilməsi prosesi müstəqillik illə-

rində tamamlanmışdı. 

Nəhayət, əsasnamədə Baş Qaz İdarəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən Ölçü 

cihazları və avtomatika idarəsinin yaradılması haqqında da müddəa olmuşdu. 

Bu idarə yaradılmamış, ancaq gələcək illərdə Baş Qaz İdarəsinin strukturların-

da onun vəzifələrini həyata keçirən şöbələr fəaliyyət göstərmişdi. 

 

5. Fəaliyyətin iqtisadi əsasları 
 

ovet iqtisadi sistemində maddi resurslar ictimai mülkiyyətdə olduğu-

na görə mərkəzləşmiş qaydada paylaşdırılırdı. Buna görə də hər bir 

müəssisə mərkəzləşmiş iqtisadi plan üzrə işləməli idi. Xüsusi orqan 

olan və Kommunist partiyasının başçılığı ilə fəaliyyət göstərən Dövlət Plan 

Komitəsi hər bir nazirlik üçün plan təyin edib, onun yerinə yetirilməsi üçün 

maliyyə ayırırdı. Nazirlik də onu yerinə yetirilməli, ayrılmış vəsaiti bu məq-

sədlə xərcləməli idi. Planlar əsasən beşillik olurdu, yalnız 1959–1965-ci illərdə 

bir dəfə yeddiillik olmuşdu.  

Baş Qaz İdarəsi tabeliyində olan qurumların qarşılarına qoyulduğu planla-

rın yerinə yetirilməsinə nəzarət edirdi. Onlar bu barədə hər ay təyin olunmuş 

qaydada hesabat verirdilər. Baş Qaz İdarəsi isə həmin hesabatları ümumiləşdi-

rib Nazirlər Sovetinə, Plan və Statistika komitələrinə təqdim edirdi. İlin axırın-

da isə planların yerinə yetirilməsinə dair ayrıca hesabatlar hazırlanırdı. Beşil-

liyin (ya da yeddililiyin) sonunda isə bütün fəaliyyətə yekun vurulurdu.  

Həmin hesabatların bir örnəyi kimi Baş Qaz İdarəsinin əsaslı tikinti üzrə 

yuxarı qurumlara təqdim etdiyi sənədi göstərmək olar [81,115]. Həmin sənədə 

görə, 1969-cu ildə əsaslı vəsait qoyuluşları planı 2 milyon 318 minin əvəzinə 2 

milyon 467 min manat həcmində (106%) yerinə yetirilmişdi. Əsas fondların 

istismara verilməsi planı isə 1 milyon 600 minin əvəzinə 1 milyon 960 min 

manat həcmində (122,6%) olmuşdu. Bundan başqa, plana görə həmin il Res-

publikada 190 kilometr uzunluğunda bölüşdürücü qaz şəbəkəsi tikilməli, qaz-

laşdırılmış mənzillərin sayı isə 3000 olmalı idi. Bunlara qarşı ümumi uzunluğu 

210 kilometr bölüşdürücü şəbəkə tikilmiş və 3700 mənzil qazlaşdırılmışdı. 

Görüləcək işlər üçün ayrılmış maddi vəsaitin 100 faizi xərclənmişdi. Plandan 

əlavə gəlir 129,6 min manata bərabər olmuşdu. 

Bundan başqa, Baş Qaz İdarəsinin mühasibatı aylıq və kvartallıq hesabatlar 

verirdi. Hesabatda əsas vəsaitin istiqamət hərəkəti, avadanlığın köhnəlmə dərə-

cəsi, kadrların hazırlanması, inzibati aparatın saxlanması üçün xərclər, amorti-

zasiya xərcləri və başqa göstəricilər xüsusi formalar üzrə göstərilməli idi. 

S 
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Şəkil 27. Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayev (mərkəzdə solda) sosialist 
yarışmasının qalibi olan “Bakıqaz” trestinin rəisi Q. İ. Haqverdiyevə “Keçici qırmızı 

bayrağı” təqdim edir, 1967 il. 

 
Baş Qaz İdarəsi rüblük göstəricilər üzrə geridə qalan müəssisə və idarələrə 

qarşı tədbirlər görüb onların işlərində olan nöqsanları aradan qaldırmalı, plan-

ların yerinə yetirilməsinə və bunun üçün ayrılmış vəsaitin məqsədyönlü xərc-

lənməsinə nəzarət etməli idi.  

Sovet dördündə plan iqtisadiyyatına əlavə olaraq müəssisələr arasında ya-

rışmalar da təşkil olunmuş və onları “sosialist yarışmaları” adlandırırdılar. 

Hər bir müəssisə planın yerinə yetirilməsindən əlavə müəyyən öhdəçilik götü-

rüb onu başqa müəssisələrlə rəqabət şəraitində yerinə yetirməyə çalışırdı. Ya-

rışmanın nəticələri isə hansısa Sovet dövründə keçirilən bayramların, ya da ta-

rixi əhəmiyyətli hadisələrin ərəfəsində müqayisə edilib açıqlanırdı. Qaliblər 

təltif olunurdular, ya da pul və başqa maddi vasitələrlə mükafatlandırılırdılar. 

Qalib müəssisəyə isə öncüllüyün rəmzi olan Keçici qırmızı bayraq verilirdi, o 

da idarənin mərkəzi zalında asılırdı. 
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Baş Qaz İdarəsinə aid olan müəssisə və təşkilatlar arasında da yarışmalar 

təşkil edilirdi. Onlar təkcə bayramlar ərəfəsində deyil, həm də il boyu keçirilir-

di. İstismar qaz kontorları arasında aparılan yarışma aşağıdakı göstəricilər üzrə 

həyata keçirilirdi: 
❶ Qazın qəbulu və istehlakçılara verilməsi üzrə planların 
yerinə yetirilməsi; 
❷ Qazın maya dəyərinin endirilməsi; 
❸ Mənfəət planının yerinə yetirilməsi; 
❹ Qaz itkilərinin aşağı salınması; 
❺ Qəzaların qarşısının alınması; 
❻ Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi. 

Tikinti-quraşdırma idarələri arasında olan yarışma isə bir qədər fərqli 

göstəricilər üzrə aparılırdı. Onlar aşağıdakılardan ibarət idi: 
❶ Baş podrat üzrə planların yerinə yetirilməsi; 
❷ Əsaslı vəsait qoyuluşları və tikinti-quraşdırma işləri üz-
rə planın yerinə yetirilməsi; 
❸ Obyektlərin təyin olunmuş vaxt ərzində sənədləşdirə-
rək istismara verilməsi, görülən işlərin keyfiyyətinin təmin 
edilməsi; 
❹ Yaşayış fondunun əsaslı təmiri üzrə planların yerinə ye-
tirilməsi; 
❺ Rentabelliyin təmin olunması; 
❻ Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi, inşaat işlərinin 
mexanikləşdirilməsi; 
❼ Mənfəət planının yerinə yetirilməsi. 

Bundan başqa, bütün müəssisələr üzrə əmək intizamının, əməyin mühafizə-

si və təhlükəsizlik texnikasının vəziyyəti, ixtiraçılığın və səmərələşdiriciliyin 

dərəcəsi, debitor borclarının göstəriciləri də müqayisə edilirdi. Yarışmaların 

nəticələri hər rübün sonunda ildə 4 dəfə elan edilirdi, qaliblərə hər rübdə mü-

kafatlar verilirdi.  
 

 

6. Ümumittifaq qurumlarla münasibətlər 
 

SRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri 

idarəsi Cənubi Qafqaz üzrə əsas strateji əhəmiyyətli kəmərlərinin ti-

kintisi və istismarı ilə məşğul idi. Səlahiyyət bölgüsünə görə bu idarə 

respublikalar arası qaz magistrallarının, Azərbaycanın Baş Qaz İdarəsi isə Res-

publikanın daxilində olan qaz kəmərlərinin tikintisi və istismarını təmin edirdi. 

Beləliklə, Qaradağ−Gəncə−Tbilisi, Ağstafa−Yerevan, İran−Astara−Hacıqabul, 

Yevlax−Naxçıvan magistralları; qaz anbarları və zavodları, eləcə də Bakı qaz 

S 
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aparatları zavodu kimi müəssisələr SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə və onun 

bölgədə təmsilçisi olan Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsinə aid idi.  

Azərbaycanın Baş Qaz İdarəsi isə 1960−1968-ci illərdə Kommunal təsərrü-

fatı nazirliyində fəaliyyət göstərirdi, 1969-cu ildə Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi 

adlandırılaraq həmin nazirlikdən ayrılıb Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə ta-

be etdirilmişdi. Eyni zamanda, Baş Qaz İdarəsi SSRİ Qaz Sənayesi Nazir-

liyinin də sərəncamlarını icra edirdi və bu mənada onun həm Azərbaycan hö-

kumətinə, həm də ümumittifaq nazirliyə ikili tabeliyi olmuşdu. 

Səlahiyyətlərin bölgüsünə baxmayaraq, bu qurumların arasında mübahisəli 

məsələlər də olurdu. Azərbaycan tərəfi bəzi kəmərlərin və obyektlərin Res-

publikanın tabeliyinə keçməsi üçün iddia qaldırırdı, SSRİ Qaz sənayesi nazir-

liyi isə bununla razılaşmırdı. Məsələn, 1964-cü ildə Zaqafqaziya magistral qaz 

kəmərləri idarəsinə aid olan 54,4 kilometrlik Qalmaz−Qaradağ və 16,5 kilo-

metrlik Durovdağ−Şirvan qaz kəmərlərinin Azərbaycanın Baş Qaz İdarəsinə 

verilməsi məsələsi qaldırılmışdı. Bunu iddia edən Azərbaycan tərəfi həmin kə-

mərlərin Respublikalar arası magistrallara aid olmadığını və yalnız Qaradağ 

qaz-benzin zavodunu qazla təchiz etdiyini əsas gətirirdi. Bu barədə Azərbay-

can SSR Nazirlər Soveti SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə müraciət etmişdi. 

Ancaq həmin nazirlik Baş Qaz İdarəsinin yal-

nız şəhərdaxili kəmərləri istismar etməsini 

əsas gətirərək həmin magistralları Azərbaycan 

tərəfinə verməkdən imtina etmişdi. Bu müba-

hisəli məsələ arbitraja verilmiş və onun qərarı Azərbaycan tərəfinin xeyrinə 

olmamışdı. Bundan sonra, SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi Azərbaycan tərəfinə 

təklif etmişdi ki, həmin kəmərləri icarəyə alıb istismar etsin. Baş Qaz İdarə-

sinin rəisi  bu təklifə cavab olaraq bildirmişdir ki, nazirliyin göstərdiyi məbləği 

ödəyə bilməyəcək, çünki bu vəsait əvvəlcədən illik plana daxil edilməyib. Bu-

nunla belə, qeyd etmişdi ki, əgər icarə haqqı azaldılsa idi, bu barədə danışıqlar 

aparıb razılığa gəlmək olardı [54,40].   

Həmçinin, mərkəzi Tbilisidə yerləşən Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri 

idarəsi bəzi sahələr üzrə Azərbaycan tərəfinə icarə pulu verirdi. Onun tərə-

findən ödənişlərin gecikdirilməsi halları da olurdu və belə olanda Azərbaycan 

tərəfinə ziyan vurulurdu [54,278]. Gələcək illər ərzində də Azərbaycan tərəfi 

Respublika ərazisində yerləşən SSRİ qaz sənayesinin obyektlərini tədricən Baş 

Qaz İdarəsinin balansına keçirmək siyasətini aparmışdı.  

1968-ci ildə SSRİ qaz sənayesinə aid olan 1-ci qazolin zavodunun Res-

publika maye qaz kontorunun tabeliyinə verilməsi prosesi başlamış və bunun 

üçün Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri ilə komissiya yaradılmışdı. Əmrə [83,113- 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm III 

 Fəsil 1

  

~ 134 ~ 

114] əsasən, zavod avadanlığının 

təmiri və texniki xidməti qurulma-

lı, yeni texnologiyalar tətbiq edil-

məli, maye qazın istehsal gücünün 

artırılması üçün elmi-tədqiqat in-

stitutları ilə birgə layihələr həyata 

keçirilməli idi. Həmin tarixdən baş-

layaraq zavod Qazolin sexi adlan-

dırılmışdı. 1969-cu ilin 1 yanvar ta- 

rixindən başlayaraq Qazolin sexi 

Bakı məişət maye qaz zavodu adlandırılaraq Respublika maye qaz kontorundan 

alınıb Baş Qaz İdarəsində ayrıca müəssisəyə çevrilmişdi [88, 108]. Bundan 

sonra, Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri ilə Respublika maye qaz kontoru zavodun 

balansına əsas istehsalat fondlarını, nəqliyyatı və Bakı qazdoldurma stansiyası-

nı keçirmişdi. 

1970-ci ildə Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsi Səngəçalda daha 

bir obyektini Azərbaycan tərəfinin sərəncamına verməyə hazırlaşırdı. O zaman 

Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəisi Nazirlər Sovetinə müraciətində [50,18-19] 
həmin obyektin qaz təsərrüfatına verməsinin məqsədə uyğun olmasını əsaslan-

dırmağa çalışmışdı. Onun iddiasına görə, Bakı və başqa şəhərlərə qaz təmiz-

lənməmiş halda verilirdi, çünki o zaman Respublika kifayət qədər təmizləyici 

qurğularla təmin edilməmişdi. Bu da verilən qazın keyfiyyətini aşağı salırdı, 

magistrallar çirklənirdi, qurğular sıradan çıxırdı. Səngəçal obyektində isə qa-

zın təmizlənməsi üçün imkanlar var idi. Bundan başqa, Səngəçal obyektinin 

imkanlarını böyük həcmdə alınan İran qazının qəbulu və paylanmasında 

istifadə etmək olardı və bu da mavi yanacaq təchizatının keyfiyyətini artırardı. 

 

 

 

 

Şəkil 28. Bakı qaz emalı zavodu,  
1960-cı illərin sonu. 
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Fəsil 2. KADR SİYASƏTİ VƏ ƏMƏK 

MÜNASİBƏTLƏRİ 
 

 

1. Kadrların seçilməsi, təyinatı və əmək haqqı 
 

əbul olunmuş qaydalara görə [97,40-42], Baş Qaz İdarəsinin mər-

kəzi aparatının və ona aid olan bölmələrin kadrlar şöbəsi fəhlə, mü-

həndis və qulluqçuların işə qəbulu və işçilərin ixtisaslarının artırıl-

ması ilə məşğul olmuş, eləcə də onların işə çıxmasına nəzarət etmiş, əmək ki-

tabçaları ilə təmin edilməsini təşkil etmişdi. Həmçinin, işdən azad edilmə ilə 

bağlı məsələlər, məzuniyyətə getmək qrafiklərinin tərtib olunması, işçilərin 

idarələr daxilində olan yerdəyişməsi də kadrlar şöbəsinin səlahiyyətlərinə daxil 

idi. Onun müdirinin namizədliyi Baş Qaz İdarəsinin rəisi tərəfindən irəli sürül-

müş və 1969-cu ilə qədər Kommunal təsərrüfatı naziri tərəfindən təsdiq edil-

mişdi.  

İşə qəbul edilən şəxs əmək kitabçasını, kadrların uçotu üzrə şəxsi vərəqəni, 

bioqrafiyasını, kimliyini (pasportunu) və hərbi biletini; ilk dəfə işə qəbul olu-

nan isə evlər idarəsindən alınmış arayışı kadrlar şöbəsinə təqdim etməli idi. 

İxtisas üzrə işə qəbul olunan ustalar və qaynaqçılar, eləcə də mühəndislər, pe-

şələri üzrə sənədlərini, ya da bitirdikləri orta və ali məktəblərin diplomlarını da 

sənədlərə əlavə etməli idilər. 

Yeni yaradılan Azərbaycanın qaz təsərrüfatının özünəməxsus kadr siyasəti 

də olmuşdu. Qısa zamanda yaranan və genişlənən təsərrüfatın istismar edilmə-

si üçün işə çoxlu sayda, mühəndis, usta, çilingər və qaynaqçılar cəlb edilməli 

idi. Ancaq o zaman rəhbərlik kadrların çatışmaması problemi ilə üzləşmişdi. 

Vəziyyətdən çıxmaq üçün başqa sahələrdən mütəxəs-

sislər cəlb olunmuş və eyni zamanda iş prosesində ye-

ni kadrlar hazırlanırdı. Bunun üçün, texniki ixtisaslar üzrə ali və orta məktəb-

ləri bitirmiş gənclər işə götürülürdü, onlar üçün ixtisaslarının təkmilləşdiril-

məsi kursları açılırdı.  

Yaranan gündən başlayaraq azərbaycanlı kadrların çoxalması dinamikası 

müşahidə edilirdi. Bundan əvvəl Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində 

azərbaycanlılar daha çox idarələrin rəhbərliyində və fəhlə təbəqəsində təmsil 

olunurdular. İntellektual əməklə məşğul olan və əsas strateji əhəmiyyətli işləri 

aparan orta təbəqəli mütəxəssislər və texniki işçilər daha çox başqa millətlərin 

Q 
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nümayəndələri idilər. Ancaq 1960-cı illərdə bu statistika dəyişmiş, həmin in-

tellektual təbəqədə azərbaycanlıların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı. 

 1971-ci ilin 1 iyun tarixi-

nə qədər Baş Qaz İdarəsinin 

mərkəzi aparatında, kontorla-

rında, idarələrində və zavo-

dunda ümumi hesabla 5330 

nəfər işçi olmuşdu; onlardan 

3940 kişi, 1390 isə qadın idi 

[36,10]. Şəhərlərdə 4060 (on-

lardan 1215 qadın), kəndlərdə 

isə 1270 (onlardan 175 qadın) 

işçi qeydiyyata alınmışdı. Hə-

min ilin göstəricilərinə görə 

mühəndis və texniki işçilərin 

sayı əhəmiyyətli dərəcədə art-

mış, onların əksəriyyətini azər-

baycanlılar təşkil etmişdi. Er-

məni, rus, və yəhudilərin sayı getdikcə azalırdı. Məsələn, Respublika maye qaz 

kontorunun 94 nəfərdən ibarət mühəndis və texniki işçilərinin 81 nəfəri azər-

baycanlı, 9 rus, 4 erməni idi. Qərbi Abşeron istismar kontorunun isə 77 nəfər-

lik mühəndis və texniki personalı olmuş və onların 69 azərbaycanlı, 5 erməni, 

2 yəhudi, 1 rus idi. Buna bənzər rəqəmlər başqa kontorlarda da qeydə alınmış-

dı. Həmçinin, ali və orta təhsilli mütəxəssislərin sayı da artmaqda davam edir-

di. 1971-ci ildə Respublika maye qaz kontorunda onların sayı 49 (18 ali 

təhsilli), Qərbi Abşeron kontorunda isə 75 (20 ali təhsilli) idi.  

Ali, orta və peşə məktəblərini bitirən gənclərin işlə təmin edilməsi üzrə 

planlı tədbirlər görülürdü. O zaman qaz təsərrüfatının inkişafı və genişlənməsi 

dövrü yaşanırdı və yeni kadrlara, eləcə də fəhlə qüvvəsinə ehtiyac olmuşdu. 

Hər il yeni məzunlar burada işlə təmin olunurdular. Eyni zamanda, Baş Qaz 

İdarəsinin rəhbərliyi bu addımlarla azərbaycanlıların Bakıda və başqa şəhərlər-

də sayının artması üçün şərait yaradırdı. Kəndlərdən şəhərlərə gələn çoxlu say-

da azərbaycanlı gənclər tədris müəssisələrini bitə-

ndən sonra qaz təsərrüfatında işə qəbul olunurdu-

lar. Məsələn, 1967-ci ildə Baş Qaz İdarəsi rəisi Gəncə inşaat texnikumun rəh-

bərliyinə rəsmi müraciət göndərmişdi. Müraciətə görə, “Qaz təsərrüfatı” ixti-

sası ilə həmin tədris müəssisəni bitirmiş 17 gənc təyinatla Bakıya göndərilməli 

və qaz kontorlarında işlə təmin edilməli idi [61,75]. 

Cədvəl 19. Baş Qaz İdarəsinə aid olan bölmələrdə 
işçilərin sayı. 

İdarələr 
İşçilərin sayı 

1965 1971 
Magistral qaz kəmərləri idarəsi 394 720 
Şərqi Abşeron istismar kontoru 350 498 
Qərbi Abşeron istismar kontoru 445 913 
Respublika maye qaz kontoru 349 541 
Sumqayıt şəhər qaz kontoru 63 104 
Mingəçevir şəhər qaz kontoru 15 58 
Gəncə şəhər qaz kontoru 82 292 
Naxçıvan maye qaz kontoru 8 42 
“Bakıqaz” tresti 638 1106 
“Azərqaztikinti” tresti − 878 
Naftalan şəhər qaz kontoru − 14 
Bakı məişət maye qaz zavodu − 86 

Cəmi 2365 5252 
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 Baş Qaz İdarəsi 1960 ilin 1 aprel tarixindən fəaliyyətə başlamış [31,94] və 

o zaman qaz təsərrüfatı sistemində 1925 nəfər işləyirdi [32], onlardan 210 

nəfər mühəndis-texniki işçi, 129 qulluqçu, 1526 fəhlə, 60 mühafizəçi idi.  
 

Cədvəl 20. 1960-cı ildə Baş Qaz İdarəsi sistemində ali və orta təhsilli mütəxəssislərin 
ixtisasları üzrə təmsil olunması. 

İxtisas 
1960 1970 

Ali Orta Ali Orta 
Geologiya və faydalı qazıntıların kəşfi 13 5 35 6 
Faydalı qazıntıların çıxarılması 40 8 57 40 

Energetika 6 10 21 62 

Maşınqayırma və cihazqayırma − − 4 8 
Elektron texnikası, cihazqayırma və avtomatika 9 7 25 22 
Kimya texnologiyası 6 11 29 67 
Tikinti 2 1 1 12 
Kənd və meşə təsərrüfatı  − − − 1 
Qida maddələrinin texnologiyası − − − 3 
İstehlak mallarının texnologiyası 2 − 14 3 
Hüquq 3 5 4 9 
Nəqliyyat 1 − 1 − 
İqtisadiyyat  − 1 4 4 
Universitet ixtisasları (diyarşünaslıq, fizika, 
filologiya, riyaziyyat və s.) və maarif 15 12 41 22 

Bədən tərbiyəsi  1 − − − 
Digər ixtisaslar  1 1 3 3 

Cəmi 99 61 239 262 
Onlardan qadınlar 30 − 51 49 

Cədvəldən göründüyü kimi, 1970-ci ildə on il öncəki göstəricilərlə müqa-

yisədə Baş Qaz İdarəsi sistemində ali təhsilli kadrların sayı 2 dəfədən çox art-

mışdı. Geriləmə yalnız “Kənd və meşə təsərrüfatı” ixtisası üzrə olmuşdu. 1960 

-cı ildə 99 ali təhsilli mütəxəssisdən 30 nəfəri  (30,3%), 1970-ci ildə isə 239 

mütəxəssisdən 51 nəfəri  qadın idi (21%). Bu rəqəmlərdən bəlli ki, Baş Qaz 

İdarəsində ümumi artıma baxmayaraq ali təhsilli qadınların sayı azalmışdı. 

Eləcə də keçmiş illərlə müqayisədə həmin siyahıya “Elektron texnikası, cihaz-

qayırma və avtomatika” ixtisası əlavə edilmiş və bu sahənin mütəxəssisləri işə 

cəlb edilmişdilər. Bu da təsərrüfata yeni texnologiyaların tətbiq edil-məsi ilə 

əlaqəli idi.  

Növbəti cədvəldən göründüyü kimi, 1960−1970-ci illər arasında Baş Qaz 

İdarəsi sistemində çalışan orta və ali təhsilli işçilərin arasında azərbaycanlılar 

çoxluq təşkil etmiş və bu göstəriciyə görə yalnız onların sayının gözə çarpacaq 

qədər artımı olmuşdu. Digər millətlərin isə saylarının azalması, ya da sabit qal-



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)

Bölüm III 

 Fəsil 2

  

~ 138 ~ 

ması prosesi getmişdi. 1970-ci ilin özəlliyi ondan ibarət idi ki, Baş Qaz İdarə-

sində ilk dəfə olaraq ali və orta təhsil almış Dağıstan millətlərinin nümayəndə-

ləri və tatarlar işləyirdilər.  

Ümumiyyətlə, Baş 

Qaz İdarəsi siste-

mində 1970-ci ilə qə-

dər ali təhsilli mütə-

xəssislərin azlığı qey-

də alınmışdı. Belə ki, 

1968-ci ilin hesaba-

tına görə “Bakıqaz” 

trestinin 79 mühən-

disindən on ikisinin, 

Şərqi Abşeron kon-

torunun 59 mühəndi-

sindən on dördünün, 

Qərbi Abşeron kon-

torunun 115 mühən-

disindən iyirmi üçü-

nün ali təhsili olmuş-

du [67,26]. Rayon qaz idarələrində isə mühəndis vəzifəsində aqronomlar, ya 

da heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşmış adamlar işləyirdilər.  

İşçilərin işə qəbul və azad edilməsində 1964-cü ildə böyük axın müşahidə 

edilirdi. Belə ki, “Azərqaz” trestinin idarələrində 1466 işçi çalışmış, onlardan 

382-si mühəndis və qulluqçular idi. İl ərzində işə 551 nəfər qəbul, 515 nəfər 

isə azad edilmişdi. Eyni zamanda, yeniyetmə gənclər də işə qəbul edilirdi. Ör-

nək üçün, həmin ilin hesabatlarına görə Baş Qaz İdarəsi sistemində 26 nəfər 

yaşı 18-dən kiçik olan gənc işə qəbul edilmişdi.  

Orta məktəbləri bitirmiş gənclərin Baş Qaz İdarəsinin bölmələrinə işə qəbul 

edilməsi prosesi gələcək illərdə də davam etdirilmiş və bu barədə Nazirlər So-

vetinin qərarı olmuşdu [84,56]. 1966-cı ildə daha da çox gənc işlə təmin edil-

mişdi. Onlardan hansısa səbəblər üzündən peşə məktəblərinə daxil olmayanlar 

Baş Qaz İdarəsi sistemində müxtəlif sənətlər üzrə təlim keçirdilər. Beləliklə, 

yeniyetmələrin peşə tədrisi prosesi gedirdi. Həmçinin, Baş Qaz İdarəsi gənclə-

rin bir hissəsini tədris müəssisələrinə də yollayırdı. Belə olan halqa onlara 

oxuduğu peşələri üzrə maaşlarının 50 faizi ödənilirdi.  
Əmək haqqına gəldikdə isə, 1960-cı ildə Baş Qaz İdarəsinin mərkəzi apa-

ratında 59 nəfər işləyirdi. Onların aylıq maaşlarının verilməsinə 71500 manat 

 

Cədvəl 21. 1960-cı ildə ali və orta təhsilli  
işçilərin milli tərkibi. 

Millətlər 

1960 1970 
Ali Orta Ali Orta 

Ki
şi

lə
r 

Q
ad

ın
la

r 

Ki
şi

lə
r 

Q
ad

ın
la

r 

Ki
şi

lə
r 

Q
ad

ın
la

r 

Ki
şi

lə
r 

Q
ad

ın
la

r 

Azərbaycanlılar 48 12 31 3 165 28 196 18 
Ruslar 6 7 3 12 4 11 6 25 
Ermənilər 5 7 4 2 8 9 2 7 
Yəhudilər 7 4 1 3 3 2 2 − 
Tatarlar − − − − 1 − 2 2 
Dağıstan 
millətləri − − 1 − 2 1 1 1 

Digər millətlər 1 − − − 5 − − − 

Cəmi 67 30 40 20 188 51 209 53 
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xərclənirdi (pul islahatın-

dan qabaqki məbləğlə). 

1970-ci ildə isə orada 58 

nəfər işləyib və onlara hər 

ay ümumi hesabla 7680 

manat əmək haqqı ödəni-

lirdi. Həmin məbləğdən 

1320 manat (17,9%) rəh-

bərliyin payına düşürdü. 

Bundan başqa, rəhbərlik 

rəsmi olaraq hər ay maaşa 

əlavələr də alırdı. Məsələn, 

1969-cu ilə qədər Baş qaz 

idarəsi rəisinin maaşı 210 

manat idi və buna əlavə 

olaraq o, hər ay daha 90 

manat mükafat alırdı və bu 

da onun maaşının 43% təş-

kil edirdi. Baş qaz idarəsi 

Kommunal Təsərrüfatı Na-

zirliyindən ayrılıb Nazirlər 

Sovetinə tabe edildikdən 

sonra isə rəisin maaşı 300 manat, aylıq mükafatı isə 50 manata (maaşının17%) 

bərabər olmuşdu [126,5]. 
Rəhbərlikdən başqa bəzi digər məsul işçilər də maaşlarına əlavələr alırdılar. 

Bu əlavələr Baş Qaz İdarəsinin əsas yükünü daşıyan bəzi mərkəzi aparat iş-

çilərinə və rəhbər heyətinə ödənilirdi. 

Məsələn, 1961-ci ildə Qaz texniki in-

speksiyasının böyük mühəndisinə al-

dığı 88 manatdan əlavə hər ay 12 ma-

nat, nazirliyin hüquq məsləhətçisinə isə 

aldığı 79 manatdan əlavə ayda 20 ma-

nat ödənilirdi [77,97]. Bununla belə 

rəis hansısa səbəblər üzündən həmin 

əlavə ödənişləri ləğv də edə bilərdi.  
Fəhlələrin əmək haqqına gəldikdə, onların pulu dərəcələrinə görə he-

sablanırdı. Dərəcə yüksəldikcə alınan pulun məbləği də artırdı. Bəzi fəhlə və 

çilingərlər saathesabı və günəmuzd, bəziləri isə aylıq maaş alırdılar. 

Cədvəl 22. 1960 və 1970-ci illər üzrə Baş Qaz İdarəsinin 
bəzi müəssisələrində mühəndislərin, qulluqçuların və 

fəhlələrin sayı. 
1960-cı il 

İdarələr 

C
ə

m
i 

iş
çi

lə
r 

 M
ü

h
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- 
d
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lə
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 Q
u
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“Azərqaz” trestinin qaz  
istismar sexləri 224 24 19 181 

Respublika maye qaz  
kontoru 

36 7 6 18 

Magistral qaz kəmərləri  
İdarəsi 425 74 25 321 

“Bakıqaz” tresti 452 38 29 373 
2 №-li tikinti-quraşdırma  
İdarəsi 426 30 14 370 

1970-ci il 
“Bakıqaz” tresti 1045 105 19 859 
Bakı məişət maye qaz 
zavodu 

77 10 4 63 

Sumqayıt şəhər qaz  
kontoru 99 15 2 82 

Gəncə şəhər qaz kontoru 230 5 5 210 

“Azərqaztikinti” tresti 860 110 59 646 

Cədvəl 23. 1969-cu ildə Baş Qaz İdarəsi 
sistemində çalışan fəhlələrin maaşı. 

Dərə- 
cələr 

Saathesabı 
maaş 

(qəpiklə) 

Günəmuzd 
maaş 

(manatla) 
Aylıq 
maaş 

I 43,8 3,56 78,32 
II 49,3 4,00 88,00 
III 55,5 4,51 99,22 
IV 62,5 5,07 111,54 
V 70,2 5,70 125,40 
VI 79,0 6,41 141,02 
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2. Kadrların hazırlanması üçün tədris sistemi 
 

zərbaycanın qaz təsərrüfatında kadr hazırlığına xüsusi diqqət yeti-

rilirdi və bunun üçün tədris sistemi hazırlanmışdı. Hələ 2-ci dünya 

müharibəsi dövründə “Bakıqaz” trestində xüsusi iş rejimi tətbiq ol-

muş və bu trest hərbi strukturun bir hissəsinə çevrilmişdi. İşçilər həm öz vəzi-

fə borclarını yetirirdilər, həm də hərbi tədbirlərə cəlb olunurdular, bu məqsədlə 

trestdə kurslar təşkil edilmişdi, orada keçirilən texniki və hərbi dərslərdə ki-

şilərlə birlikdə qadınlar da iştirak edirdilər. Dərslər axşam vaxtı işdən sonra 

keçirilirdi və işçilərin iştirakı məcburi idi, yayınanlar məsuliyyətə cəlb olunur-

dular. Belə kurslardan biri 1942-ci ilin mart ayında təşkil olunmuş, orada trest 

rəisinin əmri ilə 41 qadın təlim keçmişdi [70,3]. Kişiləri isə trestdə təşkil 

olunmuş xalq müqavimət dəstələrinə yazırdılar və onlarla ayrıca təlim keçir-

dilər. Təlimlər axşam vaxtı işdən sonra və bazar günləri səhərdən günortaya 

qədər keçirilirdi [70,4]. Beləliklə, kişilərin istirahət günlərinin yarısı da təlim-

lərdə keçirdi. Müharibə bitəndən sonra trestin hərbi mahiyyəti aradan qaldırıl-

mış və sürətlə inkişaf edən qaz təsərrüfatı üçün yeni kadrların hazırlanması və 

işçilərin peşəkarlıqlarının təkmilləşdirilməsi problemləri həll olunmalı idi. 

Bu məqsədlə yeni qanunlar və sərəncamlar qəbul edilirdi. 1948-ci ildə 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə qaz kəmərlərinin tikintisi və is-

tismarı ilə məşğul olan bütün işçilər icbari texniki tədris kurslarını keçib imta-

han verməli idilər. Bu qərara əsasən, 1949-cu ilin yanvar ayının ortalarından 

başlayaraq “Bakıqaz” trestində mənzil daxili və yeraltı qaz kəmərlərin çəkil-

məsi və təmiri üzrə ixtisaslaşan eləcə də nəzarətçi, növbətçi və tənzimçi çi-

lingərlər üçün 6 qrupdan ibarət 32 saatlıq texniki-tədris kursları təşkil edilmiş-

di [71,5]. Şöbə rəisləri və onların iş icraçıları, bölmə müdirləri, növbətçi mü-

həndislər, sektor rəhbərləri və texniklər üçün isə 

110 saatlıq dərs proqramını 1949-cu ilin may-iyul 

aylarında keçmək üçün 4 tədris qrupu yaradılmışdı. 

Dərsləri “Bakıqaz” rəisi, texnika elmləri namizədi 

A. M. Abdullayev və onun tərəfindən təyin olunmuş trestin aparıcı mühəndis-

lərindən və ali məktəblərdən dəvət edilmiş mütəxəssislərindən ibarət müəllim 

heyəti aparırdı [63,56]; onlara saatda 12 manat məbləğində pul ödənilirdi. İm-

tahanları isə trestin mühəndislərindən ibarət 4 nəfərlik komissiya qəbul edirdi 

[71,25]. Həmin imtahanları verə bilməyən işçilərin vəzifələri və dərəcələri en-

dirilmişdi.  

Beləliklə, trestdə işçilərin texniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə böyük diq-

qət verilirdi, praktiki işlə nəzəri bilgilərin vəhdətinə nail olunurdu. Gələcək il-

A 
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lərdə isə sürətlə inkişaf edən qaz təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı ustalar, mü-

həndislər və qulluqçular lazım idi və onların çatışmaması ciddi problem ya-

radırdı. İşlərin əsas hissəsini keçmiş zamanlardan neft, qaz və texnika sahəsin-

də işləyən kadrlar yerinə yetirirdi.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, texniki peşə məktəblərinin və ali məktəblərin 

məzunlarını da təyinatla Baş Qaz İdarəsinin bölmələrində işlə təmin edilirdilər. 

Buna baxmayaraq, problem 

həll olunmurdu, çünki yeni 

məzunların təsərrüfat sahə-

sində təcrübəsi yox idi, qalan 

işçilərin bir çoxu isə köhnə 

qaydalarla işləməyə vərdiş et-

mişdilər, texniki yeniliklərə yi-

yələnmirdilər. Beləliklə, kadr-

ların ixtisas səviyyəsinin artı-

rılmasına ehtiyac olmuş və 

problemdən ən yaxşı çıxış 

yollarından biri keçmiş illərin 

örnəyi ilə Baş Qaz İdarəsi si-

stemində ustaların, mühən-

dislərin və qulluqçuların tə-

sərrüfat işindən ayrılmadan ix-

tisaslarının təkmilləşdirmə 

kurslarının təşkil olunması 

idi. Bundan əvvəl bu üsul 

“Bakıqaz” trestində təcrübə-

dən keçmiş və müsbət nəticə-

lər vermişdi. 1962-ci ildə 370 

nəfər işçi ixtisaslarını təkmil-

ləşdirmək üçün təşkil olunan 

kurslara göndərilmişdi [60, 
16]. Onlardan arasında 250 çilingər, 50 qaynaqçı və 70 mühəndis olmuşdu. 

Beş nəfər təlimləri maaşlarını almaq şərti ilə işdən müvəqqəti aralanaraq 

keçmişdilər. 1964-cü ildə isə 162 nəfər yeni ixtisaslara yiyələnə bilmiş, onların 

95 nəzarətçi çilingər, 45 operator, 5 rabitə montyoru, 8 laborant, 2 yeraltı boru 

xidmətçisi, 7 qaynaqçı idi. 1964-cü ildə isə 140 nəfər kurslarda ixtisaslarını 

təkmilləşdirmişdi [34,10]. Ehtiyac yarananda isə bəzi işçiləri işdən ayıraraq 

başqa qurumların təşkil etdikləri kurslara da yollayırdılar.  

1961-ci ildə Baş Qaz İdarəsinin 1 №-li tikinti-
quraşdırma idarəsində təşkil olunan işçilərin 

ixtisaslarının təkmilləşdirilməsi kurslarının tədris 
planı [60,33]. 

Fənlər Saatlar 
① Giriş mühazirəsi 2 
② Borular, qaz cihazları, armaturlar 4 
③ Xəndəklərin qazılması və boruların 
basdırılması 2 

④ Polad qaz boruların qaynaq edilməsi 4 
⑤ Qaz kəmərlərinin korroziyaya qarşı 
mühafizəsi 2 

⑥ Küçə qaz kəmərlərinin quruluşu 10 
⑦ Yerüstü qaz kəmərlərinin quruluşu 2 
⑧ Süni qurğularla kəsişən yerlərdə qaz 
kəmərlərinin çəkilməsi 

2 

⑨ Çaylardan, yarğanlardan və bataq- 
lıqlardan qaz kəmərlərinin çəkilməsi 2 

⑩ Evlərdə qaz kəmərlərinin quruluşu 10 
⑪ Sənaye müəssisələrinin 
qazlaşdırılması 2 

⑫ Qazbölüşdürücü və qaz təzyiqi 
tənzimləyən stansiyaların quruluşu 2 

⑬ Qazdoldurma stansiyaları və maye 
qazla qazlaşdırma 

4 

⑭ Təhlükəsizlik texnikası və yanğına 
qarşı tədbirlər 6 

⑮ İmtahanların keçirilməsi 6 
Cəmi 60 
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Ustaların, mühəndislərin və qulluqçuların ixtisasların təkmilləşdirilməsi ilə 

birlikdə Baş Qaz İdarəsi sistemində işçilərin peşələr üzrə hazırlanması və yeni 

ixtisaslara yiyələnməsi məqsədi ilə kurslar da fəaliyyət göstərirdi. Məsələn, 

belə kurslar Respublika ərazisində qazlaşdırma işlərini aparan 1 №-li tikinti-

quraşdırma idarəsində təşkil edilmiş, orada qısa müddətdə peşələr üzrə işçilər 

hazırlanmış və tikintiyə yollanılmışdı. 1961-ci ildə həmin kurslarda 150 nəfər 

çilingər, 38 nəfər qaynaqçı, 15 nəfər izolyasiyaçı oxumuşdu. Daha 15 nəfər 

briqadir, ekskavatorçu, kompressorçu və 15 orta texniki işçi isə ixtisaslarını 

Şəkil 29. Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəisi A. M. Abdullayevin sədrliyi ilə “İstilik qaz təc-
hizatı” ixtisası üzrə keçirilən diplom müdafiəsi. Bakı, İnşaat mühəndisləri İnstitutu, 1969 il. 
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artırmışdılar. Beləliklə, kurslarda təhsil alanların ümumi sayı 218 nəfər idi, 

onların hazırlanması üçün dərsləri aparan müəllimlərə 826 manat ödənilmişdi.  

Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərliyi qaz təsərrüfatında çalışan iş-

çiləri ixtisaslarını təkmilləşdirmək üçün SSRİ-nin başqa respublikalarına da 

yollayırdı. 1961-ci ildə nazirin əmri ilə Baş Qaz İdarəsinin bir nəfər qaynaqçısı 

[60,61] Kiyev şəhərinə Ukrayna Elmlər akademiyasının Paton adına Elektrik 

Qaynaq İnstitutunda təşkil olunan Qaynağın yeni üsullarının təsərrüfatda tət-

biq etmək üçün təlimatçıların hazırlanması kurslarına ezam edilmişdi. Səkkiz 

aylıq olan həmin kursların dörd ayı bilavasitə istehsalatda praktik fəaliyyətdə 

keçirilməli idi. Şərtlərə görə, oxuduğu müddətdə həmin qaynaqçı hər ay orta 

əmək haqqından başqa 30 manat məbləğində təqaüd almış və yataqxanada pul-

suz çarpayı ilə təmin edilmişdi. Bütün xərcləri, o cümlədən yol xərclərini, Baş 

Qaz İdarəsi çəkmişdi. 

 

3. İşçilərin təltif edilməsi və mükafatlandırılması 
 

az təsərrüfatında əmək nailiyyətləri ilə fərqlənən qabaqcıl işçiləri or-

den və medallarla təltif edirdilər. Təltif edilmə mərasimi daha çox 

hansısa yubileylər və dövlət bayramları günləri ərəfəsində keçirilirdi. 

2-ci dünya müharibəsi illərində hərbi əhəmiyyətli strateji müəssisə olan “Bakı-

qaz” trestində əmək fəaliyyəti ilə fərqlənən işçiləri hərbi orden və medallarla 

təltif edilirdilər. Örnək üçün, 1944 və 1945-ci illərdə trestin rəisi “Qafqazın 

müdafiəsi uğrunda” və “Böyük vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” 

medalları ilə təltif edilmişdi. Sonrakı illərdə isə yüksək sürətlə inkişaf edən qaz 

təsərrüfatında yalnız əmək göstəricilərinə görə fərqlənmələr verilirdi və həmin 

rəis mülki “Şərəf nişanı ordeni” ilə təltif edilmişdi.  

Sovet dövründə əmək fəaliyyəti və xüsusi ilə fəhlə əməyi yüksək qiymət-

ləndirilmiş və dövlət ideologiyası səviyyəsində olmuşdu. Fərqlənən işçilərin 

siyahıları tərtib edilir və əlamətdar hadisələr ərəfəsində dövlət orqanlarına 

ötürülürdü. Onların qərarı ilə həmin işçilər orden, medal və başqa nişanlarla 

təltif edilirdilər. Məsələn, 1962-ci ildə Kommunal təsərrüfatı naziri 50 illik 

yubileyi münasibəti Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif 

edilmişdi. 

SSRİ qaz sənayesinin özünə məxsus fərqləndirmə nişanları da olmuşdu. 

Onlardan biri “Qaz sənayesinin fəxri işçisi” medalı idi. Azərbaycan nümayən-

dələrindən bu nişanla 1976-cı ildə “Azərqaznəql” İstehsalat Birliyinin direkto-

ru təltif edilmişdi. 

Q 
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1970-ci ildə Qaz təsərrüfatı Baş idarəsində işçilərin təltif edilməsi üçün si-

yahı hazırlanmışdı [117]. Siyahıya görə, 16 nəfərə müxtəlif dərəcəli nişanlar 

verilməli idi: 1 nəfər “Oktyabr inqilabı”, 3 nəfər “Qırmızı əmək bayrağı”, 6 

nəfər “Şərəf nişanı” ordenləri, eləcə də 2 nəfər “Əmək suçaətinə görə”, 4 nə-

fər  “Əməkdə fərqləndiyinə görə” medalları almalı idi. 1971-ci ildə isə onların 

hamısı həmin nişanlarla təltif olundular. Onlardan 11 nəfər fəhlə, 2 nəfər mü-

həndis-texniki işçi, 3 nəfər isə rəhbərliyin nümayəndələri idi. Təltif olunan-

ların milli tərkibinə də diqqət yetirilmişdi. Bu kimi siyahılarda Sovet beynəl-

miləlçilik ideologiyasına uyğun olaraq müxtəlif millətlərin nümayəndələri da-

xil edilməli idi. Beləliklə, təltif olunanların 11 nəfəri azərbaycanlı, 3 nəfəri er-

məni və 2 nəfəri rus (onlardan biri qadın) olmuşdu.  

Qaz istismarı sahəsində fə-

allıq göstərən, daha çox na-

iliyyətlər qazanan və işi key-

fiyyətlə görən işçilərə müka-

fatlar da verilirdi. Bununla da 

əmək fəallığının artırılmasına 

nail olunurdu, yaxşı işləyənlər 

başqalarından fərqləndirilirdi. 

Bu da əmək məsuldarlığının 

artmasına xidmət edirdi, təsər-

rüfat hesablı müəssisəyə gəlir 

gətirirdi. Məsələn, 1949-ci ildə 

Bakıda tikinti üzrə planların 

artıqlaması ilə yerinə yetiril-

məsinə görə “Bakıqaz” tresti-

nin rəisi və 19 nəfər öncül işçi 

maaşlarından əlavə pul müka-

fatını almışdılar [71,20-23]. 

1950-ci ildə 31 işçi pulla mü-

kafatlandırılmış, 4 nəfər rəhbər 

işçiyə isə sanatoriyalarda pulsuz dincəlmək üçün yollayışlar verilmişdi [69, 
68]. 1961-ci ildə verilən  əmrə görə, qaz istismar sexlərinin rəislərindən biri 

ən qısa müddətdə uzun məsafəli boru kəməri çəkdiyinə, çoxlu sayda qaz təz-

yiqini tənzimləyən qurğuları quraşdırdığına, işlək olmayan siyirtmələrin dəyiş-

dirdiyinə və gördüyü bunlar kimi başqa işlərə görə əlavə bir aylıq maaşla mü-

kafatlandırılmışdı [79,156]. 1965-ci ilin hesabatına görə Baş Qaz İdarəsi sis-

temində mükafatların ödənilməsinə 117 min manat xərclənmişdi. 

Şəkil 30.  Azərbaycan SSR qaz təsərrüfatı 
işçilərinə verilmiş bəzi nişanlar və fəxri 

fərmanlar. 
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Mükafatlar hansısa təxirə salınmaz işi tez bir zaman ərzində görülməsinə 

görə də verilirdi. Misal üçün, 1962-ci ildə “Bakıqaz” trestinin işçi briqadası 

1,3 kilometrlik yeraltı orta təzyiqli qaz kəmərinin qısa zaman ərzində yerini 

dəyişdirdiyinə görə mükafatlandırılmışdı. Həmin kəmərin yeri tramvay xətti-

nin çəkilişinə görə dəyişdirilməli idi. Briqadanın işçiləri aylıq maaşları qədər 

pul vəsaiti almış və bunun üçün nazirin əmri ilə ümumi hesabla 600 manat 

ayrılmışdı [75,189]. 

Xüsusi mükafat növləri də tətbiq edilirdi. Məsələn 1966-cı ilin 2-ci yarısı-

nın nəticələrinə görə, Baş Qaz İdarəsinin bölmələri qazın maya dəyərini aşağı 

sala bilmişdilər və bunun nəticəsində böyük gəlir əldə edilmişdi. Eyni za-

manda, qazın qəbulu və verilməsi üzrə planlar artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş-

di. Buna görə rəisin əmri ilə mühəndis, texniki və rəhbər işçilər mükafatlan-

dırılmışdılar. 

Qəza halları baş verəndə, kontorların ümumi göstəriciləri müsbət olsa belə, 

işçilərə mükafatlar verilmirdi. Örnək üçün, 1966-cı ildə Bakının Maştağa kən-

dində Şərqi Abşeron kontorunun nəzarətçilərinin səhlənkarlığı üzündən 5 nə-

fərin xəsarət alması ilə (onlardan biri həlak olmuşdu) nəticələnən qaz partlayışı 

baş vermişdi. Həmin kontor il ərzində bütün planları yerinə yetirmiş, ancaq bu 

olaya görə onun işçilərinə mükafat verilməmişdi [89,139]. 

Baş Qaz İdarəsi rayonların qazlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət vermiş və 

orada çalışan işçiləri nailiyyətlərinə görə mükafatlandırırdı. Belə ki, Naxçıva-

nın qaz təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçi-

rilirdi. Muxtar Respublikanı təbii qazla təmin etmək üçün layihənin həyata ke-

çirməsi ilə birlikdə maye qazla qazlaşdırılması da 

uğurla davam etdirilirdi. 1967-ci ildə Baş Qaz İda-

rəsi rəisinin əmri ilə şəhərlərin ətrafında 12 kilo-

metr məsafədə yerləşən uşaq baxçalarının, xəstəxa-

nalarının, yeməkxanaların, eləcə də kənd mənzillə-

rinin maye qazla qazlaşdırılmasına başlanılmışdı 

[82,35]. Bundan başqa, Naxçıvanın qaz təsərrüfa-

tında çalışan işçilərin iş şəraiti və maddi durumu də yaxşılaşdırılırdı. Naxçıvan 

maye qaz kontoru ili yüksək göstəricilərlə bitirəndə, planları artıqlaması ilə 

yerinə yetirəndə, yanacağın maya dəyərinin aşağı salınmasına nail olanda Baş 

Qaz İdarəsi rəisinin əmri [84,126] ilə onun işçiləri maaşdan əlavə mükafat-

landırılırdılar. 

İdarə və trestlərin işlərində geriləmə olanda onlara xəbərdarlıq edilirdi, an-

caq sonra əmək göstəricilərini düzəldib tapşırılan işləri vaxtında yerinə yetirir-

dilərsə onların işçilərinə mükafatlar verilirdi. Belə ki, 1969-cu ilin birinci yarı-

Cədvəl 24. Baş Qaz İdarəsi 
işçilərinin 1960-cı ildə 
partiya mənsubiyyəti. 

Partiya üzvlüyü 
Təhsil 

Ali Orta 
Kommunistlər 35 20 

Komsomolçular 64 12 
Bitərəflər 17 41 
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sında “Azərqaztikinti” tresti planı yerinə yetirməmiş, bir çox obyektləri vaxtın-

da istismara verə bilməmişdi. Buna görə trestin rəhbərliyinə nəzarətin güclən-

dirilməsi və təcili olaraq iş prosesinin bərpa edilməsi tapşırığı verilmişdi. Gö-

rülən tədbirlərin nəticəsində 1969-cu ilin ikinci yarısında həmin trest geriliyi 

aradan qaldırıb qarşıya qoyulan bütün öhdəlikləri artıqlaması ilə yerinə yetir-

miş və buna görə onun rəhbər işçiləri mükafatlandırılmışdılar [95,81]. 

Baş Qaz İdarəsi rəisinin sərəncamında maddi ehtiyat fondu da olmuşdu. 

Həmin fonddan xeyriyyəçilik məqsədi ilə istifadə edilirdi. İşçilərin qohumları 

rəhmətə gedəndə, hansısa həyati əhəmiyyətli tədbirlər görüləndə oradan rəisin 

əmri ilə müəyyən məbləğ həmin şəxslərin hesabına keçirilirdi [95,65]. 

Həmçinin, qaz təsərrüfatında 2-ci dünya müharibəsində iştirak edən işçilə-

rin, əlillərin və onların ailə üzvlərinin ümumittifaq qanunlarına uyğun olaraq 

imtiyazları olmuşdu. 1970-ci ildə qəbul olunmuş qa-

nuna görə, onlar hər il kurortlarda pulsuz dincələ, də-

mir yolu və su nəqliyyatı vasitələrindən istifadə et-

mək üçün biletləri yarı qiymətə ala bilərdilər. Bundan 

başqa, onlara “Zaporojets” markalı maşın hədiyyə edilməli, mənzil problem-

ləri həll olunmalı idi. Bu qanunun icra edilməsi üçün Baş Qaz İdarəsinin rəh-

bərliyi xüsusi əmr  vermişdi və onun icra edilməsinə kadrlar şöbəsinin müdiri 

nəzarət edirdi [111,37]. 
Bayram günləri ərəfəsində Baş Qaz İdarəsinin işçilərinə hədiyyələrin veril-

məsi ənənəsi də olmuşdu. Hər ilin 8 mart bayramı münasibəti ilə işlərində yük-

sək göstəricilərə nail olan qadınlara hədiyyələr verilirdi. Məsələn, 1966-cı ildə 

23 qadının hərəsinə 4 manatlıq sovqat verilmişdi [89,143]. 

 

4. Əmək münasibətləri və intizamın pozulması halları 
 

az təsərrüfatında əmək intizamının təmin edilməsi məsələsinə də 

xüsusi diqqət yetirilirdi. İşçilər müəyyən olunmuş saatlarda və gün-

lərdə işə gəlməli və getməli idilər. 2-ci dünya müharibəsi dövründə 

“Bakıqaz” tresti dövlətin strateji obyekti sayıldığından, onun işçilərinin bir ço-

xusunu cəbhəyə aparmırdılar. Bunun əvəzində onlar çox ağır və sərt şəraitdə 

işləyirdilər. Çox vaxt gecələr və istirahət saatlarında belə işləməli olurdular. İş-

lərdən yayınma vətənə xəyanət kimi qiymətləndirilirdi və buna yol verənlər 

xüsusi orqanlar tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunurdular. Bununla belə, mütə-

xəssis olmayan və məsuliyyətli işlərə cəlb edilməyən sıravi işçiləri əsgərliyə 

aparırdılar [70,134]. 

Q 
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Həmçinin, müharibə dövründə iş rejiminin pozulmasına və adi vaxtda yün-

gül görsənən nöqsanlara görə çox sərt cəza tədbirləri tətbiq edilirdi. 1943-cü 

ildə mənzil sahiblərinə ödəniş qəbzlərini paylamadığına və onları zibil yeşiyi-

nə tulladığına görə “Bakıqaz”ın nəzarətçi çilingərinin işi məhkəməyə verilmiş-

di [98,21]. Eyni zamanda, müharibə dövrünün qıtlıq şəraitində dövlət əmla-

kının talan edilməsinin qarşısını almaq və maddi vasitələrə nəzarət etmək üçün 

tez-tez inventarlaşdırma işləri aparılırdı, bu barədə xüsusi əmrlər verilirdi. 

Üzürlü səbəbi olmadan işə çıxmayanlara və hətta gecikənlərə, eləcə də iş 

rejimini pozanlara qarşı ən sərt tədbirlər görülürdü. Məsələn, bir neçə işçinin 

işə 30−35 dəqiqə gecikdiyinə, bir çilingərin özbaşına iş yerini tərk etməsinə, 

digərinin iş yerində spirtli içki içdiyinə görə onların hamısının işləri məhkə-

məyə verilmişdi. İşçilərdən biri ona həkim tərəfindən verilmiş arayışda xəs-

təliyinin müddətini saxtalaşdırıb bir neçə əlavə gün işə çıxmamışdı. Bundan 

xəbər tutan rəhbərlik onun da işini məhkəmə orqanlarına ötürmüşdü [70,145]. 

O zaman yeni işçiləri bir aylıq sınaq müddəti keçəndən sonra işə götürürdülər. 

Həmin müddətdə qarşılarına qoyulan tələblərə cavab verməyənlər işdən xaric 

olunurdular.  

Eyni zamanda, yol verdikləri intizamsızlığa görə bəzi işçilərə xəbərdarlıq 

da edilirdi. Məsələn, bir nəfər təsərrüfat kurslarına göndərilmiş, ancaq dərslə-

rin birini üzürlü səbəb olmadan buraxmışdı. Buna görə rəisin əmri ilə ona şid-

dətli töhmət verilmişdi [70,155]. İşçilər arasında ixtilafları qızışdıranları da 

cəzalandırırdılar. 1943-cü ildə yeməkxana işçisi olan bir qadın nahara gələn çi-

lingərlərlə kobud davranmış və buna görə müdiriyyətdən xəbərdarlıq almışdı.  

Məlum olduğu kimi, müharibə illəri qıtlıq və bəzi hallarda aclıq şəraitində 

keçmişdi. Bütün ölkədə olduğu kimi, “Bakıqaz”da da qida məhsullarını almaq 

üçün trestin mühasibləri işçilərə xüsusi talonlar verirdilər [70,31]. Çörək, şə-

kər, yağ və ət kimi qida məhsullarını yalnız həmin talonlarla almaq olardı.  

Müharibə bitəndən sonra sərt qanunlar yığışdırılmış və SSRİ-nin bütün mü-

əssisələrində olduğu kimi, qaz təsərrüfatı sistemində 7 və 8 saatlıq iş günləri 

tətbiq edilmişdi. O dövrdə də əmək nizamının pozulması halları olurdu, bəzi 

işçilər işə çıxmırdılar, gecikirdilər, ya da iş yerindən vaxtından tez aralanır-

dılar. Əmrlərin icra edilməməsi, rəhbərliyin sərəncamlarının yerinə yetirilmə-

məsi halları da olurdu. Bu kimi halların qarşısı alınırdı və nizamı pozanlar cə-

zalandırılırdılar. 1966-cı ildə “Azərqaz” trestində 88 əmək intizamının pozul-

ması halları qeydə alınmışdı: 11 nəfər ciddi töhmət, 32 nəfər adi töhmət, 22 

nəfər xəbərdarlıq almış; 12 nəfər rütbədə endirilmiş, 11 nəfər isə mükafatdan 

məhrum edilmişdi.1970-ci ildə işə Baş Qaz İdarəsi rəisinin əmri ilə işə gecik-

diklərinə görə mərkəzi aparatın bir neçə işçisinə töhmət verilmiş və onlara bir 
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daha intizamı pozduqları təqdirdə işdən qovulacaqları barəsində xəbərdarlıq 

edilmişdi [85,75]. 

Qaz təsərrüfatında işçilər arasında münasibətlər əmək məcəlləsi ilə tənzim-

lənirdi. Bununla belə, cəmiyyətin bütün təbəqələrində olduğu kimi, bu sahədə 

də anlaşılmazlıqlar və ixtilaflar olurdu. Bu da ilk növbədə rəhbərliklə işçilərin 

arasında olan münasibətlərdə özünü göstərirdi. Belə hallardan biri 1968-ci ildə 

Şərqi Abşeron istismar kontorunda qeydə alınmışdı. Həmin kontora aid olan 

sexlərin birinin rəisi (qadın idi) uzun illər boyu işçiləri ilə çox kobud dav-

ranmış və onları təhqir etmişdi. Buna görə həmin sexdə tez-tez ixtilaflar baş 

verirdi. Rəis özbaşınalığı nəticəsində onlarla mühəndis, usta və fəhlə iş yerləri-

ni tərk etməyə məcbur olmuşdular. Belə ki, 1966-cı ilin 4 ayı ərzində 14, 1967 

-ci ildə 45, 1968-ci ilin 8 ayının nəticələrinə görə 33 nəfər işçi sexi öz əri-

zələri ilə tərk etmişdilər. Kobudluqla yanaşı işçilərin hüquqları pozulurdu, on-

ların təhlükəsizliyi təmin edilmirdi, qanunla nəzərdə tutulmuş xüsusi geyimlər, 

gigiyena vasitələri və başqa ləvazimatlar verilmirdi. 

O zaman Şərqi Abşeron istismar kontorunun rəhbərliyi sex rəisinin özbaşı-

nalıqlarına qarşı heç bir tədbir görməmiş, buna görə ixtilaflar daha da dərinləş-

miş, Baş Qaz İdarəsi rəisinə qədər gedib çıxmışdı. Yalnız bundan sonra həmin 

sexdə işçilər arasında olan münasibətlər araşdırılmağa başlamış və nəticədə 

sex rəisinə qarşı irəli sürülən ittihamlar təsdiqini tapmışdı. Yekun əmrə əsasən 

[87,21], Şərqi Abşeron istismar kontorunun rəhbər-

liyi təcili olaraq işçi qüvvəsi axınının qarşısını al-

malı və bu barədə mütəmadi olaraq Baş Qaz İda-

rəsinə məlumat verməli idi. Əmrin icrasına nəzarət 

edilməsi kadrlar şöbəsinin müdirinə tapşırılmışdı. 

Daha sonra, əmrə görə fəhlələr xüsusi geyimlər, gi-

giyena vasitələri və başqa ləvazimatla təmin olun-

malı və bunun üçün məsul şəxs də təyin olunmuşdu. 

Kobudluğa yol vermiş sex rəisinə ciddi xəbərdarlıq 

edilmiş və özbaşınalığa son qoymaq tələbi irəli sürülmüşdü. Həmkarlar ittifa-

qına tövsiyə edilmişdi ki, bu işlə məşğul olsunlar, işçilərin həmin sexi kütləvi 

olaraq tərk etməsinin səbəblərini öyrənsinlər və rəhbərliklə birlikdə özbaşına-

lığın qarşısını alsınlar. 

Qaz təsərrüfatında baş verən qəza hadisələri də müxtəlif idarə rəhbərlərinin 

ixtilaflarına səbəb olurdu. Məsələ burasındadır ki, həmin qəzaların baş vermə-

sinə görə kimsə məsuliyyətə cəlb olunmalı idi və buna görə hadisə baş vermiş 

ərazilərə cavabdeh olan idarə rəhbərləri məsuliyyəti öz boynuna götürmək is-

təmirdilər. Belə ixtilaflardan biri 1969-cu ilin dekabr ayında qeydə alınmışdı. 
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O zaman Xırdalan qəsəbəsinin ərazisində yeraltı qurğularda iş görən kanaliza-

siya idarəsinin işçiləri qaz partlayışından ağır xəsarətlər almışdılar. Hadisə ye-

rində araşdırma aparan Qaz texniki inspeksiyasının müfəttişlərinin və “Bakı-

qaz” trestinin nümayəndələrinin tərtib etdikləri akta görə təqsirli tərəf kimi 

“Bakıqaz” tresti göstərilmişdi. Məhz onun rəhbərliyinin səhlənkarlığı və ba-

xımsızlığı nəticəsində qaz kəməri qaynaq yerindən aralanmış, bunun nəticəsin-

də qaz ətraf kommunikasiyalara sızmış və bədbəxt hadisəyə səbəb olmuşdu.  

Ancaq, “Bakıqaz” trestinin baş mühəndisi bu qərarla razı olmamış və etira-

zını bildirmişdi. Onun iddiasına görə, bundan öncə kanalizasiya idarəsi öz qur-

ğularını texniki qaydaları pozaraq qaz kəmərlərinin yaxınlığında inşa etmiş və 

bu barədə “Bakıqaz” tresti yazılı surətdə dövlət idarələrinə müraciət etmişdi. 

Bundan başqa, kanalizasiya idarəsinin işçiləri də yeraltı qurğularda iş qaydala-

rını pozmuşdular. Qaydaya görə, yeraltı kommunikasiyaya düşməkdən öncə 

onun qapağını açıb havasını dəyişmək lazımdır. Həmçinin, orada iş görülən 

zaman kibritin alışdırılması kimi açıq oddan istifadə edilməməli, qurğular 

yalnız xüsusi əl fənərlərin vasitəsi ilə işıqlandırılmalıdır. Xəsarət almış kanali-

zasiya işçiləri isə bu qaydalara riayət etməmişdilər. Qaynaq yerindən aralanan 

kəmər isə ekspertlər tərəfindən araşdırılmış və qərara gəlinmişdi ki, inşa edi-

lən zaman onun üzərində qaynaq işləri keyfiyyətsiz görülmüşdü. 

Bu məsələ gərgin mübahisələrə səbəb olmuş, nəticədə Qaz texniki inspek-

siyasının rəisi və “Bakıqaz” trestinin baş mühəndisi bir-birini təhqir etmişdilər. 

Bundan sonra “Bakıqaz”ın baş mühəndisi araşdırmanın yekun aktına qol çək-

məkdən imtina etmişdi. Bu ixtilafa qarışan Baş Qaz İdarəsinin rəisi “Bakıqaz” 

trestinin baş mühəndisini kobudluqda təqsirli bilərək töhmətləndirmiş [86, 
93], qəzanın səbəblərinin araşdırılmasını isə davam etdirmək əmrini vermişdi. 
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Fəsil 3. ELMİ−TEXNİKİ FƏALİYYƏT 
 

 

1. Elmi-texniki cəmiyyət və İxtiralar bürosu 
 

SRİ-nin başqa müəssisələrində olduğu kimi, Azərbaycanın qaz təsər-

rüfatında Səmərələşdirmə və İxtira büroları fəaliyyət göstərirdilər. 

Onların məqsədi mühəndislərin və işçi heyətinin yeni texniki təkliflə-

rini qaz təsərrüfatında tətbiq etməkdən ibarət idi. Hər bir işçi özünün səmərəli 

təklifini, ya da ixtirasını oraya təqdim edə bilərdi. Həmin təklif və ya ixtira, 

büroların şurası tərəfindən öyrənilmiş, qəbul olunan təqdirdə qaz təsərrüfa-

tında tətbiq edilmiş, müəllif mükafatlandırılmış və bu barədə Həmkarlar itti-

faqlarına hesabatlar verilmişdi.  

Səmərələşdirmə və İxtiralar bürosu “Bakıqaz” trestində hələ Baş Qaz İdarə-

sinin yaranmasından öncə fəaliyyət göstərirdi və onun şuralarına yeni təkliflər 

daxil olurdu. Örnək 

üçün, 1948-ci ilin 28 

dekabr tarixində ke-

çirilmiş şura toplan-

tısında təqdim olun-

muş üç ixtira və bir 

səmərələşdirici təklif 

müzakirə edilmişdi. 

Onlardan biri “Bakı-

qaz” trestinin rəisi, 

texnika elmləri na-

mizədi A. M. Abdul-

layevin qırın bişiril-

məsi üçün maye qaz-

la işləyən və xüsusi 

odluqla təchiz edilən 

qurğu idi. O zaman 

yağışdan qorunmaq 

üçün köhnə evlərin 

damlarına qır basır-

dılar və onun hazır-

lanması üçün qırçılar 

S 

Şəkil 31. “Bakıqaz” trestinin emalatxanasında qırın bişirilməsi 
üçün ixtira edilən qurğunun sınaqdan keçirilməsi, 1949-cu il. 
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əsasən odun, bəzən isə mazut yandırırdılar. Həmin məqsəd üçün maye qazın 

istifadə edilməsi ekoloji cəhətdən təmiz və fəhlələr üçün daha yüngül və rahat 

idi; odunun və mazutun daşınmasına ehtiyac qalmırdı, iş yerinə yalnız maye 

qaz balonu və xüsusi odluq gətirilirdi. Şura üzvləri bu qurğunun sınaqlarının 

keçirilməsində iştirak etmişdilər. Həmin toplan-

tıda ixtira yüksək qiymətləndirilmiş, onun isteh-

sala buraxılması məsləhət görülmüşdü. 1949-cu 

ilin fevralın 4-də Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsi-

nin 48 №-li qərarı ilə qırın bişirilməsi üçün ma-

ye qazla işləyən yeni qurğu ixtira kimi qəbul olunmuş, A. M. Abdullayevin 

müəlliflik hüququ təsdiq edilmiş və ona 35955 manat məbləğində mükafat 

verilmişdi. Həmin vaxtdan başlayaraq bu ixtira uzun illər Bakı evlər idarəsinin 

“Bakıtəmirtikinti” tresti tərəfindən istifadə edilmiş, daha sonra isə sənayenin 

başqa sahələrində də tətbiq olunmuşdu. Həmçinin,1949-cu ildən başlayaraq 

“Bakıqaz” trestində maye qazın istismarı ilə məşğul olan bölmə də yaradıl-

mışdı. 

O zaman ixtiralar bürosunun üzvləri arasında azərbaycanlılar olmamış, ya 

da onlar çox az təmsil olunmuşlar. Misal üçün, həmin toplantının 9 şura 

üzvləri arasında ancaq 1 nəfər azərbaycanlı var idi. Bu da yüksək səviyyəli 

milli kadrların azlığı ilə bağlı idi. Gələcək illər ərzində bu sahədə vəziyyət də-

yişmiş, milli kadrlar daha çox təmsil olunurdular. 

1948-ci ildə A. M. Abdullayevin daha bir ixtirasına baxılmış və istehsal 

edilmək üçün qəbul edilmişdi. Bu da “Taqan” tipli kiçik həcmli ikigözlü 

stolüstü qaz plitəsinin təkmilləşdirilmiş və 

daha yüngül metaldan istehsal edilmiş konst-

ruksiyası idi [26]. Bundan başqa, həmin pli-

tədən qaz təzyiqinin zəif olduğu zaman da 

istifadə etmək olardı, bunun üçün xüsusi od-

luq da ixtira edilmişdi. Bu barədə Bakı şəhər 

İcraiyyə Komitəsinin 1948-ci ilin 16 dekabr 

tarixli 48 №-li qərarı qəbul edilmişdi. Başqa 

plitələrlə müqayisədə daha təkmilləşdirilmiş 

olan bu cihazı istehsal etmək üçün 1948-ci il-

də “Bakıqaz” trestinin təmir-mexaniki ema-

latxanasında tökmə sexi təşkil edilmişdi [21]. 
Nəticədə işlədilən materiala qənaət edilmiş, məişətdə istifadə edilmək üçün 

daha əlverişli imkan yaranmış və iqtisadi səmərəliliyə nail olunmuşdu. 
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1958-ci ildən başlayaraq Səmərələşdirmə və İxtira büroları Həmkarlar it-

tifaqlarının nəzdində fəaliyyət göstərən Ümumittifaq Səmələşdiricilər və İxti-

raçılar Cəmiyyətinin yerli orqanı kimi qeydə alınmışdılar. Ən əhəmiyyətli 

ixtiralar Respublika və daha sonra SSRİ səviyyəsində təşkil olunan sərgilərdə 

nümayiş etdirilmişdi. Alimlər həmin ixtiraların səmərəli olduğunu təsdiq edən-

dən sonra onlar istehsalatda tətbiq edilirdi.  

1960-cı ildə yaradılmış Baş Qaz İdarəsində və onun bölmələrində də Sə-

mərələşdirmə və İxtiralar büroları olmuş, onlara daxil olan səmərələşdirici tək-

liflərin və ixtiraların siyahısı aparılmış, bu barədə Kommunal-məişət müəs-

sisələrinin həmkarlar ittifaqlarına hesabat verilmişdi. Eyni zamanda, qəbul olu-

nan və təsərrüfatda tətbiq edilən təkliflərin müəlliflərinə mükafatların veril-

məsi üçün xüsusi maliyyə fondu ayrılmışdı. Həmin ixtiralar idarələrin texniki 

heyəti tərəfindən öyrənilib büronun texniki şurasına təqdim edilirdi. Hesabat-

lar aylar üzrə aparılır və ilin sonunda aşağıda göstərilən cədvəl formasında 

yuxarı qurumlara təqdim edilirdi.  

Cədvəldən göründüyü kimi, 

1960-cı ildə “Azərqazın” dörd 

idarəsindən 51 nəfər (onlardan 17 

fəhlə idi) səmərələşdirici təkliflə 

büroya müraciət etmiş və onların 

41 qəbul edilib təsərrüfatda tətbiq 

edilmişdi. Bunun nəticəsində 84,1 

min manat gəlir ələdə edilmiş, 

müəlliflərə verilən mükafatların 

ümumi məbləği 19,9 min manat 

olmuşdu. Həmin ilin ərzində büro 

şurasının 28 toplantısı keçirilmiş-

di. Müqayisə üçün,1959-cu ildə daxil olan 30 səmərələşdirici təklifin 20-si 

tətbiq olunmuş, bunun nəticəsində 130 min manat gəlir əldə edilmişdi. Buna 

bənzər hesabatlar başqa idarələr tərəfindən də Baş Qaz İdarəsinə təqdim 

edilirdi.  

O zaman ixtiraçılığa o qədər çox böyük əhəmiyyət verilirdi ki, Ümumit-

tifaq Səmələşdiricilər və İxtiraçılar Cəmiyyətinin qərarı ilə bütün SSRİ məka-

nında bu sahədə çalışan mühəndis və texniki işçilər üçün ixtisaslarının təkmil-

ləşdirilmə kursları təşkil edilmişdi. Həmin kurslar Azərbaycanda da açılmış və 

Baş Qaz İdarəsinin ixtiraçı mühəndisləri orada oxumuşdular. 

 Səmərələşdirmə və İxtira bürolarından başqa Baş Qaz İdarəsində təsərrüfat 

sahəsini və istehsalı təkmilləşdirmək, eləcə də elmi-texniki tərəqqiyə nail ol-

Cədvəl 25. “Azərqaz” trestinin Səmərələşdirmə 
və ixtiralar bürosunun 1960-cı il üzrə illik 

hesabatı. 
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maq məqsədi ilə Elmi-texniki Cəmiyyət də fəaliyyət göstərirdi. Bu kimi cə-

miyyətlər SSRİ-nin müəssisələrində könüllülük əsasında təşkil edilirdi. On-

ların vəzifəsi elmi və elmi-texniki sahələrdə çalışan ziyalıların və öncül fəh-

lələrin yaradıcılıq təşəbbüskarlıqlarını həvəsləndirməkdən ibarət idi [4]. Döv-

lət proqramları tərtib ediləndə Elmi-texniki cəmiyyətlərin verdiyi təkliflər nə-

zərə alınırdı. Onlar tərəfindən mühəndis və fəhlələrin biliklərinin və peşəkar-

lıqlarının artırılması üçün seminarlar keçirilmiş, yeni texniki nailiyyətlər üzrə 

kurslar təşkil edilmişdi. 

İlk belə seminar 1961-ci ildə Kommunal təsərrüfatı nazirinin əmri [97,14] 

ilə Baş Qaz İdarəsinin Respublikanın qazlaşdırılması ilə məşğul olan mühən-

dis və texniki işçilər üçün təşkil edilmişdi. Həmin seminar Azərbaycan Elmi-

texniki Cəmiyyətin binasında keçirildi. Orada otuza yaxın işçi üçün müha-

zirələr oxunmuş, xüsusi proqramlar üzrə dərslər keçirilmişdi. O zaman onlar 

maaşlarının ödənməsi şərti ilə işdən azad olunurdular. Qatılanlar dərslərə Kom-

munal Təsərrüfatı Nazirliyinin ayırdığı xüsusi avtobusları ilə gətirilirdilər.  

Həmçinin, 1966-cı ildə Baş Qaz İdarəsinin texniki məsələlərini, eləcə də 

Elmi-texniki cəmiyyətinin problemlərini operativ və kollegial surətdə həll et-

mək üçün rəisin yanında fəaliyyət göstərən və toplantıları hər cümə günləri ke-

çirilən 12 nəfərdən ibarət olan Texniki şura yaradılmışdı [105,8]. Örnək üçün, 

8 sentyabr 1967-ci ilin toplantısında onun üzvləri qaz kəmərlərini saxlayan 

yeni tipli dirəklərin qaz təsərrüfatında işlədilməsi və təzyiq altında olan boru-

larda qaynaq işlərinin aparılmasının yeni üsullarının tətbiq edilməsi imkanları-

nı müzakirə etmişdilər. Mövcud tələblərə cavab verməyən səmərələşdirici tək-

liflər qəbul edilmirdi. Həmçinin, Texniki şurada xarici ölkələrin texniki 

nailiyyətlərinin Azərbaycanın qaz təsərrüfatında tətbiq etmə imkanları da mü-

zakirə edilirdi. Belə ki, 4 avqust 1967-ci ilin toplantısında ABŞ-da maye qazın 

istehsalı və işlədilməsi haqqında məruzə oxunmuş, orada istifadə edilən bəzi 

üsulların Azərbaycanın maye qaz infrastrukturunda tətbiq edilməsi imkanları 

haqqında təkliflər irəli sürülmüşdü.  

İşçiləri texniki nailiyyətlərlə tanış etmək və ixtiracılığa həvəsləndirmək 

üçün Baş Qaz İdarəsində elmi-texniki ədəbiyyat yayılırdı və ixtisas jurnallarına 

abunə olmaq kampaniyaları keçirilirdi. Məsələn, idarələrdə SSRİ Elmi-texniki 

Cəmiyyətinin jurnalları yayılırdı və işçilər könüllü olaraq onlara abunə ola bi-

lərdilər. Həmçinin, Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi SSRİ-nin başqa respublika-

larında ixtira olunan yeniliklər və səmərələşdirici təkliflər haqqında məlumatlı 

idilər və onları Azərbaycanda tətbiq etmək imkanlarını nəzərdən keçirirdilər. 

Bu məqsədlə həm öz imkanları və əlaqələrindən istifadə edirdilər, həm də 

ümumittifaq elmi-texniki jurnalları oxuyurdular. Örnək üçün, ümumittifaq tex-
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niki jurnalların birində Başqırdıstanda məişət qaz plitələrinin istisini həm də 

suyun qızdırılması üçün istifadə edilməsi haqqında məqalə dərc olunmuşdu. 

Bunun üçün plitənin üzərində ilanvari borucuqla təchiz edilən kiçik qızdırıcı 

qurğu quraşdırılıb su xəttinə birləşdirilmişdi. Beləliklə, qaz plitəsi həm yemə-

yin bişirilməsi, həm də hamamxanada və mətbəxdə suyun qızdırılması üçün is-

tifadə edilə bilərdi. Texniki toplantıların birinə sədrlik edən Baş Qaz İdarəsinin 

rəisi bu ixtiranın Azərbaycanda tətbiq edilməsi üçün imkanların öyrənilməsi 

haqqında təklif irəli sürmüş və toplantının ümumi qərarı ilə [110,7] “Bakıqaz” 

trestinə tapşırılmışdır ki, emalatxanalarında həmin qurğunun eksperimental 

modelini hazırlayıb sınaqlardan keçirsin və səmərəliliyi haqqında rəhbərliyə 

məlumat versin. 

Bundan başqa, Sovet bayramlarına həsr edilmiş səmərələşdirmə və ixtiraçı-

lıq üzrə baxışlar da keçirilirdi. Onlar müsabiqə xarakterli olurdu və buna görə 

baxışı qəbul edib dəyərləndirən xüsusi komissiyalar təşkil edilirdi. Bu tədbirlə-

rə Baş Qaz İdarəsi bölmələrinin aparıcı mühəndisləri, eləcə də səmərələşdirmə 

və ixtiraçılıqda özlərini göstərmiş digər işçilər də cəlb olunurdular. Bu kimi 

baxışların məqsədi təklifləri irəli sürən müəlliflərə hər cür köməklik etməkdən, 

onların istehsalat və təsərrüfatda tətbiq etmə imkanlarını öyrənməkdən ibarət 

idi. Müsabiqə qaliblərinə mükafatlar verilirdi. 1967-ci ildə keçirilən baxışın 

qalibinə 400, ikinci yeri tutana isə 200 manat məbləğində mükafat verilmişdi 

[94,98]. 

 

2. Elmi konfranslar, konqreslər və sərgilər 
 

946-cı ildə SSRİ-də Qaz sənayesinin inkişaf etdirilməsi və şəhərlərin 

qazlaşdırılması istiqamətində geniş miqyaslı işlərin aparılmasına ha-

zırlıq başlamışdı. Bununla bağlı elmi istiqamətləri müəyyən etmək 

üçün həmin ilin oktyabr ayında Ümumittifaq Energetiklərin Elmi Texniki-

mühəndis Cəmiyyətinin (ÜEETMC) Peterburqda (o zaman Leninqrad) konf-

ransı keçirilmiş və “Bakıqaz” trestinin nümayəndələrini bu tədbirdə iştirak et-

məyə dəvət edilmişdilər. Trestin rəisi isə 1947-ci ildən ÜEETMC-nin üzvü idi.  

Sonrakı illərdə Baş Qaz İdarəsinin nümayəndələri müxtəlif elmi toplantılar-

da iştirak etmiş və texniki nailiyyətlərini nümayiş etdirmişdilər. Sərgilənən nü-

munələrin bəziləri SSRİ-nin müxtəlif bölgələrinin qaz təsərrüfatında tətbiq 

edilmişdi. Eləcə də, Azərbaycanın qaz təsərrüfatı rəhbərləri və aparıcı işçiləri 

ümumittifaq və beynəlxalq konqreslərdə də iştirak edirdilər.  

Ən böyük tədbirlərdən biri müxtəlif vaxtlar və yerlərdə keçirilən Beynəlxalq 

qaz konqresləri idi. 1967-ci ildə Qərbi Almaniyanın Hamburq şəhərində              

1 
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X beynəlxalq qaz konqresi keçirilmiş və orada SSRİ nümayəndə heyəti iştirak 

etmişdi. Həmin heyətdə Azərbaycanın Baş Qaz İdarəsinin rəisi də olmuşdu 

[57,106]. Bu tədbirdə həm də qaz avadanlığı sərgisi təşkil edilmiş və ekspo-

natların arasında Sovet istehsalı olan cihazlar da yer almışdı. 

 1968 və 1969-cu illərdə isə Baş qaz idarəsinin nailiyyətləri və ixtiraları 

Moskvada o dövrün ən nüfuzlu Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri Sərgisində 

(XTNS) nümayiş etdirilmişdi. Bunun üçün xüsusi hazırlıq işləri görülmüş, 

Bakı şəhərinin 50 il 

ərzində qazlaşdırılma-

sının inkişafını göstə-

rən diaqram, eləcə də 

Azərbaycanın şəhər və 

rayonlarının qazlaşdı-

rılması prosesini əks 

etdirən xəritə hazırlan-

mışdı [115, 59].  

1968-ci ildə həmin 

sərgidə böyük uğuru 

Baş Qaz İdarəsinin rə-

isi, texnika elmləri na-

mizədi A. M. Abdulla-

yev qazanmışdı. Onun 

təqdim etdiyi birincisi 

ixtirası qaz tənzimlə-

yici şkaflarda quraşdı-

rılan “Azərbaycan” tip-

li qaz təzyiqinin tən-

zimləyicisi (QTT) idi. 

Həmin tənzimləyicini Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin təmir-mexaniki 

zavodu 1961-cu ildən başlayaraq istehsal etməyə başlamışdı. Keçmiş illər ər-

zində istismar edilən QTT “Azərbaycan” özünü bütün göstəricilər üzrə doğ-

rultmuş, gələcək onilliklər boyu Respublika qaz təsərrüfatında uğurla işlədil-

mişdi. 

QTT “Azərbaycan” əvvəllər istifadə edilən “Fulton” tipli tənzimləyicisinin 

əsasında yaradılmışdı. Onları fərqləndirən cəhət yeni modeldə manivela və 

əksçəkinin membran-prujin sistemi ilə, mis ağızlığın isə manjeta ilə əvəz 

edilməsində, eləcə də detalların rahatlıqla yığılması idi. Bu dəyişiklər aşağı-

dakı üstünlüklərin əldə edilməsinə imkan yaratmışdı: 

Şəkil 32. Azərbaycanın nümayəndələri X Beynəlxalq qaz 
konqresində. Hamburq, Qərbi Almaniya, 1967-ci il. 
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 Çıxışda diapazon 16-dan 0,1 atmosferə qədər genişləndirilmiş; 
 İstismar və təmir imkanları yaxşılaşdırılmış; 
 Konstruksiya sadələşmiş və onun ölçüləri kiçildilmişdi.  

Tənzimləyicinin vəzifəsi magistral borulardan yaşayış məntəqələrinə və 

məişət-kommunal obyektlərinə yüksək və orta təzyiqlə verilən qazın təzyiqini 

endirməkdən və sabit saxlamaqdan ibarət idi.  

Həmin sərgidə A. M. 

Abdullayevin daha bir 

ixtirası sərgilənmişdi [42, 
58]. Bu da samovar tipli 

su qızdırıcıların “AA” 

təhlükəsizlik avtomatı idi 

(müəllifin adı və soyadının 

baş hərifləri ilə adlandırıl-

mışdı). Bu ixtira zərurətdən 

yaradılmışdı. 1960-cı illə-

rin əvvəllərində Bakıda və 

Respublikanın başqa böl-

gələrində samovar tipli su 

qızdırıcılarını avtomatsız işlədirdilər. Bununla da təhlükəsizlik qaydaları ko-

budcasına pozulurdu və çoxlu sayda insan tələfatı ilə nəticələnən qəzalar baş 

verirdi. Buna görə yerli şəraitə uyğun sadə və etibarlı su qızdırıcı avtomatının 

ixtira edilməsi və onun Azərbaycanda istehsalının təşkilinə ehtiyac olmuşdu. 

Həmin ixtiranı da o zaman A. M. Abdullayev etmişdi. Baş Qaz İdarəsinin 

texniki-istehsalat şöbəsi bu avtomatın iş prinsipini öyrənmiş, daha sonra 1964-

cü ildə onun eksperimental nümunələrini uğurla sınaqdan keçirilmişdi. Bundan 

sonra həmin avtomatla quraşdırılmış samovar tipli su qızdırıcılarının istifadə-

sinə rəsmi olaraq icazə verilmiş və onun kütləvi istehsalı təşkil edilmişdi. 

1965-ci ildən başlayaraq, “Bakıqaz” trestinin emalatxanaları hər il 3000 ədəd 

“AA” avtomatı buraxmalı idi. Müəllifə isə ixtirasına görə 400 manat mükafat 

verilmişdi.  

 “AA” tipli avtomatlar uzun illər boyu “Bakıqaz” trestinin emalatxanaların-

da buraxılmış və Respublikanın ehtiyaclarını ödəmişdi. İlk olaraq 100 ədəd 

buraxıldı, sonra isə planlaşdırılan kimi, hər il 3000 ədəd sayında istehsal 

olunurdu. Onun iş prinsipi və quruluşu sadə idi. Sistemə su daxil olmayanda 

yanmanın qarşısı alınırdı. Su gəldikdə isə onun təzyiqi altında memrana 

klapanı açır və qaz odluğa daxil olurdu. Su kəsiləndə, ya da təzyiqi normadan 

Şəkil 33. “Azərbaycan” tipli qaz təzyiqinin tənzimləyicisi 
və onun texniki göstəriciləri. 
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aşağı düşəndə membrana hərəkət edib qazın odluğa daxil olmasının qarşını 

alırdı. Suyun axını normal təzyiqlə davam edəndə isə odluğa qaz yenə daxil 

olurdu.  

 Avtomatın pasportunda [14] onun işləməsi qaydaları daha ətraflı izah olun-

muşdu. Qızdırıcı su ilə doldurularkən onun təzyiqi su xətti (10) vasitəsilə di-

afraqma qutusunun (1) aşağı hissəsinə təsir edirdi. Bu 

təzyiqin təsirindən membrana (3) yayın (4) müqavi-

mətini dəf edərək avtomatın ştokunu (5) yuxarı qaldı-

rır və klapanı (6) açırdı. Bu vaxt kəmərdən (11) 
verilən qaz dəlikdən (12) odluğa daxil olurdu. 

Qızdırıcıda suyun səviyyəsi aşağı düşdükcə dia-

fraqma qutusunun aşağı hissəsinə olan təzyiq azalır, 

ştok yayın təsiri altında aşağı düşür, və klapan odluğa 

yeriyərək qazın yolunu bağlayırdı. Bu vaxt qaz gövdə 

ilə klapan arasındakı boşluqdan keçərək diafraqma 

qutusunun üst hissəsinə daxil olur və klapanın bağlan-

masını sürətləndirirdi. 

Suyun təzyiqi yayın müqavimətindən artıq olduqda 

diafraqma gövdəsinin boşluğundakı qaz, yanma nəticəsində öz təzyiqini azalt-

mış və bu səbəbdən klapanın açılması sürətlənirdi. Su qızdırıcısı lazım olan 

səviyyəyə qədər doldurulduqda əsas odluq, şam (pilot) vasitəsilə alışdırılırdı. 

Qızdırıcıda suyun səviyyəsi aşağı düşdükdə əsas odluq sönür, şam isə yan-

maqda davam edirdi. Su qızdırıcısının hündürlüyü artırıldıqda, ya da azaldıqda 

qazın yanmağı tənzimləyici nippelin (7) köməyi ilə tənzimlənirdi.  

Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri Sərgisində nümayiş et-

dirilmiş QTT “Azərbaycan” və “AA” tipli təhlükəsizlik av-

tomatı SSRİ-nin aparıcı alimləri və istehsalat xadimləri tərə-

findən öyrənilmiş, sınaqdan keçirilmiş və yüksək qiymət-

ləndirilmişdi. Müəllif isə sərginin gümüş medalı ilə təltif 

edilmişdi [42,21]. A. M. Abdullayevdən başqa “Bakıqaz” 

trestinin rəisi Q. İ. Haqverdiyev və həmin trestin iş icraçısı 

M. T. Cəfərov da isitmə qazanları üçün “Bakı” təhlükəsizlik 

avtomatını ixtira etdiklərinə görə həmin sərginin gümüş me-

dalı ilə təltif edilmişdilər. 

1970-ci ildə Moskvada XI Beynəlxalq qaz konqresi 

keçirilmiş və Azərbaycandan bu tədbirə 3 nəfər nümayəndə ezam olunmuşdu 

[92,100]. Həmin günlərdə orada “İnterqaz −70” sərgisi də təşkil edilmişdi. 

Həmin sərgiyə Azərbaycanın Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin 30 nəfərdən ibarət 

Şəkil 34.  “AA” tipli 
avtomatın quruluşu. 

 

Şəkil 35.  XTNS-in 
gümüş medalı. 
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böyük nümayəndə heyəti yollamışdı [92,98]. Bu heyətə bütün idarə və kon-

torlarının nümayəndələri daxil edilmişdi. Onlar Azərbaycanın qaz təsərrüfa-

tının nailiyyətləri ilə sərgi iştirakçılarını tanış etmişdilər. Orada çoxlu sayda 

eksponatlar və Respublikada istehsal olunan qaz avadanlığının nümunələri 

sərgilənmişdi. Qaz təsərrüfatı  Baş idarəsinin rəisi və onun müavinləri Moskva 

konqresində və sərgisində iştirak etməmiş, Azərbaycanın qaz təsərrüfatını kon-

tor və idarə rəisləri, baş mühəndislər və aparıcı mütəxəssislər təmsil etmişdilər. 

 

3. Yeni texnologiyaların tətbiqi 
 

zərbaycanın şəhər və rayonlarının qazlaşdırılması elmi və texnoloji 

inkişafa da təkan vermişdi. Məsələ burasındadır ki, qazın qənaətlə 

işlədilməsi və hesabının aparılması, qazla işləyən yeni cihazların 

yaradılması və təkmilləşdirilməsi, iş şəraitinin yüngülləşdirilməsi ilə bağlı pro-

blemlərin həll edilməsi üçün yeni təklif və ixtiralar tələb olunurdu. SSRİ-nin 

başqa respublikalarında tətbiq edilən texnologiyalar heç də həmişə Azərbay-

canın yerli xüsusiyyətlərinə uyğun olmurdu. Xarici avadanlığın gətirilməsi isə 

sərhədlərin bağlı olmasına və iqtisadi əlaqələrin olmamasına görə mümkün de-

yil idi. Buna görə Respublika alimləri, mühəndisləri və təsərrüfat xadimləri öz 

təkliflərini irəli sürmüş, yeni texnologiyaları ixtira edib tətbiq etmiş, bu sahə-

də bir çox uğurlar əldə edə bilmişdilər. Hətta Azərbaycanda tətbiq edilən ye-

niliklər və ixtiralar SSRİ məkanında tanınıb, başqa respublikalarda da tətbiq 

edilirdi. İxtiralara dövlət səviyyəsində baxılmış, qəbul olunduğu təqdirdə mü-

əlliflər mükafatlandırılırdılar.  

 “Şəhər və qəsəbələrin qazlaşdırılmasında daşla hörülmüş kiçik binalar 

görkəmində olan qaz təzyiqini tənzimləyən məntəqələrin kiçik şkaflarla əvəz 

edilməsi haqqında” adlanan ixtiralardan birini 1956-cı 

ildə Kommunal Təsərrüfatı naziri A. M. Abdullayev və 

“Azərdövlətneftlayihə” institutunun mühəndisi A. A. 

Nərimanov irəli sürmüşdülər. Onlar, SSRİ-də ilk dəfə 

olaraq, qaz təzyiqini tənzimləyən qurğuları daşla hörü-

lən binalarda deyil, yüngül və az yer tutan dəmirbeton 

şkaflarda yerləşdirilməsini təklif etmişdilər. İxtiraçılar 

qaz təzyiqini tənzimləyən
 
qurğuların modelini də buna 

uyğun kiçiltmişdilər. Bu ixtira Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Elmi-texniki 

komitəsi tərəfindən diqqətlə öyrənilmiş, sınaqlardan keçirilmiş və qəbul edil-

mişdi [46,225]. Komitənin verdiyi qərara görə, daş binada yerləşən qaz təzyi-

qini tənzimləyən məntəqənin tikintisinə 12,6 min manat, şkafın quraşdırılması-

A 
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na isə 2,26 min manat xərclənir. Beləliklə, fərq 10,34 min manata bərabərdir, 

bu da həmin ixtiranı iqtisadi baxımdan səmərəli edir. Bundan başqa, binalar-

dan fərqli olaraq şkaflar az yer tutur, istənilən yerdə rahatlıqla quraşdırılır. 

İxtira qəbul ediləndən sonra iri həcmli qaz təzyiqini tənzimləyən məntə-

qələrin binalarda tikintisinə son qoyulmuş və bütün şəhər və rayonlarda qaz 

təzyiqini tənzimləyən 

şkafların quraşdırıl-

masına başlanılmışdı. 

Sonra bu təcrübə bü-

tün SSRİ məkanında 

istifadə edilmişdi [6, 
67-71]. Təkcə 1959− 

1960-cı illərdə Res-

publikada 400 ədəd 

qaz təzyiqini tənzim-

ləyən şkaflar istehsal edilib quraşdırılmışdı. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti-

nin sərəncamı ilə bu ixtiranın müəlliflərinə ümumi hesabla 29280 manat mü-

kafat ödənmişdi [40,151]. 

Bundan başqa, A. M. Abdullayev və A. A. Nərimanov binaların isidilməsi-

ni təkcə qazanxanalar vasitəsi ilə deyil, həm də AQV−80 tipli avtomatik mən-

zildaxili qaz qızdırıcılarının vasitəsi ilə həyata keçirməsini də təklif etmişdi-

lər. Həmin qızdırıcı həm yuyunmaq, həm də isinmək üçün istifadə edilməli idi. 

Mənzillər su qızdırıcısından borular vasitəsi ilə radiatorlara verilməsi və dövr 

etməsi yolu ilə qızdırıla bilərdi. Beləliklə, qış aylarında müxtəlif səbəblər 

üzündən mərkəzi isitmə sistemlərinə qoşulmayan mənzillər bu yolla isidilməli 

idi. Bu da müasir zamanda Kombi adlanan sistemin ilk variantı olmuşdu. Bu 

ixtira yeni deyildi, çünki SSRİ-nin başqa respublikalarında artıq tətbiq edil-

mişdi. Ancaq müəlliflər onu Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırmışdılar. Azər-

baycan SSR Nazirlər Sovetinin elmi-texniki komitəsi bu təklifi də qəbul etmiş, 

bir necə binada həmin sistemin quraşdırılmasına icazə vermişdi. Lakin o za-

man onun tətbiq edilməsi üçün çoxlu sayda AQV−80 tipli su qızdırıcıları və 

başqa avadanlıq istehsal edilməli idi. Sovet iqtisadi sistemində isə şəxsi təşəb-

büskarlığın olmadığı və sərhədlərin bağlı olduğuna görə, bu kimi layihələrin 

geniş tətbiq edilməsi üçün imkanlar olmamışdı. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, o 

zaman hətta qaz sərfinin dəqiq hesablanması üçün mənzillərdə qaz sayğac-

                                                           
29

 Birinci şəkildə Bakıda “Nizami” metrosunun yaxınlığında yerləşən qaz təzyiqini tənzimləyən 
məntəqənin binası göstərilmişdir. 

Şəkil 36. Qaz təzyiqini tənzimləyən məntəqənin binası və 
şkafda yerləşdirilmiş tənzimləyici29. 
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larını da quraşdırmaq olmurdu. Buna baxmayaraq, sonrakı illərdə bu tipli isin-

mə vasitəsi qazanxanalar sisteminə qoşulmayan bəzi binalarda tətbiq edilirdi.  
Bundan başqa, A. M. Abdullayev və A. A. Nərimanov Azərbaycanda yeral-

tı qaz kəmərlərinin 0,5 metr dərinliyində çəkilməsi 

təklifi ilə çıxış etdilər. Bundan əvvəl SSRİ üzrə qə-

bul edilən qaydalara əsasən boruların yerləşdiril-

məsi üçün daha dərin xəndəklər qazılırdı, bu isə is-

tismar zamanı bir çox problemlər yaradırdı. Bu ba-

rədə müəlliflər SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinə mü-

raciət etmiş və onların təklifi qəbul edilmişdi [68, 40]. Beləliklə, 1965-ci il-

dən sonra Azərbaycan və ümumiyyətlə SSRİ-nin cənub bölgələri üçün qayda 

dəyişmiş və qaz kəmərləri 0,5 metr dərinliyində çəkilirdi. 

1962-ci ildə Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin təmir-mexaniki zavodunda 

“Bakıqaz” trestinin sərəncamına veriləcək dispetçer məntəqəsinin (pultunun) 

yaradırılması istiqamətində eksperimental işlərə başlanıldı. Onun vasitəsi ilə 

qaz təsərrüfatı avtomatik rejimdə idarə olunmalı idi. Bu iş Politexnik insti-

tutunun (Texniki universitetin) elmi kollektivi ilə birlikdə həyata keçirilirdi. 

Həmin məntəqədə o dövrün ən yeni texnologiyaları və avtomatikası quraşdı-

rılmalı idi.  

1962-ci ildə Bakının Sahil qəsəbəsi yaxınlığında qazın şəbəkəyə verilməsi-

nin texnoloji rejimini avtomatik surətdə tənzim edən orijinal qurğu işə salın-

mış [22], bunun nəticəsində qazın maya dəyəri 0,5% aşağı düşmüşdü. Eyni 

zamanda, magistral qaz xətlərinin texnoloji rejimi xeyli yaxşılaşdırılmışdı. 

1963-cü il fevralın 1-də Kommunal Təsərrüfatı nazirinin yanında “Qaz sis-

temində mərkəzləşmiş dispetçerləşdirmə
30

 və avtomatikləşdirmə işlərinin gedi-

şi” mövzusunda Baş Qaz İdarəsinin texniki müşavirəsi keçirilmişdi [108,54-
55]. Qəbul edilmiş qərara görə, “Bakıqaz” trestinə tapşırılmışdı ki, üç qazbö-

lüşdürücü stansiyaların avtomatikləşdirilməsi üçün aparılan eksperimental iş-

ləri 3 ayın ərzində bitirsin və alınmış nəticələri qaz təsərrüfatının bütün sahə-

lərinin dispetçerləşdirilməsi üçün tətbiq etsin. Bu istiqamətdə aparılan elmi 

araşdırmalar qaz təsərrüfatının hesabına maliyyələşdirilirdi. 

1966-cı ildən başlayaraq, Baş Qaz İdarəsi Kommunal Təsərrüfatı Nazir-

liyinin Evlər idarəsi ilə birlikdə Bakı qazanxanalarının avtomatikləşdirilməsi 

və dispetçerləşdirilməsi işlərinə başlamışdı. Əmrə [114,9] əsasən lazımi ava-

danlığın alınması Evlər idarəsinə, quraşdırma işlərinin aparılması “Bakıqaz” 

                                                           
30

 Dipetçerləşdirmə — istehsalatda mərkəzləşdirilmiş nəzarəti, məlumatların operativ olaraq 
ötürülməsini və uzaq məsafələrdən idarə etməni təmin edən prosesdir. 
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trestinə, avadanlığın yerləşdirilib sazlanması isə Magistral qaz kəmərləri idarə-

sinə tapşırılmışdı. İşlər başa çatanda Bakı evlər idarəsinin qazanxanalar və isti-

lik şəbəkəsi şöbəsi qaz idarələrinin nümayəndələri ilə birlikdə həmin obyekt-

ləri qəbul etməli və lazımi sənədləri tərtib etməli idilər. Eyni zamanda, bu sa-

hədə kadr çatışmamazlığı olduğuna görə, qazanxanalar və istilik şəbəkəsi şö-

bəsinin bir işçisi təcili olaraq Moskvaya təlim keçmək üçün göndərilmişdi. 

Bundan başqa, “Bakıqaz” trestində qaz təsərrüfatında qənaətlə işləyən qaz ci-

hazlarının ixtirası və tətbiqi ilə məşğul olan tədqiqat laboratoriyası yaradılmış-

dı. Eləcə də, “Azərqaz” trestində mərkəzləşdirilmiş avtomatikləşdirilmə və 

dispetçerləşdirilmə mərkəzinin yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Neft və 

Kimya institutunda tədqiqat laboratoriyası yaradılmışdı.  

1968-ci ildə isə Baş Qaz İdarəsinin mühəndis-texniki heyəti Politexnik in-

stitutunun “İstilik və qaz təchizatı” kafedrası ilə birlikdə “Magistral qaz kə-

mərlərində sızıntıların müəyyənləşdirilməsi üçün analitik metodlarının tətbiq 

edilməsi” adlı birgə layihə həyata keçirmişdilər. Bütün bu işlər Azərbaycan 

alimlərinin, mütəxəssislərin və istehsalatda praktik fəaliyyətlə məşğul olan 

mühəndislərin birgə əməyinin nəticəsi və təsərrüfat sahəsinin elmi mərkəzlərlə 

əməkdaşlığının göstəricisi idi [123,122]. 

Qazla işləyən yeni cihazların istehsal edilməsi istiqamətində də layihələr 

təqdim edilirdi. Onlardan biri Azərbaycanda maye qazla işləyən yeni tipli qız-

dırıcıların buraxılmasının təşkil edilməsi təklifi idi. O zaman Qaradağ−Gəncə 

−Tbilisi magistral qaz kəmərindən uzaq məsafələrdə yerləşən rayonlara təbii 

qazı müxtəlif səbəblər üzündən vermək olmurdu. 

Buna görə həmin rayonlarda maye qaz infrastrukturu 

yaradılırdı. Ancaq, bu yanacaqla yalnız mətbəx pli-

tələri işləyirdi, onunla başqa ehtiyacları ödəmək, 

xüsusən də qış mövsümündə mənzilləri isitmək ol-

murdu. Buna görə 1962-ci ildə Respublika rəhbərliyi Kommunal Təsərrüfatı 

Nazirliyinə həmin rayonlarda mənzillərin isidilməsi üçün maye qazla işləyən 

xüsusi sobaların istehsalını təşkil etmək məqsədilə layihənin hazırlanmasını 

tapşırmışdı. Həmin sobalar infraqırmızı şüalanma prinsipi ilə işləməli idilər. 

Bu layihə daha sonra SSRİ Baş Qaz İdarəsinə təqdim edilməli və Azərbaycan-

da həmin cihazları istehsal edən zavodun tikilməsi barəsində məsələ qaldırıl-

malı idi. Layihə göstərilən müddət ərzində hökumətə təqdim edilsə də bu mə-

sələ Moskvada müsbət həll edilməmişdi [123,352]. 

Buna baxmayaraq, Baş Qaz İdarəsinin laboratoriyalarında infraqırmızı şüa-

lanma ilə işləyən qızdırıcıların yaradılması üzrə eksperimental işlər davam et-

dirilmiş, hətta onların müəyyən miqdarda istehsalını da təşkil etmək mümkün 
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olmuşdu [48,112-113]. Onlar Respublikada istifadə edilən radiator qızdırıcıla-

rından 6−7 dəfədən çox qənaətlə işləyirdi. Həmçinin, bu qızdırıcılar kənd tə-

sərrüfatında, yeyinti sənayesində və inşaatda da istifadə edilə bilərdi. Lakin, 

qaz sexlərinin istehsal imkanları bütün Respublikanı bu qızdırıcılarla təmin 

edə bilmirdi və müəyyən vaxtdan sonra onların buraxılması dayandırılmışdı.  

Ümumittifaq qurumlar da Azərbaycanda elmi-tədqiqat işləri aparırdılar. 

1967-ci ildə ümumittifaq layihə institutlarının 2 əməkdaşı Azərbaycanda qazın 

sərf edilməsinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Bakıya ezam olunmuşdular [57, 
138]. Həmin araşdırma İran qazının gələcəkdə gözlənilən idxalı ilə bağlı ol-

muşdu. 22 noyabr 1968-ci ildə isə Qazlaşdırma Ümumittifaq Elmi-tədqiqat 

İnstitutu “Akustik üsullarla qəza vəziyyətində olan quyulardan hasilat miq-

darının və kəmərlərin qazla üfürülmə üsulu ilə təmizlənməsi zamanı qazın sərf 

olunmasının ölçülməsinə dair” təlimatın hazırlanması üçün onların sərənca-

mına 2 milyon kubmetr qazın verilməsi haqqında 

Baş Qaz İdarəsi qarşısında məsələ qaldırmışdı. Sı-

naqlar Xəzər dənizində yerləşən adaların birində 

aparılmalı və Azərbaycan tərəfinə işlədilən qazın pulunu SSRİ Qaz Sənayesi 

Nazirliyinin Zaqafqaziya magistral qaz kəmərləri idarəsi ödəməli idi. Ancaq, o 

zaman qış aylarında Azərbaycanda qaz qıtlığı yaşandığına görə həmin sınaq-

ların keçirilməsi və bunun üçün göstərilən həcmdə qazın sərf edilməsi imkan-

ları olmamışdı. Bu səbəbdən Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi sınaqların keçirilmə 

müddətini yay aylarına keçirmişdi [49,17]. 

Azərbaycanın qaz təsərrüfatında müəyyən qədər texnoloji irəliləyişin olma-

sına və bu sahədə işlərin davam etdirilməsinə baxmayaraq, həmin nailiyyət-

lərin tətbiq edilməsində çətinliklər yaranırdı. Bunun da əsas səbəbləri dövlət 

tərəfindən maliyyənin ayrılmaması, texnika və avadanlığın köhnəlməsi, xarici 

ölkələrin müəssisələri ilə əlaqələrin olmaması, müasir texnologiyalara yiyələn-

miş mütəxəssislərin çatışmaması idi. 1970-ci ildə Qaz təsərrüfatı Baş idarə 

rəisi həmin problemi həll etmək üçün Nazirlər Sovetinə öz müraciətini ünvan-

lamışdı [47, 49-51]. Onun sözlərinə görə, qazın təhlükəsiz və səmərəli istifa-

dəsinə avtomatika və telemexanikanı tətbiq etmədən nail olmaq mümkün de-

yil. Ancaq Azərbaycanın magistral və bölüşdürücü qaz kəmərləri həmin ava-

danlıqla təchiz edilməyib. Məsələn, Bakı, Yevlax, Naxçıvan və Şirvan stan-

siyalarında maye qaz əl üsulu ilə balonlara doldurulur. Qaydalara görə, qazan-

xanaların təhlükəsiz istifadəsi üçün avtomatikadan istifadə edilməli, ancaq bu-

nu tətbiq etmək mümkün olmur. Respublikanın cəmi üç qazanxanasını müasir 

texnologiyalarla təchiz edilib. Bundan başqa, uzun illər ərzində qazı israf edən 

radiatorların, kərpic sobaların, samovar tipli qızdırıcıların qənaətlə işləyən av-
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tomatikləşdirilmiş cihazlarla dəyişdirilməsi istiqamətində işlər aparılsa da, bu 

sahədə əsaslı dönüşə nail olunmayıb.  
Daha sonra Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəisi qeyd etmişdi ki, Respublika-

da avtomatikanın və qənaətlə işləyən cihazların istehsalı təşkil edilməmişdi. 

Bakının Buzovna qəsəbəsində yerləşən SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin “Ba-

kıqazaparat” zavodu hətta özünün istehsal etdiyi plitələri üçün ehtiyat his-

sələrinin buraxılmasını təşkil edə bilmir. Qaz təsərrüfatı Baş idarəsi sistemində 

isə əl üsulu ilə emalatxanalarda düzəldilən bəzi avadanlıq Respublikanın eh-

tiyaclarını ödəmir, çünki bunun üçün heç bir texniki və texnoloji imkanlar 

yoxdur. Avadanlığın SSRİ-nin başqa respublikalarından, ya da xaricdən gəti-

rilməsi isə müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən mümkün deyil.  

Müraciətin sonunda isə təklif olunmuşdu ki, Azərbaycanda avtomatika və 

qaz cihazları üçün ehtiyat hissələrini buraxan zavod təsis edilsin. Ancaq bu 

təklifin həyata keçirilməsi üçün imkanların olmadığı üçün gələcək illərdə də 

Azərbaycanın qaz təsərrüfatında avtomatikanın və qənaətlə işləyən cihazların 

tətbiq edilməsi problemi yalnız qismən həll edilmişdi. Həmin problemin 

həllində əsaslı dönüşə yalnız müstəqillik dövründə nail olunmuşdur. 
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NƏTİCƏ 
 

 

zərbaycanın 1950-ci illərin ortalarından başlayan qazlaşdırılması 

SSRİ-də qaz təsərrüfatının ümumi inkişafı ilə bağlı idi. Sovet İttifa-

qının əsas mərkəzləri sürətlə qazlaşdırılırdı və bu sahə dövlətin pri- 

oritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdi. Məhz o zamanlar aparılan geniş 

miqyaslı qazlaşdırılma işlərinin həyata keçirilməsi və müxtəlif şəhərlərdə qaz 

təsərrüfatının yaradılması insanların məişət həyatına yüngüllük və rahatlıq gə-

tirdi. Bunun sayəsində ekoloji problemlər əhəmiyyətli dərəcədə həll edildi, şə-

hər və qəsəbələrin görkəmi dəyişdi. Eyni zamanda, qaz təsərrüfatının inkişafı 

elmi araşdırmalara, ixtiraçılıq fəaliyyətinə, bu sahədə tədris sisteminin inkişa-

fına da təkan verdi. O zaman SSRİ Qaz sənayesi nazirliyi təsis edildi, qaz in-

frastrukturu, eləcə də istismar idarələri yaradıldı və gələcək illər boyu fəaliyyət 

göstərdi. Bu da çoxlu sayda insanın işlə təmin olunması ilə nəticələndi. Son 

olaraq isə qazın nəqli üzrə beynəlxalq layihələr həyata keçirildi və mavi ya-

nacaq bir tərəfdən siyasətdə əhəmiyyətli rol oynamağa, digər tərəfdən ölkəyə 

böyük məbləğdə maddi gəlir gətirməyə başladı. Beləliklə, keçmiş Sovet res-

publikalarının XXI yüzilliyin əvvəllərində apardığı qaz siyasətinin əsası XX 

əsrin ikinci yarısında qoyulmuşdu. 

Həmin proseslər o zaman SSRİ tərkibində olan Azərbaycanda da getmişdi. 

Respublikanın qaz təsərrüfatının yaranması və inkişafı prosesi dörd mərhələ-

dən ibarət olmuşdu:  
❶ XIX yüzilliyin sonundan başlayaraq 1950-ci illərin ortalarına 
qədər Bakı və bəzi Xəzərsahili bölgələrin qazlaşdırılması, ilk pə-
rakəndə fəaliyyət göstərən idarəetmə strukturların yaradılması; 
❷ 1955−1970-ci illərdə Cənubi Qafqaz magistralların tikilməsi, 
Azərbaycanın bütün ərazisinin təbii və maye qazla qazlaşdırıl-
ması, ilk vahid idarəetmə orqanının təsis edilməsi; 
❸ 1970−1980-ci illərin inkişafı və SSRİ-nin dağılması zamanı-
nın böhranı; 
❹ Müstəqillik dövrünün inkişafı, Respublikanın qazlaşdırılması-
nın yeni mərhələsi və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. 

Monoqrafiyada araşdırılan qaz təsərrüfatının ikinci inkişaf mərhələsi və 

Respublikanın qazlaşdırılması dövrü SSRİ rəhbərliyi tərəfindən Cənubi Qaf-  

A 
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qaz magistralının çəkilməsindən sonra başlamışdı. Onların çəkilməsində əsas 

məqsəd Tbilisi və Yerevan şəhərlərinin təbii qazla təmin edilməsi idi. Ancaq, 

o zaman Nazirlər Soveti Azərbaycan SSR-in də şəhər və qəsəbələrinin qazlaş-

dırılmasında israrlı oldu. Bunun nəticəsində qaz təsərrüfatı çox böyük sürətlə 

inkişaf etməyə başladı və Sovet İttifaqında artıq mövcud olmuş strukturun ör-

nəyi ilə ilk dəfə olaraq 1960-cı ildə Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı 

Nazirliyində şəhər və qəsəbələrin qazlaşdırılması və istismarını həyata keçirən 

Baş Qaz İdarəsi yaradıldı və bu tarixə qədər pərakəndə fəaliyyət göstərən qaz 

idarələri və yeni yaradılmış bütün strukturlar onun tərkibinə qatıldı. Daha 

sonra bu vahid qurumun əsasında Nazirlər Sovetinin Qaz təsərrüfatı Baş ida-

rəsi yaradıldı. Eyni zamanda, 1970-ci illərdə Azərbaycanda qazın nəqlini hə-

yata keçirən və mərkəzi Bakıda yerləşən SSRİ Qaz sənayesinin “Azərqaz-

nəql” İstehsalat Birliyi də təsis edildi. Elə o zaman Azərbaycan nümayəndələri 

ilk dəfə olaraq qaz nəqli ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrin imzalanmasında iş-

tirak etmişdilər. Bu iki qurumun əsasında gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın 

qaz təsərrüfatı yaradıldı. 

Təbii ki, bütün bu strukturların yaradılması və görülən işlər SSRİ-də gedən 

ümumi proseslərlə bağlı olmuşdu və onların bir hissəsi idi. O dövrün qaz təsər-

rüfatı sahəsinə rəhbərlik edən adamların xidmətləri ondan ibarət idi ki, onlar 

yaranmış imkanlardan yetırincə yararlana və başqa respublikalarla, xüsusən də 

Ermənistan və Gürcüstanla, ağır rəqabət şəraitində güclü iradə göstərib Azər-

baycanın qaz təsərrüfatı və infrastrukturunu inkişaf etdirə bildilər. Bu sahədə 

kifayət qədər iradə göstərilməsə idi yüksək inkişaf templərinə nail olmaq ol-

mazdı. Çünki mərkəzi Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda geniş miqyaslı qazlaş-

dırma işlərinin aparılmasında maraqlı deyil idi; onların məqsədi yalnız Bakının 

və bəzi Xəzərsahili bölgələrin qazlaşdırılması, qalan qaz ehtiyatlarını ilə isə 

Ermənistana və Gürcüstana ötürməkdən ibarət idi. Buna görə Azərbaycanın 

şəhər və qəsəbələrinin qazlaşdırılması və Respublikanın bölgələrində qaz tə-

sərrüfatının yaradılması və inkişafı o zamankı dövlət və qaz təsərrüfatı xadim-

lərinin iradəsi və prinsipiallığı sayəsində mümkün olmuşdu. Məsələn, o zaman 

Orta Asiya respublikalarında qaz ehtiyatlarının olmasına baxmayaraq, onların 

qaz təsərrüfatları Azərbaycandakı qədər inkişaf etməmişdi. Bu da o deməkdir 

ki, dövlət və təsərrüfat xadimlərinin iradəsi və məqsədyönlü fəaliyyəti olma-

saydı bu sahədə uğurlar əldə etmək olmazdı. Vəsaitin, kadr potensialının və 

texniki təminatın qıtlığı, eləcə də elmi-texniki bazanın zəyifliyi şəraitində on-

lar Azərbaycanda böyük qaz layihələrini həyata keçirə bildilər və müstəqillik 

dövrünün qaz təsərrüfatının əsasını qoydular. Həmin illər ərzində onlar həm də 

Azərbaycanın Qafqaz regionunda və ümumiyyətlə SSRİ-də qaz sənayesi sahə-
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sində liderliyin təmin edilməsi uğrunda mübarizə apardılar və bu sahədə uğur-

lar əldə etdilər. 

XX yüzilliyin ikinci yarısında qaz təsərrüfatında gedən iri miqyası tikinti iş-

lərinin gedişi və idarəetmə strukturlarının yaradılması nəticəsində aşağıdakı 

tarixi əhəmiyyətli uğurlar əldə edilmişdi: 
 

❶ Zənbil adası−Bakı, Qaradağ−Ağ şəhər və Qaradağ−Sum-
qayıt magistrallarının çəkilməsi (1954); 
❷ Bakı və Sumqayıtın qazlaşdırılması Baş planının hazırlan-
ması (1957); 
❸ Bakı Qaz Aparatları zavodunun təsis edilməsi (1958); 
❹ Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin təbii və maye qazla 
qazlaşdırılması üzrə Baş sxeminin tərtib edilməsi (1958); 
❺ Qaradağ−Gəncə−Tbilisi və Ağstafa−Yerevan qaz magist-
rallarının çəkilməsi (1959); 
❻ Azərbaycanda maye qaz infrastrukturunun yaradılması 
(1960); 
❼ Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin təbii və maye qazla 
qazlaşdırılmasının Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 
həyata keçirilməsi və uğurla bitirilməsi (1957−1960); 
❽ Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyində Baş Qaz İradəsinin tə-
sis edilməsi (1960); 
❾ Azərbaycan kəndlərinin qazlaşdırılmasının başlanması 
(1962); 
❿ Yevlax−Şuşa−Naxçıvan magistralının tikintisinə başlanıl-
ması (1966);  
⓫ Rusiyadan Azərbaycana magistralın çəkilməsi üzrə kəş-
fiyyat işlərinin başlanması (1966);  
⓬ Şəki−Qax−Zaqatala−Balakən magistralının tikintisinə baş-
lanılması (1969);  
⓭ Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetin Qaz təsərrüfatı Baş ida-
rəsinin təsis edilməsi (1969); 
⓮ İran−Astara−Hacıqabul magistralının tikintisinin başa 
çatdırılması (1968−1970); 
⓯ Azərbaycan Respublikasında qaz təchizatı inkişafının Baş 
sxeminin hazırlanması (1970); 
⓰ Gəncənin tam olaraq təbii qazla qazlaşdırılması üzrə 
işlərin bitirilməsi (1960−1970);  
⓱ Siyəzən−Şabran kəmərinin çəkilməsi (1970); 
⓲ “Azərqaznəql” birliyinin yaradılması (1974); 
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⓳ Qalmaz yeraltı qaz anbarının tikintisinin başa çatdırılması 
(1967−1976); 
⓴ İran−Avropa qaz magistralının tikilməsi barəsində dövlət-
lər arası anlaşmanın imzalanmasında “Azərqaznəql” birliyi-
nin tərəf kimi qatılması (1976); 
      Qaradağda ikinci yeraltı qaz anbarının tikilməsi üçün kəş-
fiyyat işlərinə başlanılması (1976); 
      Mozdok−Hacıqabul qaz magistralının çəkilməsi (1984). 

Qaz magistralları tikildikcə şəhər, məntəqə və kəndlərin qaz infrastrukturu 

da yaradılırdı. İnşaat işləri bitəndən sonra isə qaz təsərrüfatının istismar dövrü 

başlamışdı. Bunun üçün də müvafiq strukturlar yaradılmış, onların iş prinsip-

ləri təlimatlar formasında işlənilib hazırlanmışdı. Bunu edərkən həm yerli xü-

susiyyətlər, həm də ümumittifaq qaydalar nəzərə alınırdı. Qaz təsərrüfatının is-

tismar edilməsində də XX-ci yüzilliyin ikinci yarısında çoxlu nailiyyətlər əldə 

edilmiş, o zaman milli qaz təsərrüfatının əsasları qoyulmuşdu. Bu nailiyyətlə-

rin ən əhəmiyyətliləri aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər:  
❶ Qaz sərfinin hesablanması və vahid qiymətlərin tətbiq 
edilməsi; 
❷ Azərbaycanda istehlakçılara qazın verilmə qaydalarının 
tərtib edilməsi; 
❸ Sayğacların keçmiş illərə nisbətən daha geniş yayılması; 
❹ Qazın səmərəli istifadə edilməsi üzrə tədbirlərin keçiril-
məsi, buna dair qaz idarələrində şöbələrin yaradılması, yeni 
qənaətlə işləyən odluqların və cihazların istehsal edilməsi və 
quraşdırılması; 
❺ Maye qaz istehsalının genişləndirilməsi, balonların uzaq 
məsafələrə daşınması və dükanlar vasitəsi ilə satılmasının 
təşkil edilməsi; 
❻ Təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi, analizator cihazları-
nın Azərbaycana gətirilməsi, yeraltı məhəllədaxili qaz kə-
mərlərinin yerin üzü ilə çəkilməsi, kütləvi informasiya vasi-
tələrində qazın təhlükəsiz istifadəsi üçün reklam kampaniya-
larının aparılması, qaz istismar idarələri ilə əlaqə saxlamaq 
üçün  04 №li  xidmətinin yaradılması;  
❼ Korroziyaya qarşı mühafizə qruplarının və şöbələrinin tə-
sis edilməsi; 
❽ Əməyin mühafizəsinə və iş yerlərində təhlükəsizlik qay-
dalarına riayət edilməsi məqsədi ilə tədbirlərin keçirilməsi 
və müvafiq şöbələrin yaradılması; 
❾ Əhalinin şikayətlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi; 
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❿ Kadr hazırlığı üçün qaz təsərrüfatında tədris sisteminin 
təşkil edilməsi; 
⓫ Səmərələşdirmə və ixtiraçılıq fəaliyyətinin genişləndiril-
məsi; 
⓬ Elmi müəssisələrlə əlaqələrin saxlanılması və birgə layi-
hələrin həyata keçirilməsi; 
⓭ Qaz təsərrüfatında çalışan işçilərinin elmi konfrans və 
beynəlxalq konqreslərdə iştirak etməsi; 
⓮  Sərgilərdə Azərbaycanın qaz təsərrüfatı nailiyyətlərinin 
nümayiş etdirilməsi və uğur qazanılması; 
⓯ İdarəetmə sistemində mərkəzləşmiş dispetçerləşdirmə və 
avtomatikləşdirmə sistemlərinin tətbiq edilməsi. 

Böyük uğurların əldə edilməsi ilə yanaşı qaz təsərrüfatında çoxlu sayda 

nöqsanlar, texniki qayda və qanunların pozulması halları da qeydə alınmışdı. 

Texniki qaydaların pozulması və işlərin keyfiyyətsiz görülməsi kimi hallar əsa-

sən kontor və trest rəhbərlərinin əmək prosesini düzgün təşkil etməməsinə, 

səhvlərə yol verdiklərinə, eləcə də Baş idarə tərəfindən nəzarətin zəifliyinə, 

işçilərin vəzifə borclarını vicdanla yerinə yetirməməsinə görə baş verirdi. Bə-

zən isə işçilər texniki qaydalarla tanış edilmədən işlərə buraxılırdılar, bir çox 

işçi səhlənkarlığa və biganəliyə yol verirdi.  

Tikinti və istismar kontorların bəzi iş icraçıları və müfəttişləri şəxsi mənfə-

ətin əldə edilməsi üçün qanunsuz qazlaşdırılma işlərini aparmış, görülməmiş 

işləri yerinə yetirilmiş kimi sənədləşdirmiş, tikinti materiallarının israf edilmə-

sinə yol vermiş, yeyintilərdə və qaz oğurluğunda iştirak etmişdilər. Qazın is-

tehlakçıları olan mənzil sakinləri, kommunal-məişət və sənaye obyektlərinin 

nümayəndələri də qaz xətlərinə qanunsuz qoşulub oğurluqda iştirak edirdilər. 

Biganəlik və səhlənkarlıq üzündən çoxlu sayda qəzalar da baş verirdi. Bütün 

bu neqativ hallarla Baş Qaz İdarəsinin rəhbərliyi illər boyu mübarizə aparsa da 

fəsadları tam olaraq aradan qaldırmaq mümkün olmamışdı. Buna baxmayaraq, 

həmin fəsadların daha böyük miqyas almasının qarşısı alınmış və qaz təsərrü-

fatının ümumi inkişafı təmin edilmişdi.  

Həmçinin, həmin illər ərzində qaz təsərrüfatı texniki vasitələrin, mexanizm-

lərin, avtonəqliyyatın, müasir texnologiyaların çatışmaması problemi ilə də üz-

ləşirdi. Digər tərəfdən, bir çox işlərin görülməsi üçün vəsait ayrılmırdı, obyekt-

lərin istismara verilməsi Baş Qaz İdarəsindən asılı olmayan subyektiv və obyek-

tiv səbəblər üzündən gecikdirilirdi, ya da yerinə yetirilmirdi. Bəzən isə siyasi 

proseslər qazlaşdırma işlərinə və təsərrüfatın istismarına mənfi təsir edirdi. Bu-

nunla belə, çoxlu sayda nöqsanların və problemlərin olmasına baxmayaraq, 
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Azərbaycanın qazlaşdırılmasında, qaz təsərrüfatı strukturlarının möhkəmlən-

məsində və istismar sahəsinin fəaliyyətində böyük nailiyyətlər əldə edilmişdi. 

1970-ci illərin ortalarında qaz təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatının ən 

böyük, gəlirli və əhəmiyyətli sahələrindən birinə çevrilmişdi. Keçmiş illər ər-

zində onun quruculuğu gedirdisə, bundan sonra bu sahə inkişaf etmiş, möh-

kəmlənmiş və sürətlə inkişaf edən sektora çevrilmişdi. Keçmiş illər qaz resurs-

larının qıtlığı şəraitində keçmişdisə, artıq hasilatın həcminin artırılması, yeni 

qaz mənbələrinin işə salınması, eləcə də İrandan idxal edilən qazın hesabına 

mavi yanacaq sənayenin, kommunal obyektlərin və əhalinin ən çox işlətdiyi 

yanacaq növünə çevrilmişdi. Eyni zamanda qaz, siyasətdə də əhəmiyyətli rol 

oynamış və böyük məbləğdə valyuta gətirməyə başlamışdı.   

Tarixin qanuna uyğunluğu ondan ibarətdir ki, istənilən işin qurucuları tədri-

cən arxa plana keçirlər və zaman ötdükcə onların prinsipləri və əqidəsi yeni 

nəsil tərəfindən köhnəlmiş kimi qəbul edilir. Onları müasir şəraitə uyğunlaş-

mış yeni adamlar əvəz etməyə çalışır və buna nail olurlar. Eyni zamanda, nə-

sillərin dəyişməsi də qaçılmaz gerçəklikdir. Həmin proseslər qaz təsərrüfatında 

da getmiş və, nəticə olaraq, bu sahəni qurmuş və əsasında durmuş rəhbərlik 

1970-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq yeni heyətlə əvəz edilməyə başlamış-

dı. Bununla da Sovet Azərbaycanın qaz təsərrüfatının yaradılması və sürətli 

inkişaf dövrü bitmiş, bundan sonra sabitləşmə dövrü başlamışdı. Bütün SSRİ 

məkanında olduğu kimi, sonda bu sabitlik durğunluq və böhranla nəticələn-

mişdi. Beləliklə qaz təsərrüfatı, Sovet iqtisadiyyatınının başqa sahələrində ol-

duğu kimi, tədricən quruculuqdan sabitliyə və daha sonra durğunluq və böhrana 

doğru yol keçmişdi. SSRİ dağılandan sonra isə müstəqil Azərbaycan Respubli-

kasının qaz təsərrüfatı öncə böhran sonrası bərpa dövrünü yaşadı, sonra isə 

keçmiş zamanın nailiyyətlərinə əsaslanan yeni inkişaf mərhələsi başladı. 

 

 

 

 
 

.  
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 ƏLAVƏLƏR
 
 

1. ABUTALIB MİRAĞA OĞLU ABDULLAYEV 
(1912−1980) 

 

 ovet dövrü Azərbaycanın təsərrüfat xadimi, mühən-

disi, ixtiraçısı, qaz təsərrüfatının təşkilatçısı; Azər-

baycanın şəhər, qəsəbə və kəndlərinin qazlaşdırıl-

ması və qaz infrastrukturunun yaradılması prosesinə rəhbər-

lik etmiş şəxs. Bakı şəhərində (İçəri şəhərdə) dənizçi ailə-

sində anadan olmuşdu. 

 
Təhsili 

 1926-cı ildə Bakıda beşillik məktəbi bitirəndən sonra 

Sənaye texnikumunda qazma ixtisası üzrə təhsil almışdı. 

1931−1936-cı illərdə istehsalatdan ayrılmadan Azərbaycan Sənaye İnstitutu-

nun neft-mədən fakültəsində oxumuş, dağ mühəndisi diplomunu almışdı.   

 1946−1948-ci illərdə Marksizm-Leninizm institutunun tarix fakültəsinin 

axşam şöbəsində təhsil almışdı. 

 
Əmək fəaliyyəti 

1929-cu ildən başlayaraq neft sənayesində fəhlə və çilingər, 1931-ci ildə isə 

“Leninneft” neft-qaz trestində qaz kontorunun texniki olmuşdu. Daha sonra o 

zaman yeni təsis olunmuş Bakı İcraiyyə Komitəsinin “Bakıqaz” trestində tex-

nik (1933), istismar şöbəsinin müdiri (1936−1940) və baş mühəndisi (1940− 

1942) vəzifələrində işləmişdi.  

Bundan sonra tutduğu vəzifələr: 

“Bakıqaz” trestin direktoru (1942−1952);  

 Bakı şəhər Zəhmətkeş Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədr müa-

vini (1952−1953); 

 Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Kommunal Təsərrüfatı və Mülki-

tikinti şöbəsinin rəisi (1953−1954);  

 Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı naziri (1954−1963);  

 

S 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)
  Əlavələr

 

~ 171 ~ 

 Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Sənaye və kommu-

nal-məişət obyektlərin qazlaşdırılması və qazla təchiz edilməsi Baş idarəsinin 

(Baş Qaz İdarəsinin) rəisi (1963−1969); 

 Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Qaz təsərrüfatı Baş idarəsinin rəisi 

(1969 −1971);  

 SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin Bakı Magistral qaz kəmərləri idarəsinin 

direktoru (1972−1973); 

 SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin Azərbaycan Qaz Nəqli İstehsalat Birli-

yinin (“Azərqaznəql”in) direktoru (1973−1976). 

1976-ci ildə təqaüdə çıxandan sonra “Bakıqaz” trestində mühəndis vəzifə-

sində çalışmışdı. 

 
Partiya fəaliyyəti

31
 

 Azərbaycan Kommunist partiyasının üzvü (1939);  

 Azərbaycan Kommunist partiyasının Bakı şəhər komitəsinin büro üzvü 

(1948);  

 Azərbaycan Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvlüyünə na-

mizəd (XXIII qurultay, 1958);  

 Azərbaycan Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitənin üzvü (XXIV 

qurultay,1960). 

 
İctimai fəaliyyəti 

 1948-ci və 1953-cü illərdə Bakı şəhər Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin 

deputatı. 

 
Xidmətləri 

 1930-cu illərin ortalarında Bakının qazlaşdırılması üzrə Baş sxemini tər-

tib edən baş mühəndisin müavini idi. 1950-ci illərin əvvəlinə qədər Bakının 

qaz infrastrukturu həmin sxem üzrə inkişaf edirdi;  

 1957-ci ildə Bakı və Sumqayıtın qazlaşdırılmasının yeni Baş planının 

hazırlanmasına rəhbərlik etmişdi; 

 1958-ci ildə Azərbaycanın qazlaşdırılmasının Baş sxeminin tərtib edil-

məsinə rəhbərlik etmişdi; 

                                                           
31

 Partiya mənsubiyyəti formal xarakter daşıyırdı, bu istiqamətdə heç bir fəallığı olmamışdı. 
Sadəcə o dövrdə Kommunist partiyasının üzvü olmadan yüksək vəzifələr tutmaq və aktiv tə-
sərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq olmazdı. Nazir vəzifəsindən istefaya göndəriləndən sonra 
(bax: səh. 58) bütün yüksək partiya dərəcələrindən məhrum edilmişdi. 
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 1960-cı ildə Azərbaycanda onun rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq maye qazla 

şəhər və rayonlarının qazlaşdırılması və infrastrukturun yaradılması həyata 

keçirilmişdi; 

 1957−1962-cı illərdə onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan SSR-in şəhər (Bakı 

və Sumqayıt istisna olmaqla), qəsəbə və kəndlərinə ilk dəfə təbii qaz verildi; 

 1970-ci ildə tərtib edilmiş və 1980-ci ilə qədər hesablanmış Respublika-

nın qazlaşdırma üzrə Baş sxeminin hazırlanmasına rəhbərlik etmişdi; 

 Azərbaycanda ilk yeraltı qaz anbarının yaradılması üçün təşəbbüs gös-

tərmiş və 1973−1976-ci illərdə Qalmazda onun tikintisinə rəhbərlik etmişdi. 

 Azərbaycanın qaz təsərrüfatı üçün kadrların yetişdirilməsinə xüsusi diq-

qət yetirmiş, onun rəhbərliyi altında çoxlu sayda qaz təsərrüfatı mütəxəssisləri 

yetişmişdi; 

 
Elmi fəaliyyəti 

 Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi. Dissertasiya mövzusu: Şəhərlə- 

rin qazlaşdırılmasının səmərəli əsasları. Bakı, 1946. 

 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti H. N. Hüseynovun 
“Bakıqaz” trestinin direktoru A. M. Abdullayevə texnika elmləri namizədi elmi 

dərəcəsi alması  münasibəti ilə yolladığı təbrik məktubu32. 

 
                                                           
32

 Mətnin tərcüməsi: “Texnika elmləri namizədi A. A. Abdullayevə. Sizi  Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının İ. Q. Yesman adına enerji institutu tərəfindən texnika elmləri namizədi elmi 
dərəcəsi verilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Bizim Ulu Vətənin xeyrinə görüləcək gələcək el-
mi işlərinizdə uğurlar diləyirəm”. İmza:  Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezi-
denti H. N. Hüseynov. 
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 Monoqrafiya: Qazın hasilatı, nəqli və işlədilməsi (A. A. Nərimanovla 

həmmüəlliflikdə). Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1967. 

 Məqalələr: Hava ilə qarışmış yanacaq qazların istifadəsi. Moskva, Qaz 

təsərrüfatı № 1(15), 1970. s. 21-23;  Qazın nəqli sistemlərində təzyiqin tən-

zimlənməsi zamanı rejimin pozulması problemi. Bakı, Texniki tərəqqi uğrunda 

№ 5, 1975, s. 62-66;  İkinci dünya müharibəsi illərində Bakının kommunal 

təsərrüfatı.  Bakı, Texniki tərəqqi uğrunda № 10, 1975, s. 67-71;  Qalmaz ye-

raltı anbarına qazın sınaq məqsədi ilə vurulması. Moskva, Qaz təsərrüfatı № 4 

(15), 1976. s. 17-21. 

 Elmi redaktorluq: S. Smirnov, A. İ. Şirkovski. Qazın hasil və nəql edil-

məsi. / Dərs vəsaiti (rus dilindən tərcümə). Bakı: Azərbaycan dövlət neft və el-

mi-texniki ədəbiyyat nəşriyyatı, 1960;  S. H. İsmayılova. Qaz işinə dair mə-

sələlər. / Dərs vəsaiti. Bakı: Azərbaycan dövlət neft və elmi-texniki ədəbiyyat 

nəşriyyatı, 1960. 

 
İxtiraları və səmərələşdirici təklifləri  

İyirmidən çox səmərələşdirici təkliflərin və ixtiraların müəllifi idi, onların 

ən əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır: 

 Qırın bişirilməsi üçün maye qazla işləyən və odluqla təchiz edilən xüsusi 

qurğu. Bu ixtira sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə edilmiş və böyük 

səmərənin əldə edilməsinə görə Bakı Şəhər Zəhmətkeşlər Deputatları Soveti-

nin İcraiyyə Komitəsinin 4. 02. 1949 il tarixli 48 №-li qərarı ilə mükafatlandı-

rılmışdı; 

 “Taqan” tipli kiçik həcmli ikigözlü stolüstü qaz plitəsinin daha yüngül 

metaldan istehsal edilməsini, konstruksiyasının dəyişdirilməsini və qaz təzyi-

qi zəif olduqda bu plitədən istifadə etmək üçün xüsusi odluğu təklif etmişdi. 

Onun istehsal edilməsi üçün 1948-ci ildə “Bakıqaz” trestinin təmir-mexaniki 

emalatxanasında tökmə sexi təşkil olunmuşdu; 

 Azərbaycanda “Radiator” (üzərində rəsm olduğuna görə, xalq arasında 

“Ceyran” kimi tanınmışdır) tipli isitmə cihazının konstruksiyasını təklif edə-

rək istehsalını təşkil etmişdi. Həmin radiatorlar gələcək onilliklər ərzində 

Azərbaycanda istifadə edilmişdi; 

 1951-ci ildə təmir olunan binaların fasadlarında fəhlələrin işləməsi üçün 

qurulan dəmir bəndin (və ya iskələnin) qaz borularından düzəldilməsini təklif 

etmişdi. Onun üstünlüyü ondan ibarət idi ki, həmin iskələ qısa zaman ərzində 

asanlıqla istənilən binanın qabağında qurula və sökülə bilərdi. Onun istehsalı 

“Bakıqaz” trestinin emalatxanalarında təşkil edilmişdi; 
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 Qaz təzyiqinin tənzimləyici qurğularının kiçildilmiş modellərini dəmir-

beton şkaflarda yerləşdirməyi təklif etmişdi. Yeniliyin səmərəliliyi 25.04.1959 

il tarixli Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə təsdiq edilmişdi. 

 Əhali tərəfindən istifadə edilən su qızdırıcıları üçün yeni “AA” təhlükə-

sizlik avtomatını və şkaflarda quraşdırılan kiçik həcmli “Azərbaycan” tipli qaz 

təzyiqinin tənzimləyicisini ixtira etmişdi. Bu ixtiralar 1968-ci ildə Moskvada 

Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş medalı ilə təl-

tif olunmuş və uzun illər boyu qaz təsərrüfatında istifadə edilmişdi; 

 Azərbaycanda və SSRİ-nin cənub bölgələrində yeraltı qaz kəmərlərinin 

0,5 metr dərinliyində yerləşdirməsini təklif etmişdi (bundan əvvəl onları daha 

dərində yerləşdirirdilər). Bu yeniliyin tətbiq edilməsi SSRİ Qaz Sənayesi 

Nazirliyinin 08.10.1964-cü il tarixli 10-1224 №-li qərarı ilə tövsiyə edilmişdi. 

 
Müəllimlik fəaliyyəti 

 1949-cu və 1978−1979-cu illərdə “Bakıqaz” trestində qaz təsərrüfatı iş-

çiləri üçün təşkil edilmiş ixtisaslarının təkmilləşdirmə kurslarında mühazirə-

lər oxumuş; 

 1948−1952-ci illərdə Kommunal-inşaat texnikumunda ixtisas fənləri üz-

rə dərs demiş; 

 Qaz təsərrüfatının təşkili və istismarı üzrə 1950−1955-ci illərdə Azər-

baycan Dövlət Neft və Kimya institutunda saathesabı mühazirələr oxumuşdu. 

 
Təltif olunması 

 Medallar: “Qafqazın müdafiəsinə görə” (1944);  “Böyük vətən mü-

haribəsində rəşadətli əməyə görə” (1945);  “SSRİ Qaz sənayesinin fəxri işçi-

si” (1977); Xalq təsərrüfatının nailiyyətləri sərgisinin gümüş medalı (1968). 

 Ordenlər: “Şərəf nişanı” (1946);  “Qırmızı əmək bayrağı" (1971). 

 Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı (1962).  

 

 



Aydın Əlizadə. Azərbaycanın qazlaşdırılması  

 və qaz təsərrüfatının istismarı (1955–1970)
  Əlavələr

 

~ 175 ~ 

2. 1936-CI İLDƏ BAKI SOVETİNİN QAZLAŞDIRMA 

ŞÖBƏSİ  
 

 
 

Soldan sağa:
33

  

1-ci cərgə − Mir-Mövsümov İ., Ələsgərov M.Q., Xlabıstova, Ağarunov N.A., 

Bizyayev P.N., Akimov P.P., Hadıyev İ.A., Vorobyov B. N. 

2-ci cərgə − Kovalski V.F., Ağayev X.N., Kryannikov A.S., Abdullayev A.M., 

Şərifov M.K., Yanson V.P., Məmmədov A.K., Çelov S.P, Ruppel Ç., 

3-cü cərgə − Marqayev A., Çimeriya N., Abix Q.N., Jurkasov, Kurvyakova A.,  

4-cü cərgə −  Rəhmətullin Q., Sidorov İ.İ. 

 

                                                           
33

 Şəkildə aydın görsənmədiyindən bəzi familiyalar və, daha çox, adların baş hərflərində 
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 MÜƏLLİF HAQQINDA
 
AYDIN ARİF OĞLU ƏLİZADƏ − Azərbaycan filosofu, kulturoloqu, din araş-

dırmaçısı, tarixçisi, sosioloqu, polemisti, yazıçısı; fəlsəfə elmləri doktoru.  

AMEA saytında 
rəsmi səhifə 

http://science.gov.az/forms/ 
doktora-nauk-instituta-

filosofii/3552 

 

 

Sayt http://alizadeh.narod.ru/ 
index1.html 

Poçt alizadeh@mail.ru 

1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1980-ci ildə orta məktəbi bi-
tirmiş, 1988-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda ali təhsil al-
mışdı. 1981−1983-cü illərdə SSRİ Hərbi dəniz donanmasında qulluq etmişdi. 
Bakı İstehsalat Qaz İdarəsində (“Bakıqaz”da) çilingərdən sahə rəisinə qədər 
əmək yolu keçmiş, daha sonra təsərrüfat fəaliyyətini bitirmişdi. 

 
Elmi fəaliyyəti 
Elmi fəaliyyəti 1997−2000-ci illərdən başlamış, o zaman Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq  (indiki Fəlsəfə və Sosiologiya) institutunun 
dissertantı olmuşdu. 2001-ci ildə namizədlik, 2009-cu ildə isə doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdi. 

2003-cü ildən bu günə kimi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya institutunda elmi 
işçidən baş elmi işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Fəlsəfə və Sosiologiya insti-
tutunun ictimai elmlər üzrə Dissertasiya şurasının üzvü olmuşdu. 

Azərbaycanda və xarici ölkələrdə dərc edilmiş kitabların (mo-
noqrafiyalarin, polemik və apologetik əsərlərin, ensiklopedik 
lüğətlərin, dərsliklərin, ədəbi əsərlərin) məqalələrin və tərcümə-
lərin müəllifidir. Başqa alimlər tərəfindən yazılmış bir çox kitabların elmi re-
daktorudur. Əsərlərinə xarici və Azərbaycan alimləri çoxlu sayda istinadlar 
edirlər34.  
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 Google Scholar URL: https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&us 
er=jAI1XSEAAAAJ (Müraciət tarixi 30.08.2020). 
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Əsas elmi nailiyyətləri 
① İlk dəfə təqdim edilən monoqrafiyada Azərbaycanın iyirminci əsrin or-

talarında qazlaşdırılmasının tarixi-sosioloji aspektlərini araşdırmışdır. 
② İlk dəfə Azərbaycan dilində antik fəlsəfə tarixi35 dərsliyini, eləcə də er-

kən Xristianlığın fəlsəfə tarixinə36 həsr edilmiş monoqrafiyanı dərc etmişdi. 
③ İlk dəfə Azərbaycanda gizli “Müsavat” təşkilatının37 və  

“sağ trotskiçilərin” repressiya işlərini38 araşdırmışdı.  
④ MDB məkanında tanınan və istinad edilən İslam ensiklo-

pedik lüğətinin39 və erkən müsəlman dövlətlərinin səlnamə-
lərinin40 müəllifidir. 

 
Müəllimlik fəaliyyəti 
2005–2015-cü illərdə Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında, Bakı 

Dövlət Universitetində, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində, Əl-Fərabi 
adına Qazaxıstan Milli Universitetində fəlsəfə, dinşünaslıq, kultu-
rologiya, dinlərin fəlsəfəsi və tarixi, ekologiya, sosial antropologi-
ya, əməyin sosiologiyası fənləri üzrə mühazirələr oxumuşdu. 
2008-ci ildə dosent adını almışdı. 

 
İctimai fəaliyyət 
① Azərbaycan və MDB ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələrində mə-

qalələri və müsahibələri dərc edilmişdir. 
② “Wikipedia” virtual ensiklopediyasında 300-dən çox məqalələrin tə-

sisçisi və redaktorudur.  
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SUMMARY 
 

Aydin Arif oglu Alizade. 

GASIFICATION AND OPERATION OF GAS ECONOMY 

IN AZERBAIJAN (1955—1970). 
 

In the second half of the twentieth century, extensive work was 

carried out on gasification of towns, settlements and villages of 

Azerbaijan; gas infrastructure, economy and industry were created. 

As a result, the republic became one of the most gasified regions 

supplied with natural and liquefied gas. The public life, well-being 

and outlook of people changed; energy supply issues as well as en-

vironmental problems were solved to a large extent. The founda-

tion of the gas infrastructure and management of the period of in-

dependence of the Republic were established in those years.  

The presented monograph explores the historical, sociological, 

economic and technical aspects of the period of formation and de-

velopment of Azerbaijan’s gas economy in 1955—1970. The main 

stages of gasification of cities and villages of the republic, as well 

as organizational issues related to management and creation of the 

gas infrastructure are reviewed. In addition, operational challenges 

in the gas industry are closely studied, such as calculation of the 

gas consumption and rational use, payments, safety and emergen-

cies, violations of technical rules and laws. The structure of Azer-

baijan’s first unified operating organization in the gas industry — 

the Main Gas Directorate is presented; its activities, HR policy, la-

bor relations and scientific and technical developments imple-

mented in the Directorate are outlined.  

The monograph is intended for specialists of humanitarian and 

technical sciences, as well as a wide range of readers interested in 

historical and sociological aspects of economic life in Azerbaijan. 
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