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Azərbaycanın neft və qazının dünya bazarlarına nəqli 
 

(Neft və qaz boru kəməri marşrutları Bakı-Qroznı-Novorossiysk neft kəməri (Şimal marşrutu), 

Bakı-Supsa neft kəməri (Qərb İxrac Boru Kəməri), Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

əsas ixrac boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətti (Qaz kəməri) və Cənub Qaz Dəhlizi: 

TANAP (Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri), TAP (Trans Adriatik Boru Xətti) xəttlərindən 

ibarətdir.) 
 

➢ Bakı – Novorossiysk neft kəməri (Şimal marşrutu) 

➢ "Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya 

Federasiyası ərazisindən tranziti haqqında" Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 yanvar 1996-cı il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublikamızda çıxarılacaq ilkin neftin 

Rusiya ərazisi vasitəsilə nəqlinə dair sənədlərin imzalanması mərasimində çıxışı (16 fevral 1996-

cı il) 

➢ Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının 

dərinlikdə yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin Qərb Marşrutu ilə ixracına aid sənədlərin 

təsdiq olunması və bəyənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (7 

mart 1996-cı il) 

➢ Azərbaycan neftinin Bakı-Qroznı-Tixoretsk-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunması haqqında 

Azərbaycan-Rusiya-İçkeriya Çeçen Respublikası arasında saziş imzalandıqdan sonra Rusiya 

Federasiyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxış 

(11 iyul 1997-ci il) 

➢ 2005-ci il fevralın 14-də Moskva şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 

Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın doqquzuncu 

iclasının Protokolu”nun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(12 sentyabr 2006-cı il) 

➢ “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya 

Federasiyası ərazisindən tranziti haqqında Müqavilə” üzrə səlahiyyətli orqan müəyyən edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (11 noyabr 2008-ci il) 

➢ Bakı - Supsa neft kəməri (Qərb İxrac Boru Kəməri) 

➢ Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublıkasının Qanunu (15 aprel 1997-ci il) 

➢ Karbohidrogenləri nəqletmənin bəzi mövcud Obyektlərinin (Vasitələrinin) təkmilləşdirilməsi və 

modernləşdirilməsi, yeni nəqletmə Obyektlərinin (Vasitələrinin) işlənib hazırlanması və bu cür 

Obyektlərin (Vasitələrin) köməyi ilə Karbohidrogenlərin Gürcüstan ərazisindən kənara nəql 

olunması haqqında Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Saziş (8 mart 1996-cı il) 

➢ Bakı–Supsa neft kəmərinin açılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Prezidenti 

Heydər Əliyevin nitqi (17 aprel 1999-cu il) 

➢ Heydər Əliyev adına Bakı – Tbilisi – Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri  

➢ Əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi ilə əlaqədar işçi qrupunun yaradılması haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (5 sentyabr 1997-ci il) 

➢ Bakı–Tbilisi-Ceyhan marşrutunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan Ankara bəyannaməsinin 

imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (29 oktyabr 1998-ci il) 

➢ Ankara bəyannaməsi (29 oktyabr 1998-ci il) 

➢ “Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikasının əraziləri ilə  Bakı–

Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, 

Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında Saziş”in imzalanması mərasimində Azərbaycan 

Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 noyabr 1999-cu il) 
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➢ ATƏT-in İstanbul Sammitində “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” əsas ixrac boru kəmərinin müdafiəsi üçün 

dövlətlərarası Razılaşma (18 noyabr 1999-cu il) 

➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 noyabr 1999-cu il) 

➢ Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin tikilməsi və istismara verilməsi tədbirləri 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 dekabr 1999-cu il) 

➢ Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-

Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, 

Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Sazişin və həmin Sazişə əlavə edilmiş sənədlərin, 

İstanbul Bəyannaməsinin və Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə 

Cümhuriyyətinin əraziləri ilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Türkiyə 

Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Protokolun təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 may 2000-ci il) 

➢ “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə əsas ixrac boru kəməri iştirakçıları arasında tranzit 

ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş”in və “Bakı–Tbilisi–Ceyhan xam neft kəməri 

layihəsinin mühəndis işləri və layihələşdirilməsi üçün maliyyələşdirmə və əməkdaşlıq Sazişi”nin  

imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (17 oktyabr 2000-ci il) 

➢ Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” və Şahdəniz yataqlarının 

işlənməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və “Şahdəniz” yatağından təbii qazın ixrac 

boru kəmərinin layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (15 may 2001-ci il) 

➢ İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (15 aprel 2002-ci il) 

➢ Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (30 iyul 2002-ci il) 

➢ Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimi (18 sentyabr 2002-

ci il) 

➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ ABŞ-in Energetika naziri Spenser Abrahamin çıxışı (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Təbrik məktubları 

➢ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Prezidenti Devid Vudvordun çıxışı (18 sentyabr 

2002-ci il) 

➢ ARDNŞ-nin prezidenti Natiq Əliyevin çıxışı (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Prezidentlərin müraciəti: “GƏLƏCƏK NƏSİLLƏRƏ” (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin yekun sözü (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin adından dövlət başçılarının və nümayəndə 

heyətlərinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafət (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il) 

➢ Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsinin maliyyələşdirilməsilə əlaqədar sənədləri 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 yanvar 2004-cü il) 

➢ Heydər Əliyev adına Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri: Faktlar və Rəqəmlər 
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➢ Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ixrac boru kəməri: Xronika (sentyabr 1994 – iyul 2006) 

➢ Bakı-Tbilisi-Ərzurum Boru Xətti (Qaz kəməri) 

➢ Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz yatağından təbii qazın dünya 

bazarlarına ixracının təşkil edilməsi ilə əlaqədar məsələlərin həll olunması üçün işçi qrupunun 

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (17 avqust 1999-cu il) 

➢ Təbii qazın Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan ərazilərində və bu ərazilərin hüdudlarından 

kənarda Cənubi Qafqaz Boru Kəməri sistemi vasitəsi ilə tranzit, nəql edilməsi və satışına dair 

Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında Sazişin və həmin Sazişə əlavə edilmiş sənədlərin 

təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 oktyabr 2001-ci il) 

➢ “Şahdəniz” yatağından əldə olunacaq təbii qazın “Bakı-Tbilisi-Ərzurum” marşrutu ilə nəqlinə dair 

Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında sazişin imzalanma mərasimində Azərbaycan 

Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı (26 oktyabr 2001-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Birgə Bəyanatın təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 dekabr 2001-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 4 oktyabr tarixli 160-IQ Qanunu ilə qəbul və təsdiq 

edilmiş, həyata keçirilməsinə icazə verilmiş 1996-cı il 4 iyun tarixli "Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bİ-Pİ 

Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, 

Oyl İndastriz İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., Törkiş Petroteum Oversiz 

Kompani Limited şirkətləri arasında Saziş"in və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-

Ərzurum) Layihəsinin həyata keçirilməsi iiə əlaqədar sənədləri imzalamaq səlahiyyətinin 

verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (7 fevral 2003-cü il) 

➢ Cənub Qaz Dəhlizi: TANAP (Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri), TAP (Trans Adriatik Boru 

Xətti) 

➢ "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şah Dəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və 

hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş"in və Cənubi Qafqaz boru kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) 

layihəsinin həyata keçirilməsində operativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 mart 2007-ci il) 

➢ Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (4 mart 2011-ci il) 

➢ Azərbaycan təbii qazının dünya bazarına Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə nəqli ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 oktyabr 2013-cü il) 

➢ “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi və Cənub Qaz Dəhlizinin 

yaradılmasına dair digər layihələrlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı (25 fevral 2014-cü il) 

➢ Bakıda “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə və “Cənub” Qaz Dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr 

olunmuş təntənəli mərasim keçirilib: Prezident İlham Əliyevin çıxışı (20 sentyabr 2014-cü il) 

➢ Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rosen Plevnelievin çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinın çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Yunanıstanın Baş naziri Antonis Samarasın çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Monteneqronun Baş naziri Milo Cukanoviçin çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozunun videomüraciəti (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Taner Yıldızın çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Norveçin Azərbaycandakı səfiri Bard İvar Svendsenin çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Albaniya Respublikasının energetika naziri Damian Giknurinin çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ticarət və investisiyalar üzrə dövlət 

naziri Lord Livinqstonun çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ İtaliya Respublikasının iqtisadi inkişaf nazirinin müavini Klaudio de Vinsentinin çıxışı (20 

sentyabr 2014-cu il) 
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➢ Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin beynəlxalq enerji məsələləri üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Amos Hokstaynın çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ bp şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dadlinin çıxışı (20 sentyabr 2014-cu il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin çıxışı (20 

sentyabr 2014-cu il) 

➢ Prezident İlham Əliyev Bakıda Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 

görüşündə iştirak edib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (12 fevral 1915-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə sədr müavini Maroş Şefçoviçin çıxışı (12 fevral 1915-ci 

il) 

➢ Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci toplantısı keçirilib: 

Prezident İlham Əliyevin nitqi (29 fevral 2016-cı il) 

➢ Xəzər dənizinin təbii resurslarının Avropa bazarlarına çatdırılmasının əhəmiyyətindən danışan 

Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş Şevçoviçin çıxəşı (29 fevral 

2016-cı il) 

➢ Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin üçüncü toplantısı keçirilib: 

Prezident İlham Əliyevin nitqi (23 fevral 2017-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş Şefçoviçin çıxışı (23 fevral 2017-

ci il) 

➢ Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin dördüncü toplantısı keçirilib: 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin nitqi (15 

fevral 2018-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş Şefçoviçin çıxışı (15 fevral 2018-

ci il) 

➢ Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib Prezident İlham 

Əliyev mərasimdə iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin nitqi (29 may 2018-ci il) 

➢ ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin enerji məsələləri üzrə müavini xanım Sandra Oudkirkin çıxışı 

(29 may 2018-ci il) 

➢ Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət 

elçisi Baronessa Emma Nikolsonun çıxışı (29 may 2018-ci il) 

➢ Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Prezident 

İlham Əliyevə və Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasiminin iştirakçılarına məktubunu oxudu 

(29 may 2018-ci il) 

➢ Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) baş katibi Məhəmməd Barkindonun çıxışı (29 may 

2018-ci il) 

➢ Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun baş katibi Yuri Sentyurin çıxışı (29 may 2018-ci il) 

➢ Mərasimdə çıxış edən “BP Group Upstream”in baş icraçısı Bernard Luneyin çıxışı (29 may 2018-

ci il) 

➢ Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP layihəsinin açılış mərasimi keçirilib: Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin çıxışı (12 iyun 2018-ci 

il) 

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı (12 iyun 2018-ci il) 

➢ Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib: 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin nitqi (20 

fevral 2019-cu il) 

➢ Komissar Günter Ottingerin çıxışı (20 fevral 2019-cu il) 

➢ Türkiyənin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış 

mərasimi keçirilib: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı (30 noyabr 2019-cu il) 

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı (30 noyabr 2019-cu il) 
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➢ “Azərbaycan təbii qazının dünya bazarına Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə nəqli ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 15 nömrəli 

Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (13 

dekabr 2019-cu il) 

➢ Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VI toplantısı keçirilib: 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin nitqi (28 

fevral 2020-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Klaus-Diter Borxardtın çıxışı (28 fevral 2020-ci il) 

➢ Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin videokonfrans 

formatında VII iclasında çıxış edib: Prezident İlham Əliyevin çıxışı (11 fevral 2021-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simsonun çıxışı (11 fevral 

2021-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının qonşuluq siyasəti və genişlənmə danışıqları üzrə komissarı Oliver 

Varhelyinin çıxışı (11 fevral 2021-ci il) 

➢ Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VIII toplantısı keçirilib 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin çıxış (4 

fevral 2022-ci il) 

➢ Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simsonun çıxışı (4 fevral 

2022-ci il) 
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BAKI - NOVOROSSİYSK NEFT KƏMƏRİ 

(ŞİMAL MARŞRUTU) 
 

Texniki parametrləri və ümumi məlumat: 

Bakı - Qroznı - Novorossiysk neft kəməri - Xəzər dənizi neftini Qara dəniz sahilində yerləşən 

Rusiya limanı Novorossiyskə daşımaq üçün nəzərdə tutulan neft kəməri, Şimal marşrutudur. 
Ümumi uzunluğu 1347 km, o cümlədən: 

- Azərbaycan hissəsi 231 km; 

- Rusiya hissəsi 116 km (1983-cü ildə tikilmiş, 1995-1996-cı illərdə ABƏŞ və ARDNŞ tərəfindən hərəkət 

istiqaməti dəyişdirilmişdir). 

Kəmərin maksimum ötürmə qabiliyyəti gündə 105 min bareldir.  
Borunun diametri - 720 mm., nasos stansiyalarının miqdarı 12. Maksimal daşıma qabiliyyəti ildə 6 mln. 

ton. Daşıma qabiliyyətini ildə 17 mln. tona qədər artırma ehtimalı var. Neft kəmərinin hərəkət istiqamətinin 

dəyişdirilməsi ilə bağlı 60 mln. dollarlıq iş görülmüşdür. (Azərbaycan Respublikasının ərazisində) Marşrut 

Sənqəçal neft terminalından başlanır. Terminalın qiyməti - 72 mln. dollar, tutumu  100 000 ton (730 000 min. 

barr.). Terminal hər birinin tutumu 25 000 ton olan 4 rezervuardan ibarətdir. 

Son məntəqə - Novorossiysk limanıdır. Liman ildə 34 mln. tona qədər neft və neft məhsullarını daşıma 

qabiliyyətinə malikdir. Azərbaycan hissəsinin operatoru - ABƏŞ, Rusiya hissəsinin operatoru isə Rusiyanın 

"Transneft" şirkətidir ki, o həm də mövcud obyektlərin təmir və yenidən qurulmasına, eləcə də yeni obyektlərin 

tikintisinə sərf olunan xərcləri öz üzərinə götürür. Şimal marşrutu üzrə tariflər: 

- Rusiya Federasiyasının ərazisində 1 ton üçün 15,67 dollar; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 ton üçün 1,013 dollar. 

Azərbaycan neftinin Rusiya ərazisi ilə nəql edilməsi, eləcə də tərəflərin müvafiq fəaliyyət, vəzifə və 

məsuliyyətləri Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 18 yanvar 1996-cı il Sazişi ilə 

tənzimlənir. Sazişə uyğun olaraq xarici şirkətlər və Rusiya tərəfi ilə aparılan danışıqlar nəticəsində aşağıdakı 

çoxtərəfli kontraktlar və sənədlər imzalanmışdır ki, burada tərəflərin və öz hökumətlərini təmsil edən 

təşkilatların qarşılıqlı münasibətlərinin bütün kommersiya və hüquqi aspektləri ətraflı surətdə təsvir edilmişdir: 

- Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyasının ərazisindən nəql edilməsi haqqında "Transneft" şirkəti 

ilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) arasında saziş; 

- neftin şimal marşrutu ilə eksportu üzrə ARDNŞ, ABƏŞ və xarici şirkətlər - "Əsrin müqaviləsi"nin 

iştirakçıları arasındakı sazişin əsasları; 

- neftin nəql olunmasına kömək edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə ABƏŞ 

arasında saziş. 

Danışıqlar prosesi, bütün hökumətlərarası və başqa lazımi sazişlərin imzalanması və qüvvəyə minməsi 

qurtardıqdan sonra boru kəmərinin tikintisi və yenidən qurulması başlandı ki, bu da 1997-ci ildə başa çatdı. 

Lakin işlərin xeyli ahəngsiz getməsi səbəbindən layihədə nəzərdə tutulmuş daşıma gücünə müvəffəq 

olunmamışdır. 

Azərbaycan neftinin vurulması, nəzərdə tutulduğu kimi, 25 oktyabr 1997-ci ildə başlandı və 1999-cu ilin 

yanvarına kimi 1,5 mln. ton neft vuruldu. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 

2012-ci ilin noyabr ayında Novorossiysk limanından 174 min 287 ton xam neft ixrac etmişdir.  

Bakı-Novorossiysk (neft kəməri) 2013-cü ildən Rusiyanın "Transneft" şirkəti tərəfindən idarə edilir. Neft 

kəmərlər vasitəsi ilə Novorosiyskə ötürülür və Urals markası ilə tanınır. "Urals" və "Azəri layt" markalı neft 

arasında qiymət fərqi 2006-cı ilin göstəricilərinə görə $3 təşkil edirdi.  

1997-ci ilin yanvarında Rusiya Fedrasiyası ilə Azərbaycan arasında neftin həcmini və ötürülmə müddətini 

müəyyən edən müqavilə imzalandı. Azərbaycan tərəfi il ərzində 2,5-2,7 milyon ton neftin nəql etməyi öhdəlik 

götürdü.  

SOCAR və "Transneft" şirkətləri 2021-ci ildə bir milyon ton neftin Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 

nəqli barədə müqavilə imzalayıb. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında bu boru kəməri ilə 1,009 milyon ton 

Azərbaycan neftinin nəql olunub.  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Qara_d%C9%99niz
https://az.wikipedia.org/wiki/Novorossiysk
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_D%C3%B6vl%C9%99t_Neft_%C5%9Eirk%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/2012
https://az.wikipedia.org/wiki/2013
https://az.wikipedia.org/wiki/2006
https://az.wikipedia.org/wiki/1997
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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"Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında  

Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası ərazisindən tranziti haqqında" 

Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

1. 1996-cı il yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında imzalanmış 

"Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası 

ərazisindən tranziti haqqında" Müqavilə təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, adı çəkilən Müqavilənin təsdiqi 

haqqında Rusiya Federasiyasının hökumətinə müvafiq məlumat göndərsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, adı çəkilən Müqavilədən irəli gələn 

məsələləri həll etsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 29 yanvar 1996-cı il  

№ 261 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 

respublikamızda çıxarılacaq ilkin neftin Rusiya ərazisi vasitəsilə  

nəqlinə dair sənədlərin imzalanması mərasimində çıxışı 

 
16 fevral 1996-cı il 

 
- Hörmətli xanımlar və cənablar, möhtərəm qonaqlar! 

1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizindəki sektorunda olan neft yataq-

larının müştərək istifadə edilməsi üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 

arasında məlum müqavilə imzalanmışdır. Bu müqavilə imzalandığı andan artıq həyata keçirilir. O vaxtdan 

indiyə qədər onun əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün çox işlər görülübdür. Bilirsiniz ki, müqavilənin həyata 

keçirilməsi üçün konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsi yaradılıbdır. Bu rəhbər əməliyyat komitəsi 

müqavilənin həyata keçirilməsi üçün müvafiq proqram tərtib edibdir. Həmin proqrama görə müqavilənin həyata 

keçirilməsi nəticəsində “Çıraq” neft yatağının birinci platformasından ilkin neft 1996-cı ilin sonunda hasil 

edilməlidir. Müqavilədə nəzərdə tutulur ki, ilkin neftin ixracı üçün xüsusi neft kəməri çəkilməlidir və ilkin neft 

hasil edilən kimi onun ixracı təmin olunmalıdır. 

Bu proqramı həyata keçirərkən konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsi bir çox tədbirlər görübdür və 

həmin tədbirlərin nəticəsində, o cümlədən Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin bu sahədə irəli sürdüyü 

təkliflərlə əlaqədar ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul edilibdir. 1995-ci il 

oktyabrın 9-da qəbul olunan qərar əsasən neft kəmərlərinin biri Rusiya ərazisindən Novorossiysk limanına, 

ikincisi isə Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizdəki Supsa limanına çəkilməlidir. 

İlkin neftin ixracı üçün neft kəmərinin çəkilməsi barəsində Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 

Federasiyası arasında danışıqlar, məsləhətləşmələr aparılmışdır, və şübhəsiz ki, bu danışıqlarda konsorsiumun 

rəhbər əməliyyat komitəsi də iştirak etmişdir. Danışıqlar nəticəsində yanvarın 18-də Moskvada Rusiya 

Federasiyası Hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında müvafiq saziş imzalanmışdır. Bu saziş 

Rusiya Federasiyasının Baş naziri hörmətli cənab Viktor Çernomırdin tərəfindən imzalanmışdır və Azərbaycan 

tərəfindən onu mən imzalamışam. İmzalanmış sazişə görə hər iki tərəf - Rusiya Federasiyasının hökuməti və 

Azərbaycan hökuməti müvafiq qərarlar qəbul etməlidir və bu qərarlar bizim tərəfimizdən qəbul olunubdur. 

Mən, Azərbaycan Prezidenti müvafiq fərman imzalamışam və Rusiya hökuməti də bu sazişin həyata keçirilməsi 

üçün müvafiq qərar qəbul etmişdir, bundan sonra sazişin həyata keçirilməsi və saziş əsasında müqavilənin 

imzalanması üçün şərait yaradıbdır. 

Azərbaycan neftinin Rusiya ərazisi ilə Qara dənizin Novorossiysk limanına ixrac edilməsi üçün çəkiləcək 

neft kəmərinin tikilməsi barədə sazişin imzalanması ilə əlaqədar olaraq bu gün biz bu mərasimə toplanmışıq. Bu 

münasibətlə Rusiya Federasiyası hökumətinin səlahiyyəti ilə bu sazişi imzalamaq üçün Rusiyanın “Transneft” 

şirkətinin prezidenti Valeri Dmitriyeviç Çernyayev, bizim konsorsiumun üzvü və Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında neft kəmərinin tikilməsi üçün çox fəaliyyət göstərən Rusiya Federasiyasının “LUKoyl” şirkətinin 

prezidenti Vahid Ələkbərov Bakıya gəlmişlər. Bu gün bu mərasimə konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsinə 

başçılıq edən cənab Terri Adams dəvət olunubdur, konsorsiumun bütün nümayəndələri və Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin nümayəndələri də buraya dəvət ediliblər. 

Bu gün burada bu sazişin imzalanması böyük və əlamətdar hadisədir. Bu, 1994-cü ilin sentyabr ayında 

imzalanmış neft müqaviləsinin əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün atılan böyük addımdır. Biz buna çox 

yüksək qiymət veririk və ona görə də bu sazişin imzalanmasını belə mərasimdə aparırıq. 

 

16 fevral 1996-cı il 
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Azərbaycan neftinin Bakı-Qroznı-Tixoretsk-Novorossiysk 

kəməri ilə nəql olunması haqqında Azərbaycan-Rusiya-İçkeriya Çeçen Respublikası arasında 

saziş imzalandıqdan sonra Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxış 
 

Prezident sarayı  

11 iyul 1997-ci il 

 

Xanımlar və cənablar, hesab edirəm ki, biz indi çox mühüm iş gördük. Məlumdur ki, Azərbaycan öz 

neftini və fövqəlmilli neft şirkətləri konsorsiumunun çıxaracağı nefti ixrac etməkdən ötrü bu neftin şimal 

marşrutu ilə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanınadək nəqli haqqında Rusiya ilə razılaşma əldə edibdir. 

Bu marşrut İçkeriya Çeçen Respublikasının ərazisindən keçir. Bununla əlaqədar son vaxtlar danışıqlar 

aparılmış, İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti cənab Aslan Məshədov Bakıya gəlmişdi. Biz bu məsələni 

onunla müzakirə etmişik. Mənim Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı bu məsələ barəsində Rusiya prezidenti cənab 

Boris Yeltsin ilə, bu ölkənin digər dövlət və hökumət rəhbərləri ilə danışıqlarımız oldu. Neftin nəqlinə dair əldə 

etdiyimiz razılaşmaların əməli surətdə reallaşdırılmasına başlaya bilmək üçün Rusiya, Azər[373-374]baycan və 

İçkeriya Çeçen Respublikası arasında üçtərəfli saziş imzalanmasının zəruriliyi haqqında razılığa gəldik. 

Bu gün, nəhayət, bu, həyata keçdi. Doğrudur, çox geniş danışıqlar aparmaq lazım gəldi, siz özünüz 

burada olduğunuz müddətdə bunun şahidisiniz. Amma mən şadam ki, bunlar hamısı arxada qaldı, saziş 

imzalandı. Mən burada iştirak edənlərin hamısını – Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini, İçkeriya Çeçen 

Respublikasının nümayəndə heyətini və şübhəsiz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, indən belə maneələr olmayacaq, Rusiyanın «Transneft» şirkəti İçkeriya Çeçen Respublikası 

ərazisində boru kəmərinin dərhal qaydaya salınmasına başlayacaq və özlərinin bəyan etdikləri kimi, bu işi 20 

gün ərzində görəcəklər. Bundan sonra biz neft nəql edə bilərik. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində boru kəməri Rusiya sərhədinədək hazırdır və ona neft 

vurulmuşdur. Biz bu kəmərlə günü sabah neft nəql etməyə hazırıq. Ümidvaram ki, bütün bunlar bir ay ərzində 

mümkün olacaqdır. Hamınızı təbrik edirəm. [374-375] 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 10-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2002.- S. 150. 

 

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və  

"Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin  

Qərb Marşrutu ilə ixracına aid sənədlərin təsdiq olunması və bəyənilməsi haqqında 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə 

yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti və xarici neft şirkətləri arasında bağlanmış Sazişə, ilkin neft hasilatı barəsində Layihə ilə bağlı Qərb 

Marşrutuna aid Boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti və istismarı barədə Sazişə və Sazişin əsasları haqqında 

sənədə (Sazişlər) uyğun olaraq qərara alıram: 

 

1. İlkin neftin hasilatına dair Layihə bəyənilsin. 

2. Neft və qaz nəqli üçün bəzi mövcud obyektlərin təkmilləşdirilməsi və təmin edilməsi, Neft və qaz 

nəqletmə üçün yeni Obyektlərin (vasitələrin) inşası və belə Obyektlərlə (vasitələrlə) Gürcüstan ərazisindən 

kənara neft və qaz nəql edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında 

hökumətlərarası Saziş layihəsi bəyənilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkətinə Qərb marşrutuna dair Boru kəmərinin ötürmə 

qabiliyyəti və istismarı barədə Saziş və Sazişin əsasları barədə sənəd imzalamaq və həyata keçirmək səlahiyyəti 

verilsin. 

4. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə 

yerləşən hissəsinin Birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında bağlanmış Sazişin müddəaları və Sazişin tərkib hissəsi olan Azərbaycan 

Respublikası hökumətinin Təminat və Öhdəlikləri (Azərbaycan Respublikası hökumətinin Ekson Azərbaycan 

Limited şirkətinə verdiyi Təminatlar və Öhdəliklər daxil olmaqla) 3-cü bənddə qeyd olunan Sazişlərə müvafiq 

dərəcədə tətbiq edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlət müəssisələrinə 

və təşkilatlarına tapşırılsın ki, Sazişlərdə göstərilən şərtlərə tam əməl olunmasına kömək göstərmək üçün bütün 

lazımı tədbirləri görsünlər. 

6. Bu Sərəncam imzalandığı andan qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 7 mart 1996-cı il  

№ 288 
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2005-ci il fevralın 14-də Moskva şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası 

arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın doqquzuncu iclasının Protokolu”nun 

təsdiq edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

  

  

1. 2005-ci il fevralın 14-də Moskva şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 

Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın doqquzuncu iclasının Protokolu” 

təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən 

Protokolun həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2006-cı il 

№ 1668 

  

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 

Hökumətlərarası Komissiyanın doqquzuncu iclasının 

P R O T O K O L U 

  

Moskva şəhəri, 

14 fevral 2005-ci il 

  

Sədrlik edirdi: 

Xristenko V.B. – Rusiya Federasiyasının energetika və sənaye naziri, 

Komissiyanın Rusiya hissəsinin sədri 

  

Həmsədrlik edirdi: 

Abbasov A.A. – Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin birinci müavini, 

Komissiyanın Azərbaycan hissəsinin sədri 

  

 İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 

Hökumətlərarası Komissiyanın (bundan sonra – Komissiya) Rusiya və Azərbaycan hissələrinin nümayəndələri 

və Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının nazirlik, idarə və təşkilatlarının məsul işçiləri iştirak 

edirdilər. 

Təsdiqlənmiş gündəlik (əlavə olunur) üzrə aşağıdakı məsələlər iclasda müzakirə olundu: 

  

  1. Komissiyanın 2004-cü il 7 aprel tarixli səkkizinci iclasının qərarlarının icrasının gedişi barədə 

  

 Komissiya 2004-cü il 7 aprel tarixli səkkizinci iclası Protokolunun icrasının gedişi barədə Tərəflərin 

məlumatını dinləyib, onun əsas hissəsinin icra olunduğunu, digər hissəsinin isə icranın müxtəlif mərhələlərində 

olduğunu qeyd edir. 

Ötən müddət ərzində Tərəflər ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, mövcud problemlərin 

həlli istiqamətində müəyyən işlər görmüşlər. İmzalanmış sazişlərə uyğun olaraq konkret layihələr həyata 

keçirilmiş, humanitar sahədə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi prosesi davam etmişdir. 

Eyni zamanda Komissiya qeyd edir ki, Tərəflər hələ də iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində mövcud 

imkanlardan, istehsalat və elmi potensialdan və regionlararası əməkdaşlığın imkanlarından tam istifadə etmirlər. 

Komissiya qərara aldı: 

1.1. Komissiyanın səkkizinci iclasının qərarlarının icrası üzrə həyata keçirilmiş işlər barədə məlumatı, 

səkkizinci iclas Protokolunun müddəalarının, bu Protokolda əks olunan ayrı-ayrı bəndləri istisna olmaqla, 

əsasən icra olunduğu nəzərə alınsın. 
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1.2. Protokolun bir sıra bəndlərinin icrasının Rusiya Federasiyası icra hakimiyyəti strukturlarında baş 

vermiş dəyişikliklər səbəbindən bir qədər gecikdiyini nəzərə almaqla, Tərəflərin müvafiq idarələri onun 

indiyədək icra olunmamış bəndlərinin icrası üzrə işi aktivləşdirsinlər. 

  

2. Rusiya Federasiyasında Azərbaycan Respublikası ilinin keçirilməsi üzrə əsas Tədbirlər Planı 

haqqında 

  

 (2005-ci il fevral-dekabr) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü il 6- 7 fevral tarixlərində Rusiya 

Federasiyasına rəsmi səfəri zamanı “Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının Moskva 

Bəyannaməsi”ndə öz əksini tapmış, Rusiyada Azərbaycan ilinin və Azərbaycanda Rusiya ilinin keçirilməsi 

barədə razılaşma əldə olunmuşdur. 

Komissiyanın səkkizinci iclasının Protokolunda qeyd olunmuşdur ki, 2005- ci ildə Rusiya 

Federasiyasında Azərbaycan Respublikası ili və 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında Rusiya Federasiyası 

ili keçiriləcəkdir. 

Komissiya qeyd edir ki, Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatları tərəfindən 2005-ci ildə Rusiya 

Federasiyasında Azərbaycan Respublikası ilinin keçirilməsi üzrə böyük həcmdə hazırlıq işləri həyata keçirilmiş, 

əsas tədbirlərin aylıq Planı hazırlanmış, işçi görüşləri və məsləhətləşmələr aparılmışdır. 

2005-ci ildə Rusiya Federasiyasında Azərbaycan Respublikası ilinin keçirilməsi Azərbaycan 

Respublikasının və Rusiya Federasiyasının maraqlarına cavab verir. Bu, dövlətlərarası əməkdaşlığın 

sürətləndirilməsi, qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşdirilməsi, vətəndaşlar, elm, mədəniyyət, təhsil müəssisələri, 

təsərrüfat subyektləri, sahibkarlıq strukturları arasında əlaqələrin 

  genişləndirilməsi məqsədlərinə uyğundur. Milli il çərçivəsində Tədbirlər çoxtərəfli işgüzar layihələr və 

ictimai təşəbbüs üçün yeni imkanlar yaradır. 

Komissiya qərara aldı: 

2.1. Rusiya Federasiyasında Azərbaycan Respublikası ilinin keçirilməsi üzrə əsas Tədbirlər Planının 

həyata keçirilməsi üçün əhatəli tədbirlər görmək Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatlarına, Rusiya Federasiyası 

subyektlərinə tövsiyə olunsun. 

2.2. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında Rusiya Federasiyası ili keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 

hazırlanmasına başlamaq Tərəflərin maraqlı nazirlik, idarə və təşkilatlarına tövsiyə olunsun. 

  

3. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2010-cu ilədək olan dövrdə 

uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq Proqramı tədbirlərinin icrasının, ticarət-iqtisadi münasibətlərin 

vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə 

  

 Komissiya ticarət-iqtisadi münasibətlərin vəziyyətini nəzərdən keçirərək müəyyən etdi ki, Azərbaycan 

Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əlaqələr möhkəmlənməkdə və genişlənməkdə davam edir. 

Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatları tərəfindən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın sahəsini genişləndirməyə 

imkan verən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. 2004-cü il 6-7 aprel tarixlərində Bakı şəhərində qarşılıqlı 

faydalı fəaliyyət məsələlərinin geniş dairədə müzakirə olunan “Azərbaycan-Rusiya ticarət-iqtisadi 

münasibətləri: onların inkişaf meylləri və perspektivləri” Forumu baş tutdu. 

Forumda sıx istehsalat əlaqələri olan iki ölkənin bir sıra təsərrüfat subyektlərinin nümayəndələri iştirak 

etmişlər. Ötən dövr ərzində Tərəflərin nazirlik və idarələri tərəfindən Forumda səsləndirilən təkliflər 

öyrənilmişdir. 

Komissiya 2005-ci ilin iyun ayında 9-cu Peterburq beynəlxalq iqtisadi Forumunda Azərbaycan tərəfinin 

nəzərdə tutulan iştirakını məmnunluq hissi ilə qeyd edir. 

Komissiya Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2010-cu ilədək olan dövrdə 

uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq Proqramı Tədbirlərinin icrasının iki ölkə arasındakı ticarət-iqtisadi 

münasibətlərin inkişafına imkan yaratdığını qeyd edir. Belə ki, 2004-cü ildə ticarət dövriyyəsinin həcmi 750 

mln. $ keçərək, 2003-cü ilin səviyyəsindən 1,5 dəfə çox olmuşdur. 

Qarşılıqlı ixracatın əsasını: Azərbaycandan – neft məhsulları, neftçıxarma və maşınqayırma avadanlıqları, 

nasoslar, kimya sənayesi və kənd təsərrüfatı istehsalı məhsulları; Rusiyadan – təbii qaz, elektrik enerjisi, 

avtomobillər, gəmilər, metal prokatı, kimya və meşə sənayesi məhsulları təşkil etmişdir. 

Azərbaycan və Rusiya partnyorları hökumət, bank, gömrük və digər strukturların dəstəyi ilə iqtisadiyyatın 

bir çox sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq edirlər. Təzə meyvə və tərəvəzin 
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Rusiyaya və qarşı tərəfdən Rusiya ərzaq məhsullarının Azərbaycana ixracı qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın vacib 

istiqamətlərindən biridir. Son zamanlar bu istiqamət də problemlərin həlli üçün, o cümlədən tezyetişən 

tərəvəzlərin Azərbaycandan Rusiya bazarına çıxarılması sxeminin təkmilləşdirilməsi üzrə ciddi tədbirlər 

görülür. 

Rusiya təsərrüfat subyektlərinin Azərbaycan bazarında istehsalat fəaliyyətinə marağı artmaqdadır. 

Azərbaycan Respublikasında Rusiya sərmayəsinin iştirakı ilə 390 müəssisə və təşkilat, onlardan 171-i birgə, 95-

i 100 faiz Rusiya kapitalı ilə və 124 nümayəndəlik və filial qeydə alınmışdır. 

Tərəflər Rusiya kapitalının Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmasına və Rusiyanın innovasiya 

texnologiyalarının, xüsusən kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı sahəsində istifadəsinə böyük 

əhəmiyyət verirlər. 

Kosmos sahəsində əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. 2004-cü ilin oktyabr ayında Moskva 

şəhərində FKA nümayəndələri və Rusiya sənayesinin FKA-ANAKA Proqramının koordinatoru ilə peyk 

naviqasiyasının əsas istiqamətlərini müəyyən edən və torpaqların və daşınmaz əmlak obyektlərinin dövlət 

kadastrının yaradılması, nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi və Azərbaycan Respublikası ərazisində geodeziya 

işlərinin həyata keçirilməsi məsələlərinin effektiv həllinə imkan verən Azərbaycan Respublikası ərazisinin 

naviqasiya təminatının birgə konsepsiyasının işlənib hazırlanmasına böyük diqqət yetirilən görüş keçirilmişdir. 

2004-cü ilin iyun ayında Bakı şəhərində Azərbaycan TSP və Rusiya TSP arasındakı danışıqlarda ikitərəfli 

münasibətlərin bundan sonrakı inkişafı məsələləri müzakirə olunmuş, iki ölkənin təsərrüfat birliklərinin son 

zamanlar fəal inkişaf edən inteqrasiya proseslərində iştirakı perspektivlərinə baxılmış və əməkdaşlıq haqqında 

müvafiq saziş imzalanmışdır. 

Azərbaycan dəniz gəmiçiliyi idarəsinin sifarişi ilə “Krasnoye Sormovo” gəmiqayırma zavodu tərəfindən 

quru yük gəmisi və dörd tanker, onlardan ikisi – “Prezident Heydər Əliyev” və “Babək” tankerləri 2004-cü ildə 

istehsal olunmuş və istismara verilmişdir. 

Bakı Metropoliteni üçün Mıtişinskiy vaqon zavodundan 75 vaqon alınmışdır. 

Azərbaycanda Sərdarov adına zavodda yığılan «KamAZ»ların sayı artır. 2004-cü ilin dekabrından Gəncə 

avtomobil zavodunda “Oka” avtomobillərinin yığımına başlanmışdır. 

Tərəflər ticarət-iqtisadi münasibətlərin intensivləşdirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması məqsədilə və 

Azərbaycan ilə Rusiya iqtisadi strukturlarının müxtəlif nümayəndələrinin işinin koordinasiyası zərurətini nəzərə 

alaraq, ölkələrində öz ticarət nümayəndəliklərinin açılmasının məqsədəuyğunluğunu qeyd etdilər. 

Rusiya tərəfi 2005-ci ilin ilk yarımilində Azərbaycan Respublikasında öz ticarət nümayəndəliyini açmaq 

niyyəti barədə məlumat verdi. 

Komissiya qərara aldı: 

3.1. Tərəflər Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2010-cu ilədək olan dövrdə 

uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq Proqramı Tədbirlərinin icrası işini davam etdirsinlər. 

3.2. Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatları, Rusiya Federasiyası subyektləri Azərbaycan-Rusiya 

münasibətlərinin inkişafını nəzərə alaraq, Tədbirlərin dolğunlaşdırılması üzrə əlavə təkliflərini 3 ay müddətində 

təqdim etsinlər. 

3.3. Komissiyanın məsul katibləri Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatlarının, Rusiya Federasiyası 

subyektlərinin təqdim etdiyi təklifləri müəyyən olunmuş qaydada razılaşdırsınlar, Komissiyanın qəbul edilmiş 

müvafiq protokol qərarlarını, struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar, icraçılar və müddətlər üzrə dəyişiklikləri, daxil 

olmuş yeni təklifləri nəzərə alaraq, Tədbirlərə düzəlişlər etsinlər və onları Komissiyanın müzakirəsinə 

çıxarsınlar. 

3.4. Məsul katiblər Tədbirlərə əlavə uzunmüddətli icra bəndləri daxil 

etsinlər: 

elektroenergetikanın inkişafına kömək barədə; 

Azərbaycan Respublikasına qaz göndərilməsi barədə; 

dövlət sərhədində dəmir yolu məntəqələrinin və avtomobil yollarının abadlaşdırılması işi barədə; 

sərhədyanı stansiyalar arasında kommunikasiya əlaqələrinin təşkili barədə; 

naviqasiya-informasiya sisteminin pilot layihəsinin işlənib hazırlanması barədə; 

tələbə və müəllim kadrlarının, idman növləri üzrə yığma komandaların mübadiləsi barədə. 

3.5. Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatları, Sankt-Peterburq administrasiyası Rusiyada Azərbaycan ili 

çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının təqdimatının 9-cu Peterburq beynəlxalq iqtisadi Forumunda 

hazırlanması və keçirilməsinə kömək etsinlər. 
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3.6. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi iki ölkənin müəssisə və təşkilatlarına birbaşa əlaqələrin qurulmasında kömək etsinlər, keçirilən sərgi, 

yarmarka, seminar və digər tədbirlər barədə operativ məlumatların mübadiləsini davam etdirsinlər. 

3.7. 2005-ci ilin sentyabr ayında Moskva şəhərində “Azərbaycan-Rusiya iqtisadi münasibətləri: 

məqsədlər və perspektivlər” mövzusunda iqtisadi forumun keçirilməsini Azərbaycan Respublikasının İİN, 

Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyi təmin etsin, Rusiya İİN, Ümumrusiya sərgi 

mərkəzi və Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi isə lazımi kömək göstərsin. 

3.8. Rusiya Federasiyasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Sənaye və 

Energetika Nazirliyi maşınqayırma və yeyinti sənayesi sahələrində birgə müəssisələrin yaradılması imkanlarını 

öyrənsinlər. 

3.9. “Neftemaş ÜETİ” ASC və “Azneftkimyamaş” ASC neftçıxarma avadanlığının yeni növlərinin işlənib 

hazırlanması və seriyalarla istehsal olunmasında ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını, eyni 

zamanda istifadə olunan avadanlığa servis xidməti imkanlarını öyrənsinlər. 

3.10. Rusiya Federasiyasının KTN, Rosselxoz və Azərbaycan Respublikasının KTN: 

2001-ci il 24 aprel tarixində imzalanmış qurumlararası Saziş çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı 

fəallaşdırsınlar; 

  Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sənayesi kompleksinin emal müəssisələrinin modernləşdirilməsinə Rusiya 

işgüzar dairələrinin nümayəndələrinin cəlb olunmasına kömək etsinlər; 

Rusiyadan yüksək məhsuldar heyvan cinslərinin Azərbaycanın dövlət damazlıq müəssisələri və fermer 

təsərrüfatları üçün gətirilməsi imkanlarını öyrənsinlər. 

3.11. Azərbaycan Respublikasının KTN Azərbaycan Respublikasının Xızı rayonunda yerləşən Giləzi 

qarışıq yemlər zavodunun işinin bərpa olunmasında əməkdaşlıq imkanları barədə təkliflərini Rusiya 

Federasiyasının KTN-nə təqdim etsin. 

3.12. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi və Rusiya FHN fövqəladə halların aradan qaldırılması və qarşısının 

alınması məsələlərini həll edən kadrların hazırlanmasında daha sıx əməkdaşlıq imkanlarını öyrənsinlər. 

3.13. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi və Rusiya Federasiyasının Federal kosmik agentliyi Bakı 

şəhərinin naviqasiya-informasiya sisteminin hazırlanmasının pilot layihəsini işləyib hazırlasınlar və bu prosesdə 

azərbaycanlı mütəxəssislərə təlim keçsinlər və nümunəvi naviqasiya texnologiyalarını işləyib hazırlasınlar. Pilot 

layihənin nəticələri üzrə onların Azərbaycan Respublikasında tətbiqi barədə qərar qəbul edilməsi təklif olunur. 

Pilot layihənin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilir. 

3.14. “KamAZ” ASC və Gəncə avtomobil zavodu kiçik həcmli “Oka” avtomobillərinin istehsal həcminin 

artırılması və onların maya dəyərinin aşağı salınması istiqamətində işlərini davam etdirsinlər. 

  

4. Yanacaq-energetika kompleksləri sahəsində əməkdaşlıq barədə 

  

 Azərbaycan və Rusiya şirkətlərinin yanacaq-energetika kompleksinin inkişafında uğurlu əməkdaşlığı 

davam edir. 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası 

ərazisindən tranziti barədə 1996-cı il 18 yanvar tarixli Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən Bakı-Novorossiysk 

marşrutu üzrə Tərəflər 16 mln. tondan çox neft nəql etmişlər ki, bu da iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlığının 

inkişafına böyük töhfə olmuşdur. 

Bununla yanaşı, Tərəflər qeyd edirlər ki, 2002-ci ildən başlayaraq Saziş tranzit həcmləri hissəsi üzrə 

tam yerinə yetirilmir. Qeyd olunan Sazişə əsasən Azərbaycan neftinin tranzit həcmi 2002-ci ildən başlayaraq 

ildə 5 mln. tondan az olmamalı idi, lakin son üç il ərzində bu həcm orta hesabla 2.7 mln. ton olmuşdur. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfi qeyd edir ki, AK “Transneft” sisteminə daxil olunan Azərbaycan və 

Novorossiysk limanından yüklənən Rusiya ixrac neftlərinin keyfiyyət göstəricilərindəki fərq azkükürdlü 

neftin boru xətti ilə ixracının iqtisadi səmərəliliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Hazırda “LUKoyl MŞ” ASC Azərbaycan Respublikası ərazisindəki neftqaz yataqlarının işlənməsi 

layihələrinin bir neçəsində iştirak edir. Şirkət “Şahdəniz” qaz kondensat yatağının işlənməsində fəal iştirak 

edir. D-222 bloku həm Azərbaycan, həm də Rusiya sektorlarında yerləşən və böyük neft ehtiyatları 

proqnozlaşdırılan iri perspektiv Yalama strukturunun bir hissəsidir. 

Azərbaycan Respublikasına təbii qazın tədarükü həyata keçirilir, 2004-cü ildə tədarük olunan qazın 

həcmi 4.93 mlrd. kubmetr təşkil etmişdir. 

2004-cü ilin dekabr ayında “Qazeksport” və ARDNŞ arasında Rusiya qazının Azərbaycana 

göndərilməsi barədə kontrakta əlavə imzalanmışdır. 
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Kontrakta əsasən, 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasına 4.5 mlrd. kubmetr qaz tədarük olunacaq, 

texniki imkanlar olduqda isə həcm 5.5 mlrd. kubmetrə çatdırılacaq. 

2004-cü ilin may ayında Bakı şəhərində “EES Rossii” RAO və “Azərenerji” ASC arasında 

elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq barədə Memorandum imzalanmışdır. Iki ölkənin enerji sistemləri 

arasında mübadilə olunan elektrik həcmlərinin artırılması imkanları, energetika obyektlərinin bərpası və 

tikilməsi birgə layihələrində iştirak, üçüncü ölkələrin enerji sistemləri ilə paralel işin təşkili məsələlərinə 

baxılması və elmi-texniki əməkdaşlıq barədə razılıqlar əldə olunmuşdur. 

“EES Rossii” RAO və “Azərenerji” ASC arasında elektroenergetika məsələləri üzrə birgə işçi qrupları 

təşkil olunmuşdur və fəaliyyət göstərməkdədir. 

Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası enerji sistemlərinin paralel iş rejimində qarşılıqlı 

elektrik enerjisi tədarükü davam etdirilir. 

Tərəflər hesab edirlər ki, Boru Metallurgiya Şirkəti (Rusiya Federasiyası) və ARDNŞ (Azərbaycan 

Respublikası) arasında əməkdaşlıq-ticarət münasibətlərinin genişləndirilməsinə və Azərbaycan Respublikası 

ilə Rusiya Federasiyası arasında qarşılıqlı faydalı layihələrin həyata keçirilməsinə səbəb olacaqdır. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində 2001-ci ilin avqust ayından “Rosneftqazstroy” ASC fəaliyyət 

göstərməkdədir . 2004-cü ilin dekabr ayında ARDNŞ ilə “Rosneftqazstroy” ASC-nin neft-qaz sektoru 

obyektlərinin tikintisi və yenidən qurulmasında, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası və 

Rusiya Federasiyası və üçüncü ölkələrin ərazilərində keçirilən tenderlərdə iştirak məqsədilə birgə müəssisəsi 

yaradılmışdır. 

Komissiya qərara aldı: 

4.1. Nəzərə alınsın: 

Mövcud sazişlərlə Rusiya Federasiyası ərazisindən Azərbaycan neftinin tranziti zamanı onun 

keyfiyyətinin qorunması məsələsinin tənzimlənməməsinin xəfif azkükürdlü neftin ixracının səmərəliliyini 

azaltdığı barədə Azərbaycan tərəfinin məlumatı; 

Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası ərazisindən tranziti barədə Azərbaycan tərəfinə daha əvvəl 

təqdim olunmuş yeni saziş layihəsinə Azərbaycan tərəfinin tezliklə baxması xahişi ilə Rusiya tərəfinin 

müraciəti. 

4.2. “EES Rossii” RAO və “Azərenerji” ASC-nin ikitərəfli əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi, o 

cümlədən qarşılıqlı elektrik enerjisi tədarükündə maraqlı olduqları qeyd edilsin. 

  Tərəflər “EES Rossii” RAO və “Azərenerji” ASC arasında yaradılmış birgə işçi qrupları çərçivəsində 

qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsini məqsədəuyğun hesab edirlər. 

4.3. “Qazprom” ASC bağlanmış kontraktlara uyğun olaraq təbii qazın Rusiya Federasiyası ərazisindən 

təminatlı, fasiləsiz nəqli və Azərbaycan Respublikasına ixracı üzrə işi davam etdirsin. 

4.4. Boru Metallurgiya Şirkətinə (Rusiya Federasiyası) və ARDNŞ-yə (Azərbaycan Respublikası) birgə 

fəaliyyət və əməkdaşlıq haqqında Sazişi işləyib qurtarmaq və imzalamaq tövsiyə edilsin. 

  

5. Nəqliyyat, informasiya texnologiyaları və rabitə sahələrində əməkdaşlıq barədə  

  

Tərəflər nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın fəallaşdığını qeyd edirlər. 

2004-cü ildən Azərbaycan Respublikası şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tamhüquqlu üzvü 

olmuşdur, bu da yükdaşımaların həcminin, o cümlədən tranzitin artırılmasına zəmin yaratmaqdadır. 

2004-cü ilin avqust ayında Mahaçqala şəhərində beynəlxalq avtomobil 

əlaqəsi məsələləri üzrə Azərbaycan və Rusiya nəqliyyat nazirliklərinin nümayəndə heyətləri arasında 

danışıqlar keçirilmişdir. 

2004-cü ilin 15 oktyabr tarixində Bakı şəhərində hər iki ölkənin nəqliyyat nazirləri tərəfindən nəqliyyat 

prosedurlarının davamlı asanlaşdırılmasının, tranzit daşımalarının inkişafının, müqavilə-hüquq bazasının 

möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanan Protokol imzalandı. 

Görüş zamanı Tərəflər Azərbaycan və Rusiya arasında avtomobil daşımalarının inkişafı barədə məlumatı 

mübadilə etmiş və onların artım dinamikasını qeyd etmişlər. 

Azərbaycan və Rusiya arasında beynəlxalq avtobus şəbəkəsinin ən əlverişli hala gətirilməsi üzrə 

aparılmış iş nəticəsində iki ölkə arasında daimi avtobus marşrutları fəaliyyət göstərir. 

Bakı-Mahaçqala, Bakı-Rostov, Bakı-Moskva, Bakı-Həştərxan marşrutları üzrə sərnişin qatarlarının 

hərəkəti davam etdirilir. Sərnişin və yük qatarlarının hərəkətinin asanlaşdırılması üzrə tədbirlər görülməkdədir. 

Azərbaycan ilə Rusiya arasında aviareyslərin sayı artmaqdadır. 
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Azərbaycan Respublikası nəqliyyat yük gəmilərinin Rusiya Federasiyası daxili sularından rəsmi 

naviqasiya müddətlərində keçidi üçün şəraitin yaxşılaşdırılması üzrə iş aparılır. 

Qarşılıqlı dəniz daşımaları sahəsində əməkdaşlığın inkişafını nəzərə alaraq, Tərəflər dəniz ticarət 

gəmiçiliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin hazırlanmasının aktuallığını qeyd edirlər. 

Tərəflər Azərbaycan ilə Rusiya arasında informasiya texnologiyaları sahəsində dinamik inkişaf edən 

əməkdaşlığı və Tərəflərin informasiya texnologiyaları və rabitə sahəsində əməkdaşlığı haqqında Sazişi 

imzalamaq imkanlarına baxmağa hazır olduqlarını məmnunluq hissi ilə qeyd etdilər. 

  Azərbaycan tərəfi Rusiya tərəfinə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Informasiya Texnologiyaları 

Nazirliyinin “Elektron Hökumət” istiqamətində Proqramı haqqında məlumat verdi. 

Komissiya qərara aldı: 

5.1. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Nəqliyyat Nazirliyi 

Tərəflərin maraqlı qurum və təşkilatları ilə birgə: 

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə dəmir yolu yük daşımalarının həcmlərinin artırılması 

məsələlərinə baxsın; 

bu Protokolun 3.4-cü bəndinin həyata keçirilməsini nəzərə almaqla sərhəd-keçid məntəqəsində texnoloji 

yoxlama prosesinin qısaldılması imkanlarını öyrənsinlər; 

Yalama-Samur sərhəd-keçid məntəqəsindən qatarların hərəkət qrafikinin təmin olunması üzrə tədbirlər 

görsünlər; 

Bakı-Yalama və Mahaçqala-Samur dəmir yolu hissələrində optik-lifli kabelin çəkilməsi prosesini 

sürətləndirsinlər. 

5.2. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Nəqliyyat Nazirliyi 

qarşılıqlı maraqları nəzərə almaqla 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası 

Hökuməti arasında dəniz ticarət gəmiçiliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş layihəsini hazırlasınlar. 

5.3. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və Rusiya 

Federasiyasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi iki ölkənin müvafiq strukturları ilə birgə: 

rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin bağlanması imkanlarını; 

Xəzər dənizi hövzəsində gəmilərin naviqasiyasının informasiya təminatının birgə layihəsinin hazırlanması 

imkanlarını; 

“Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında mühüm hüquqi məlumatlar üzrə qarşılıqlı 

fəaliyyətin birgə koordinasiya mərkəzinin” yaradılması layihəsinin hazırlanması imkanlarını nəzərdən 

keçirsinlər. 

5.4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və Rusiya 

Federasiyasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Tərəflərin müvafiq strukturları ilə birgə 

“Rostelekom” ASC-nin Rusiya XİN-in 2004-cü il 22 aprel tarixli 2694-n/4 dsnq nömrəli notasında qeyd olunan 

trafik məsələlərinin həlli üzrə danışıqlar aparsınlar. 

  

6. Rusiya Federasiyası subyektləri ilə regional və sərhədyanı əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə 

  

 2004-cü il ərzində Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası subyektləri arasında iqtisadi 

əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üzrə iş aparılmış, nümayəndə heyətlərinin bir çox səfərləri həyata keçirilmiş, 

ikitərəfli əməkdaşlığın vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunmuşdur. 

  2004-cü il 24 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Həştərxan Vilayəti 

Administrasiyası arasında ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır. 

23 iyun tarixində Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moskva 

Hökuməti arasında əmtəə dövriyyəsinin artırılması yolları, qarşılıqlı faydalı iqtisadi elmi-texniki əlaqələrin 

inkişafı üzrə müzakirələrin aparıldığı 5-ci iclası keçirilmişdir. 

2004-cü ilin 22-23 oktyabr tarixlərində Sverdlovsk Vilayətinin qubernatoru E.Rossellin başçılığı ilə 

nümayəndə heyətinin səfəri zamanı Azərbaycanda Sverdlovsk Vilayəti Mədəniyyət Günlərinin açılışı oldu. 

Birgə fəaliyyət nəticəsində Bakı-Yekaterinburq birbaşa dəmir yolu əlaqəsi, “Ural” Ticarət Evi və Boru-

Metallurgiya Ticarət Evi, Yekaterinburq şəhərində isə “Azərbaycan” Ticarət Evi fəaliyyətə başladı. 

2004-cü ilin 10-11 noyabr tarixlərində Sankt-Peterburqun qubernatoru V. Matviyenkonun Azərbaycana 

rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Sankt-Peterburq Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi, 

elmitexniki və mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş və Hökumət nümayəndə heyətlərinin danışıqlarının Protokolu 

imzalanmış, işgüzar dairələrin “Biznes- Forumu” keçirilmişdir. Tərəflər 2005-ci ildə Azərbaycanın Ümummilli 

lideri H.Əliyevin təhsil aldığı binanın üzərində xatirə lövhəsinin açılmasını qərara almışlar. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 16 dekabr tarixli sərəncamları ilə Rusiya 

Federasiyasının Sankt-Peterburq və Yekaterinburq şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulluqları 

təsis edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyası subyektləri ilə müqaviləhüquq bazasının 

genişləndirilməsi üzrə fəal iş aparılır. 

Rusiya tərəfindən Azərbaycan tərəfinə bir sıra Rusiya regionlarının Azərbaycan Respublikası ilə ticarət-

iqtisadi əməkdaşlığını fəallaşdırmağa hazır olduqları barədə təkliflər təqdim olunmuşdur. 

Sərhədyanı əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üzrə iş aparılmışdır. 

Nəqliyyat strukturlarının nümayəndələri sərhədyanı daşımaların optimallaşdırılması və təşkili üzrə işə 

rəhbərliyin Rusiya tərəfindən Nəqliyyat Nazirliyinə, Dağıstan Respublikasının yol təsərrüfatı və 

telekommunikasiya sistemlərinə, Azərbaycan tərəfindən isə Nəqliyyat Nazirliyinin “Avtonəqliyyatservis” 

departamentinə həvalə olunması barədə razılaşdılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası Hökuməti arasında 

sərhədyanı ticarət və nəqliyyat təminatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin hazırlanması işi davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası 

komissiyanın milli hissələri sədrlərinin görüşünün 2003-cü il 28 noyabr tarixli Protokolunun 15-ci bəndinin 

icrası naminə Tərəflər Azərbaycan-Rusiya sərhədində Samur çayı üzərindən körpünün bərpası və 

genişləndirilməsi zərurətini təkrar təsdiq edirlər. Eyni zamanda Tərəflər Azərbaycan tərəfinin köhnə körpünün 

yanında müasir texniki tələblərə cavab verən yeni körpü tikilməsi barədə 2004-cü il 13   dekabr tarixli təklifinə 

yaxın zamanda baxılmasını məqsədəuyğun hesab edirlər. 

Komissiya qərara aldı: 

6.1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası subyektləri arasında aparılan iş 

bəyənilsin, Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatlarına regional əməkdaşlığın inkişafına hərtərəfli kömək 

göstərilməsi istiqamətində işi davam etdirmək tövsiyə edilsin. 

6.2. Tərəflərin nazirlik, idarə və təşkilatları, Rusiya Federasiyası Həştərxan Vilayətinin Administrasiyası 

2005-ci ilin üçüncü kvartalında Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının və Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin rəhbərliyi altında Rusiya-Azərbaycan regional və sərhədyanı əməkdaşlığının 

vəziyyəti və perspektivləri məsələlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın keçirilməsinə kömək göstərsinlər. 

6.3. Rusiya Federasiyası Başqırdıstan və Tatarıstan Respublikaları, Krasnodar diyarı “Azneftkimyamaş” 

ASC ilə birgə neftçıxarma avadanlığının və ehtiyat hissələrinin təchizatı, birgə istehsalı və servis xidməti üzrə 

ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi məsələlərinə birgə baxsınlar. 

6.4. Tatarıstan Respublikası Hökuməti maraqlı təşkilatların cəlb olunmasına kömək göstərsin, 

“Azərkimya” DŞ isə kimya və neft-kimya sahəsində layihələrin birgə hazırlanması və həyata keçirilməsində 

iştirak etsin. 

6.5. Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Həştərxan Vilayəti Administrasiyası maraqlı 

təşkilatları cəlb etməklə Ola və Bakı limanları arasında avto-bərə əlaqəsinin təşkili, yüklərin tez 

rəsmiləşdirilməsinin işlənib hazırlanması və tətbiqi, eyni zamanda Ola limanının inkişafında iştirak məqsədilə 

Azərbaycan gəmiləri tərəfindən daşınacaq yüklərin həcminin artırılması məsələlərinə baxsınlar. 

6.6. Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi: 

2005-ci ilin ikinci kvartalında Rusiyanın bir sıra şəhərlərində (Sankt-Peterburq, Nijni-Novqorod, Samara, 

Tambov, İvanovo, Yekaterinburq, Stavropol və s.) Azərbaycanın turizm imkanlarının təqdimatı, Azərbaycan 

mətbəxi günlərinin, respublikada fəaliyyət göstərən turizm-istirahət bazaları və mədəniyyət-tarix muzeyləri 

barədə filmlərin nümayişi üzrə tədbirlər keçirsin; 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının Stavropol Vilayəti arasında turizm sənayesinin 

inkişafı çərçivəsində 2005-ci ildə jurnalistlərin və turizm təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə qarşılıqlı 

“məlumat turları” təşkil etsin. 

6.7. Azərbaycanın maraqlı təşkilatları və Dağıstan Respublikasının Hökuməti sərhədyanı rayonlarda 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, investorlar üçün inzibati əngəllərin ləğvi, Tərəflərin sərmayələrinin cəlb 

olunması ilə birgə layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi, sərhədyanı əməkdaşlığın infrastrukturunun 

yaradılması üzrə razılaşdırılmış tədbirlər görsünlər. 

6.8. 2005-ci ildən Rusiyada Azərbaycan ilinin keçirilməsi çərçivəsində: 

Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətlərinin Rusiya Federasiyası subyektlərinə səfər etmələri ilə 

Stavropol diyarı, Nijni-Novqorod, Novosibirsk, Sverdlovsk, Voronej, Leninqrad vilayətləri administrasiyaları 

ilə ticarətiqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq haqqında sazişlərin, eyni zamanda Dağıstan Respublikası 
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Hökuməti ilə nəqliyyat təminatı və sərhədyanı ticarət sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması 

tövsiyə edilsin. 

  

7. Mülkiyyət və maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsi barədə 

  

Mülkiyyət və maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsi üzrə iş davam etdirilir. 

Komissiya qeyd edir ki, ötən müddət ərzində Tərəflər Azərbaycan Respublikası Səfirliyinin Moskvada 

yerləşdirilməsi şərtləri məsələsinin həlli üzrə bir sıra danışıqlar keçirmişlər. 

Azərbaycan Respublikasının səfirlik kompleksi binalarına mülkiyyət münasibətləri məsələsinə baxılması 

məqsədilə Tərəflərin işçi qrupları yaradılmışdır. 

İşçi qrupunun Moskva hissəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Səfirliyinin təqdim etdiyi, səfirlik 

kompleksinin Leontyevskiy döngəsi, ev 16, Voznesenskiy döngəsi, ev 15 və Qoqolevskiy bulvar, ev 31 A . 

ünvanlarında yerləşən binalara hüquqları müəyyən edən sənədlərə və maliyyə sənədlərinə baxılır. 

Komissiya qərara aldı: 

7.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Maliyyə Nazirliyi 

Tərəflərin səlahiyyətli banklarının iştirakı ilə 2005-ci ilin 1 iyuluna qədər 1992-ci il 1 yanvar tarixinə SSRİ 

"Vneşekonombank" ında Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin dondurulmuş valyutalarına dair 

mövqeyin razılaşdırılması, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti 

arasında 1997-ci ilin əvvəllərinə qarşılıqlı maliyyə tələblərinin tənzimlənməsi haqqında 1997-ci il 

3 iyul tarixli Sazişin şərhi ilə bağlı Tərəflər arasında mövcud fikir ayrılıqlarına dair danışıqları 

yekunlaşdırsınlar. 

Nəticələr barədə Komissiya həmsədrlərinə məruzə edilsin. 

7.2. Tərəflərin işçi qrupları Azərbaycan Respublikası Səfirliyinin Rusiya Federasiyasında yerləşən 

Leontiyevskiy döngəsi, ev 16, Voznesenskiy döngəsi, ev 15 və Qoqolevskiy bulvar, ev 31A. ünvanlarında 

səfirlik kompleksinin yerləşdiyi binalara Azərbaycan Respublikasının mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi 

məsələsinə dair son qərarın hazırlanması məqsədilə hüquqları müəyyən edən sənədlərə və maliyyə sənədlərinə 

baxılması işini davam etdirsinlər. 

7.3. Tərəflər Azərbaycan infrastrukturlarında "Şelf-7" üzən yarımdalma buruq qurğusunun yenidən 

qurulmasının sifariş olunmasına "LUKoyl" MMCnin müraciətinə baxaraq bu təklifi dəstəkləyirlər, bununla 

yanaşı təsdiq edirlər ki, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və ARDNŞ tərəfindən "Şelf - 7" ÜYDQ ilə bağlı 

"LUKoyl" MMC-yə qarşı heç bir mülkiyyət iddiası yoxdur. 

7.4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi "Teleradio" SC və 

"Avanqard" ASC (Rusiya) Rusiyanın "ORT" telekanalı proqramlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində 

televiziya  texniki avadanlığı vasitəsilə 2003-cü il 3 iyul tarixli Protokola uyğun olaraq yayımlanmasına görə 

yaranmış borcun ödənilməsi məsələsinin tənzimlənməsi üzrə danışıqları üç ay müddətində həyata keçirsinlər. 

  

8. Humanitar əməkdaşlıq haqqında 

  

Komissiya qeyd edir ki, Tərəflər humanitar sahədə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına xüsusi diqqət 

yetirirlər. Elm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində lazımi hüquqi baza formalaşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2004-2006-cı illər üzrə humanitar əməkdaşlıq 

Proqramının həyata keçirilməsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Rusiya 

Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyi 2004-cü ilin 12 iyun tarixində "2004-2006-cı illər üzrə əməkdaşlıq 

Proqramı"nı imzalamışlar. 

2004-cü ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikasında "Rusiya mədəniyyəti günləri" kecirilmiş, məşhur 

Rusiya kollektivlərinin və ayrı-ayrı ifaçıların, o cümlədən "Kremlyovski balet" Moskva teatrının, N. Babkinanın 

rəhbərliyi altında "Russkaya pesnya" ansamblının, "Relikt" trionun, Akademik Böyük Teatrın kamera 

ansamblının çıxışları, "Art-partnyor XXI" Beynəlxalq teatr agentliyinin "Eleonora" və "Aldatma" tamaşaları 

nümayiş etdirilmişdir. 

2004-cü ilin noyabr ayında Bakı şəhərində humanitar proqramın yerinə yetirilməsi məsələsi üzrə 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 

işgüzar məsləhətləşmələr aparılmışdır. 

Bakıda dünyaca məşhur musiqiçi M.Rostropoviçin, Y.Başmetin rəhbərliyi altında "Moskovskiye solistı" 

kamera orkestrinin, beynəlxalq müsabiqələrin laureatları, məşhur pianoçular D.Matsuyev, A.Volodin və s.-in 
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çıxışları olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında - P.İ.Çaykovski adına Akademik böyük simfonik 

orkestrin və məşhur skripkaçı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı D.Koqanın çıxışları olmuşdur. 

Azərbaycan mədəniyyət xadimləri 2004-cü ildə Rusiya Federasiyasında V.Spivakov adına fondun təşkil 

etdiyi tədbirlərdə, "Moskva dostları qarşılayır" festivalında (may) təmsil olunmuşlar. Moskva televiziya və teatr 

tamaşalarının "Canlı nağıl" festivalında Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının "Anac ördək" tamaşası mükafata 

layiq görülmüşdür (iyun); kinemotoqrafçıların VIII Moskva Forumunda (may) və Anapa şəhərində beynəlxalq 

kinofestivalda (sentyabr) Azərbaycan filmləri nümayiş etdirilmişdir. 

Rusiya Tərəfi ilə birgə M.İbrahimbəyovun ssenarisi üzrə "Üç bacı" bədii filminin çəkilişləri aparılmışdır. 

Təhsil və səhiyyə sahələrində uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirilir. Rusiya Tərəfi hər il Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarının Rusiya Federasiyasının ali məktəblərində təhsil almaları üçün kvotalar və dövlət 

təqaüdü ayırır. 

Tərəflər idman tədbirlərində fəal iştirak edirlər. Tərəflərin turizm imkanları ilə tanışlıq istiqamətində iş 

aparılır. 

  Komissiya qərara aldı: 

8.1. Tərəflər Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2004-2006-cı illər üzrə humanitar 

əməkdaşlıq Proqramının həyata keçirilməsini davam etdirsinlər. 

8.2. Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət və Təhsil Nazirlikləri maraqlı 

digər təşkilatlarla birgə: 

kino sahəsində mütəxəssislər, opera və simfonik orkestr dirijorları, opera tamaşaları rejissorlarının 

hazırlanması üçün Azərbaycanın istedadlı gənclərinin Rusiya ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsinə; 

yaradıcı kollektivlərin rəhbərlərinin (rejissor, dirijor, xormeyster, baletmeyster, rəssam) Moskva və 

Sankt-Peterburqda təcrübə-assistentura keçmələrinə; 

Bakı xoreoqrafiya məktəbinin, mədəniyyətşünas məktəblərinin müəllimlərinə seminar, açıq dərs, ustad 

dərslərinin keçirilməsi üçün Rusiyanın məşhur müəllimlərinin, musiqiçilərinin, xoreoqraflarının Azərbaycana 

dəvət olunmalarına kömək etsinlər. 

8.3. Tərəflərin Təhsil Nazirlikləri təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası sazişin 

bağlanmasının məqsədəuyğunluğuna baxsınlar. 

8.4. Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi Azərbaycanın turizm imkanlarının 

2005-ci ilin 23-26 mart tarixlərində Moskva şəhərində keçiriləcək "MİTT-2005" beynəlxalq turizm və səyahət 

sərgisi çərçivəsində nümayiş olunmasını təmin etsin. 

  

9. Müqavilə-hüquq bazasının vəziyyəti və inkişafı barədə 

  

 Komissiya qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli müqavilə-

hüquq bazasının inkişafı və genişləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edən yeni sənədlərin razılaşdırılması üzrə iş davam etdirilir. 

Bugünkü günə ikitərəfli səviyyədə 100-dən artıq saziş imzalanmışdır, onlardan 70-i dövlətlərarası və 

hökumətlərarası, 30-dan çoxu isə qurumlararası sazişlərdir. Bundan başqa, Hökumətlərarası komissiyanın 

sədrlərinin görüşlərinin və Komissiya iclaslarının nəticələri əsasında 11 protokol, Rusiya Federasiyası 

subyektləri ilə isə 29 protokol və saziş imzalanmışdır. 

Komissiya qərara aldı: 

9.1. Aşağıdakı sənədlərin imzalanmaya hazırlanması üzrə iş davam etdirilsin: 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında poçt pul baratları 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş; 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında Qəbələ Radiolokasiya 

Stansiyasının (RLS "Daryal") statusu, prinsipləri və istifadə şərtləri haqqında 2002-ci il 25 yanvar tarixli Sazişin 

icrası üzrə səlahiyyətlilərin statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası 

Hökuməti arasında Protokol. 

  9.2. Tərəflərin müvafiq nazirlik, idarə və təşkilatlarına Komissiya iclaslarında daha əvvəl nəzərdə 

tutulmuş aşağıdakı saziş layihələrinin imzalanmaya hazırlanması üzrə işlərin fəallaşdırılması tapşırılsın: 

hökumətlərarası sazişlər: 

kapital qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və təşviqi haqqında; 

Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasında və Rusiya Federasiyasının Azərbaycan 

Respublikasında diplomatik nümayəndəliklərinin yerləşdirilməsi şərtləri haqqında; 

birgə kino istehsalı haqqında (Rusiya tərəfinin müzakirəsinə); 
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gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında (Rusiya tərəfinin müzakirəsinə); 

ikitərəfli hərbi-texniki əməkdaşlıq zamanı əldə olunmuş və istifadə olunan intellektual fəaliyyətin 

nəticələrinə hüquqların qarşılıqlı qorunması haqqında (Rusiya tərəfinin müzakirəsinə). 

Qurumlararası: 

1992-ci il 1 yanvar tarixinə olan vəziyyət üzrə mövcud topoqrafik-geodezik, kartoqrafiya və aerokosmik 

materiallarının mübadiləsi haqqında (Rusiya tərəfinin müzakirəsinə); 

sərhədyanı dəmir yolu əməkdaşlığı (Rusiya tərəfinin müzakirəsinə). 

9.3. Rusiya tərəfi təqaüd təminatı sahəsində vətəndaşların hüquqlarının təmin olunması haqqında (1999-

cu il 5 noyabr tarixində imzalanmışdır) və istehsalat kooperasiyası haqqında (2002-ci il 25 yanvar tarixində 

imzalanmışdır) hökumətlərarası sazişlərin qüvvəyə minməsi üçün lazım olan dövlətdaxili prosedurların həyata 

keçirilməsini tezləşdirsin. 

9.4. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi 

Tərəflərin maraqlı nazirlik və idarə ilə birgə ikitərəfli münasibətlərin müqavilə-hüquq bazasının 

inventarlaşdırılmasını davam etdirsinlər. 

9.5. Tərəflərin nazirlik və idarələrinə Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında 

müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi üzrə işin fəallaşdırılması tövsiyə edilsin. 

  

10. Komissiyanın növbəti iclasının keçirilmə tarixi və yeri barədə 

  

Komissiyanın 10-cu iclası 2005-ci il oktyabr ayının ilk dekadasında Bakı şəhərində keçirilsin. 

Komissiyanın məsul katibləri 10-cu iclasın konkret tarixini və gündəliyini işçi qaydada razılaşdırsınlar. 

  

Azərbaycan Respublikası ilə                                                                        Azərbaycan Respublikası ilə 

             Rusiya Federasiyası arasında                                                                        Rusiya Federasiyası 

arasında 

   iqtisadi əməkdaşlıq üzrə                                                                                 iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 

          Hökumətlərarası Komissiyanın                                                                     Hökumətlərarası 

Komissiyanın 

 Azərbaycan hissəsinin sədri                                                                                Rusiya hissəsinin sədri 

          A.A. ABBASOV                                                                                                 V.B. XRISTENKO   
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“Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası 

ərazisindən tranziti haqqında Müqavilə” üzrə səlahiyyətli orqan müəyyən edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 29 yanvar tarixli, 251 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 1996-cı il 18 yanvar tarixində imzalanmış 

«Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası 

ərazisindən tranziti haqqında» Müqavilədən irəli gələn məsələlərin icrası ilə əlaqədar: 

1. «Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası 

ərazisindən tranziti haqqında» Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 

səlahiyyətli orqan təyin edilsin. 

2. Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası ərazisindən nəqlini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Müqaviləyə əsasən Rusiya 

Federasiyası tərəfindən müvəkkil edilmiş təşkilatla müvafiq müqavilələrin hazırlanması üçün danışıqların 

aparılması və imzalanması səlahiyyəti verilsin. 

3. 1996-cı il 16 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Azərbaycan Beynəlxalq 

Əməliyyat Şirkəti arasında imzalanmış «Nəqletmə haqqında himayədarlıq» Sazişi qüvvədən düşmüş hesab 

edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, «Azərbaycan Respublikası ilə 

Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyası ərazisindən tranziti haqqında» 

Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin səlahiyyətli orqan təyin 

edilməsi barədə Rusiya Federasiyası Hökumətinə müvafiq bildiriş göndərsin. 

5. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 11 noyabr 2008-ci il 

                   № 44 
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BAKI - SUPSA NEFT KƏMƏRİ 
(QƏRB İXRAC BORU KƏMƏRİ) 

 
Texniki parametrləri və ümumi məlumat: 

Bakı-Supsa neft kəməri (Qərb İxrac Boru Kəməri) - Xəzərin Azərbaycan sektorunda hasil edilən 

neftin Gürcüstandan keçməklə dünya bazarlarına nəqlini həyata keçirir. Xam neft Gürcüstanın Supsa 

terminalında tankerlərə yüklənərək Bosfor boğazından keçməklə Avropa bazarlarına yola salınır.  

Ümumi uzunluğu -917 km, o cümlədən: 

- Azərbaycan hissəsi (Səngəçaldan Gürcüstan sərhədinə qədər) - 492 km; 

- Gürcüstan hissəsi (425 km) 1975-ci ildə tikilmiş və 1991-ci ilə qədər Batumi neftayırma zavodunu 

Gürcüstan yataqlarından çıxan neftlə təchiz etmək üçün istifadə olunmuşdur. 

Qərb marşrutunda ümumi uzunluğu 397 km olan köhnə boruların təzələnməsi və yeni boruların salınması 

tələb olunurdu, buna görə də 1997-ci ildə bərpa işlərinə başlanıldı. 

Yenidənqurma işlərindən sonra 1997-ci ilin sonu üçün parametrlər aşağıdakı kimi idi: 

Borunun diametri - 530 mm, nasos stansiyalarının sayı - 6 və 2 aşağı təzyiqli stansiya. 

Təsdiq edilmiş investisiya məbləği 315 mln. dollar, daşıma qabiliyyəti ildə 5,1 mln. ton (bir gündə 100000 

barr). ABƏŞ ARDNŞ-yə təsdiqlənmək üçün 580 mln. dollar investisiya məbləği təqdim etmişdir ki, bu da 

əvvəlki məbləğdən xeyli artıqdır. Bu məbləğ indiyə qədər mübahisə mövzusu olaraq qalır. ARDNŞ hesab edir 

ki, qərb boru kəmərinin tikintisində büdcədən kənara çıxmaya görə məsuliyyəti ABƏŞ və onun vasitəli 

podratçıları daşıyır və vəsaitlərin belə israf olunması ödənilmiş məsrəfə aid oluna bilməz. 

Neft kəmərinin daşıma qabiliyyətinin ildə 10 mln. tona (gündə 200 000 barr.) qədər artma ehtimalı var ki, 

bunun üçün də 115 mln. dollar kapital qoyuluşu tələb olunur. 

Neft kəməri Səngəçal neft terminalından başlanır, son məntəqə isə 1998-ci ildə Supsada tikilmiş 

terminaldır. Terminalın tutumu - 400 000 tondur (1 138 000 barr.) 

Əməliyyatların startı 1998-ci ilin IV rübü üçün nəzərdə tutulmuşdu. Neft kəmərinin işə düşməsi üçün 

əvvəlcədən çox böyük iş görülmüşdü. Azərbaycan - Gürcüstan hökumətlərarası sazişlərin ABƏŞ, ARDNŞ və 

başqa maraqlı subyektlərin çoxtərəfli müqavilələrinin imzalanması nəticəsində qərb marşrutunun tikintisi və 

yenidən qurulması başlandı. 

Qərb marşrutunda sınaq istismarı rejimində 1999-cu ilin yanvarına qədər 1,8 mln. ton (13 mln. barr.) neft 

vurulmuşdur. 

Neft kəmərinin təntənəli açılışı 17 aprel 1999-cu ildə olmuşdur.  

Texniki göstəricilərinə görə regionda fərqlənən Qərb boru kəmərinin uzunluğu 827 kilometrdir. Diametri 

530 mm olan kəmərin 772 kilometrlik hissəsi yeni polad borulardan çəkilmiş, qalan 55 kilometrlik sahəsi isə 

əsaslı təmir olunmuşdur. Boru kəmərinin sabit fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün 6 nasos və 2 təzyiqazaldan 

stansiya quraşdırılmışdır. İllik nəqletmə gücü 5,1 milyon ton (gündəlik ötürmə qabiliyyəti 115 min barrel) olan 

Qərb boru kəmərindən axan neftin qəbul edilməsi məqsədilə Supsa terminalında hər birinin tutumu 250 min 

barrel (ümumi həcmi 400 min ton) təşkil edən 4 neft çəni tikilmişdir. 

Bakı-Supsa neft kəməri Azərbaycan və Gürcüstanın iqtisadi və siyasi inkişafında mühüm rol oynayır. 

Regionda investisiya qoyuluşunun artmasında, sosial rifahın yüksəlməsində, siyasi sabitliyin təmin olunmasında 

Qərb boru kəmərinin özünəməxsus yeri var. Onun inşa olunmasında iştirak edən 4 min nəfərdən artıq işçinin 70 

faizi Azərbaycan və Gürcüstan vətəndaşları olmuşdur. Boru kəmərinin neft şirkətləri üçün iqtisadi səmərəliliyi 

müəyyən olunmuş nəqletmə tarifləri ilə şərtlənirdi. Əgər Novorossiysk limanına çıxan Şimal boru kəməri ilə hər 

ton neftə görə tarif 15, 67 dollar təşkil edirdisə, Bakı-Supsa Qərb ixrac marşrutu ilə 1 ton neftin nəqletmə tarifi 

3,14 dollar (1 barrelə görə isə 0,43 dollar) idi. Həmin tranzit tarifinin hər ton neft üçün 1,20 dolları (hər barrel 

üçün 0,17 dollar) Gürcüstanın, qalanı isə Azərbaycanın payına düşürdü. Beləliklə, Şimal marşrutu ilə 

müqayisədə daşınma tariflərinin xeyli aşağı olması Qərb boru kəmərinin rəqabət qabiliyyətini ciddi şəkildə 

artırırdı. Buna görə də Bakı-Supsa ixrac boru kəmərinin istifadə olunması həm xarici neft şirkətləri, həm də 

Azərbaycan üçün iqtisadi baxımdan sərfəli idi. Hesablamalara görə, neftin Qərb boru kəməri ilə ixrac edilməsi o 

zamankı qiymətlərlə Azərbaycana ildə 70-100 milyon dollar qənaət etməyə imkan yaradırdı. 

Bakı-Supsa boru kəmərinin texniki-iqtisadi baxımdan sərfəli olması ABƏŞ-in bu marşrutun 

imkanlarından maksimum istifadə etməsini şərtləndirirdi. Lakin 2005-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəmərinin istifadəyə verilməsi və son illərdə "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində hasilatın səviyyəsinin aşağı 

düşməsi Bakı-Supsa boru kəməri ilə nəql olunan neftin azlmasına səbəb oldu. Əgər 2012-ci ildə Bakı-Supsa 

marşrutu ilə 4 milyon ton neft ixracı planlaşdırılırdısa, həmin boru xətti ilə nəql olunan neftin həcmi 2 milyon 

742 min ton təşkil etdi.  

https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCstan
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Supsa_terminal%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Supsa_terminal%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Bosfor_bo%C4%9Faz%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Avropa
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Kəmərin keçdiyi ərazi 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baku_pipelines-az.png?uselang=az
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Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU 

  

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

 1. 1997-ci il fevralın 18-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında 

neft-qaz sənayesi sahəsində  əməkdaşlıq haqqında Müqavilə təsdiq edilsin. 

 2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 Heydər ƏLİYEV 

  

Bakı şəhəri, 15 aprel 1997-ci il. 

                  № 264-IQ 
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Karbohidrogenləri nəqletmənin bəzi mövcud Obyektlərinin (Vasitələrinin) 

təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi, yeni nəqletmə Obyektlərinin (Vasitələrinin) 

işlənib hazırlanması və bu cür Obyektlərin (Vasitələrin) köməyi ilə Karbohidrogenlərin 

Gürcüstan ərazisindən kənara nəql olunması haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Saziş 

 
Azərbaycan Respublikası hökuməti və Gürcüstan Hökuməti (birlikdə “Hökumətlər”, ayrılıqda isə hər biri 

“Hökumət” adlandırılacaqdır) özlərinin iqtisadi münasibətlərini və qonşu dövlətlər kimi qarşılıqlı əlaqələrini 

möhkəmləndirmək istəyərək; və Azərbaycan Respublikası Hökumətinin öz ərazisində çıxarılan Karbohidrogen-

lərin beynəlxalq bazarlara ixrac olunmasının etibarı, təhlükəsiz və səmərəli marşrutunun işlənib hazırlanmasını 

istədiyini təsdiq edərək; və 

Hökumətlərin uzun müddət ərzində karbohidrogenlərin çıxarılması, nəql olunması, saxlanması və ixracı 

Obyektlərinin (Vasitələrinin) təkmilləşdirilməsini təqdir edib dəstəklədiklərini, özlərinin müvafiq ərazilərində 

bu cür Obyektlərdən (Vasitələrdən) istifadə edilməsini istədiklərini, buna hazır olduqlarını və çalışdıqlarını 

təsdiq edərək; və 

Layihəyə qoyulan vəsaitin özünü doğrultması üçün etibarlı hüquqi əsas və əlverişli şərait yaradılmasının 

zəruriliyini nəzərə alaraq, və 

Layihənin həyata keçirildiyi təqdirdə Hökumətlərin iqtisadi fayda və digər faydalar əldə edəcəklərini dərk 

edərək, 

Bununla Layihəyə aid aşağıdakı müəyyən məsələlər barəsində  

 

RAZILIĞA GƏLİRLƏR: 

 

MADDƏ 1 

 

Hər Hökumət 

➢ öz Ərazisində Layihəni təqdir edir və tamamilə dəstəkləyir; 

➢ öz Ərazisində Layihənin həyata keçirilməsinə kömək etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görür, Layi-

hənin ləngidilməsinə, məhdudlaşdırılmasına, dayandırılmasına və ya pozulmasına səbəb ola biləcək heç bir 

hərəkət etmir və belə hərəkətlərə edilməsinə yol vermir; 

➢ Neft şirkətləri ilə Layihəyə aid bağladığı Sazişlərin müddəalarına əməl edir və Sazişlərə əsasən 

verilən hüquqlara, güzəştlərə, imtiyazlara və azadolunmalara hörmət bəsləyir; 

➢ nəzarəti altında olan dövlət təşkilatlarının Layihəyə aid Sazişlərin icrası üçün qəbul etdikləri 

öhdəliklərin yerinə yetiriləcəyinə və həmin təşkilatların bu Sazişlərlə müəyyənləşdirilən hüquqlarına, 

mənafelərinə, güzəştlərinə və azadolunmalarına əməl ediləcəyinə təminat verir; və 

➢ Layihəyə aid Sazişlərin müddəa və şərtlərinin, yaxud bu Sazişlərlə müəyyənləşdirilən güzəştlərin, 

hüquqların, imtiyazların, azadolunmaların və mənafelərinin dəyişməsinə səbəb ola biləcək heç bir hərəkət etmir 

və belə hərəkətlər edilməsinə yol vermir. 

 

MADDƏ 2 

 

   (1) Malların və xidmətlərin maneəsiz axını prinsipinə uyğun olaraq hər hökumət bununla təminat verir 

ki, öz Ərazisindəki Obyektlərdən  (Vasitələrdən) Karbohidrogenlər axınını kəsmir və ləngitmir, həmçinin bu cür 

axını kəsməyə, azaltmağa, şərtləndirməyə, yaxud digər tərzdə maneçilik törətməyə səbəb ola biləcək bilavasitə 

və ya dolayısı ilə hər hansı hərəkətlər etmir, yaxud belə hərəkətlər edilməsinə yol vermir - Obyektlərinin 

(Vasitələrinin) işi əhalinin sağlamlığı, təhlükəsizliyi, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükə törətdiyi hallar istisna 

olmaq şərti ilə; belə hallarda bu cür təhlükənin aradan qaldırılması üçün lazım olan müddətdə ağlabatan 

hərəkətlər edilir (və ya şəraitdən asılı olaraq həmin hərəkətlərdən imtina edilir). 

(2) Əgər Hökumət öz Ərazisində Karbohidrogenlərin Obyektlərdən (Vasitələrdən) axınını kəsən, azaldan, 

şərtləndirən və ya digər tərzdə maneçilik törədən hərəkətlər edirsə və ya belə hərəkətlər edilməsinə yol verirsə, 

bu hökumət axını kəsən, azaldan, şərtləndirən və maneçilik törədən hərəkətlər, onların səbəbləri və aradan 

qaldırılması müddətləri haqqında dərhal digər hökumətə məlumat verir, həmçinin yuxarıdakı (1) bəndinə uyğun 
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olaraq, axının bu cür kəsilmələrinin və maneələrinin aradan qaldırılması və öz Ərazisində Karbohidrogenlərin 

fasiləsiz, azaldılmadan, şərtləndirilmədən və maneəsiz axınının maksimum qısa müddətlərdə bərpa edilməsi 

üçün hər cür qanuni və ağlabatan səylər göstərir. 

 

MADDƏ 3 

 

(1) Hər Hökumət öz Ərazisində Layihənin etibarlılığının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün hər cür 

qanuni və ağlabatan səylər göstərir və yuxarıda sadalananları məhdudlaşdırmadan bu məsələlər üçün zəruri olan 

işçilərin və xidmətlərin təhlükəsizliyinə şərait yaradır. 

(2) Hər Hökumət Obyektlər (Vasitələr) tikilməsindən əvvəl və tikintisi zamanı Neft şirkətlərinin xahişi ilə 

öz Ərazisində, gələcək və ya mövcud Obyektlərinin / Vasitələrinin yerləşdiyi rayonda minaların və digər 

partlayıcı maddələrin, yaxud qurğuların axtarışını və onların zərərsizləşdirilməsini və ya təhlükəsiz yerə 

aparılmasını təşkil edir. 

 

MADDƏ 4 

 

Hər hökumət Layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı işçilərin, nəqliyyat vasitələrinin, avadanlığın və digər 

əmlakın öz Ərazisinə məhdudiyyət qoyulmadan daxil olması və oradan çıxması hüququnu, həmçinin bu 

Ərazinin hüdudlarında quru, su, hava yolları ilə məhdudiyyət qoyulmadan hərəkət etməsi hüququnu təmin edir. 

Bu cür hüquqa Layihə ilə bağlı olan hər hansı məqsədlər üçün hər hökumətin bütün Ərazisində bu işçilərin, 

nəqliyyat vasitələrinin, avadanlığın və digər əmlakın məhdudiyyət qoyulmadan maneəsiz hərəkət etməsi hüququ 

daxildir. 

 

MADDƏ 5 

 

Hökumətlər bütün Obyektlərin (Vasitələrin) tikintisində və istismarında neft sənayesinin hamılıqla qəbul 

edilmiş beynəlxalq normalarına və praktikasına uyğun olan ümumi standartların (o cümlədən texniki 

normaların, təhlükəsizlik texnikası və ətraf mühitin mühafizəsi normalarının) müəyyənləşdirilməsində Neft 

şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirlər.  

MADDƏ 6 

 

(1) Bununla bu Sazişin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və kömək göstərmək üçün hər Hökumətdən bir 

nümayəndə olmaqla komissiya yaradılır. Bu Saziş qüvvəyə minəndən sonra altmış (60) gün ərzində hər 

Hökumət özünün ilk nümayəndəsini yazılı şəkildə təyin edir və bu barədə digər Hökumətə məlumat verir. Hər 

Hökumət öz nümayəndəsini dəyişə bilər və bu barədə onun qərarı digər Hökumətin yazılı məlumat aldığı gün 

qüvvəyə minir. 

(2) Komissiya öz iclaslarını Hökumətlərdən hər hansı birinin xahişi ilə keçirir və bu xahişə cavab olaraq, 

Hökumətlər bu Sazişlə bağlı meydana çıxa bilən hər hansı mübahisələrin həlli və ya bu Sazişin təfsirinə, 

tətbiqinə və ya icrasına aid olan hər hansı məsələni dərhal müzakirə edəcəkləri barədə razılığa gəlirlər. 

 

MADDƏ 7 

 

Bu Saziş imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir və Layihəyə aid Sazişlər üzrə bütün öhdəliklər yerinə 

yetirilənədək qüvvədə qalır. 

 

MADDƏ 8 

 

Bu Sazişdə işlənilən aşağıdakı sözlərin tərifləri belədir: 

(1) “Obyektlər (Vasitələr) – Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizi sahilindən Gürcüstan Qara dəniz 

sahilinədək inteqrallaşdırılmış boru kəməri sisteminin işlənib hazırlanması üçün hökumətlərin müvafiq 

Ərazilərində Neft şirkətlərinin rekonstruksiya etmək və ya təkmilləşdirmək istədikləri bütün mövcud 

karbohidrogenləri nəqletmə obyektləri (vasitələri), həmçinin tikmək istədikləri yeni karbohidrogenləri nəqletmə 

obyektlərin (vasitələrin) hamısı Layihəyə aid Sazişlərdə əhatə edilir. 

(2) “Neft şirkətləri” - AMOKO Kaspian Si Petroleum Limited (Britaniyanın Virciniya adalarında təsis 

edilmiş şirkət), Den Norske Stats Olyesselskap a.s. (Norveçdə təsis edilmiş şirkət), Ekson Azərbaycan Limited 
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(Baham adalarında təsis edilmiş şirkət), LUKoyl S/C (Rusiya Federasiyasında təsis edilmiş cəmiyyət), 

MakDermott Azərbaycan, İnk. (Panama Respublikasında təsis edilmiş şirkət), Pennzoyl Kaspian Korporeyşn 

(Britaniyanın Virciniya adalarında təsis edilmiş şirkət), Remko Xəzər Enerci Limited (Şotlandiyada təsis 

edilmiş şirkət), Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Türkiyə Petrolleri A.O. (Türkiyədə təsis edilmiş 

şirkət) və Yunokal, Ltd. (Bermud adalarında təsis edilmiş şirkət) – Layihəyə istər bilavasitə, istərsə də dolayısı 

ilə kapital qoymaq istəyən şirkətlər və onların müvafiq vasitəçiləri, varisləri və mümkün müvəkkilləri deməkdir. 

(3) “Karbohidrogenlər” – xam mineral neft, kondensat və sıxlığından asılı olmayaraq təbii vəziyyətində, 

yaxud kondensasiya və ya ekstraksiya yolu ilə təbii qazdan alınan maye karbohidrogenlərin bütün növləri 

(Normal temperatur və təzyiq şəraitində qaz halında olan karbohidrogenlər), o cümlədən maye təbii qazlar, həm-

çinin asfalt, bitum, yaxud ozokerit və yuxarıda göstərilənləri qatışığından ibrət hər hansı məhlul (və ya sus-

penziya), yaxud yuxarıda göstərilənlərin hər hansı birindən təmizlənmiş və ya əldə edilmiş hər hansı karbo-

hidrogen məhsulu deməkdir. 

(4) “Layihə” Obyektləri (Vasitələri) tikintisi, istismarı, texniki xidməti, modernləşdirilməsi, işlədilməsi, 

Neft şirkətlərinin Obyektlərdən  

(Vasitələrdən) istifadə etmələri ilə bağlı fəaliyyətinin bütün digər növləri, həmçinin Layihəyə aid Saziş-

lərdə nəzərdə tutulduğu kimi, Obyektlərin (Vasitələrin) köməyi ilə Karbohidrogenlərin alınması, idxalı, emalı, 

nəql edilməsi, saxlanması, boşaldılıb yüklənməsi, təkrar çatdırılması, yola salınması, satışı və ixracı deməkdir. 

(5) “Layihəyə aid Sazişlər” – Azərbaycan Respublikasının ərazisindən Karbohidrogenlərin Gürcüstanda 

Qara dəniz sahilinədək nəql edilməsinə aid bütün Sazişlər – Neft şirkətləri ilə Gürcüstan arasında bağlanmış 

Ərazi sahibi olan ölkənin Hökumət Sazişi, Boru kəmərinin tikilməsi və istismarı haqqında Neft şirkətləri ilə 

Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyası arasında bağlanmış Saziş və Boru kəmərini ötürmə qabiliyyəti və 

istismarı haqqında Neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında bağlanmış Saziş deməkdir. 

(6) “Ərazi” – Hökumətə aid edildikdə bu Hökumətin yurisdiksiyası altında olan quru ərazisi, bitişik dəniz 

ərazisi və kontinental şelf, həmçinin beynəlxalq hüququn bu Hökumətin suveren hüquqlarını tanıdığı və ya 

həyata keçirilməsinə yol verdiyi və ya bu Hökumətin suveren hüquqlarının əslində həyata keçirilmiş olduğu hər 

hansı zona deməkdir. 

 

MADDƏ 9 

 

Bu Saziş Azərbaycan Respublikasının və Gürcüstanın Ərazilərindən Karbohidrogenlərin nəql edilməsi 

barəsində Hökumətlər arasında bağlanmış hər hansı əvvəlki protokolu və ya digər sazişi, o cümlədən 

Karbohidrogenlərin Gürcüstan ərazisindən nəql edilməsi haqqında Hökumətlər arasında bağlanmış 1995-ci il 

iyun tarixli Protokolu bütünlükdə ləğv edir və qüvvədən salır. 

1996-cı il martın 8-də Tbilisi şəhərində Azərbaycan, gürcü və ingilis dillərinin hərəsinin iki orijinal nüsxə-

sində imzalanmışdır. Bu Sazişin müddəalarının təfsirində ixtilaflar meydana çıxarsa, ingilis dilindəki mətn əsas 

götürülür. 

YUXARIDA GÖSTƏRİLƏNLƏRİ TƏSDİQ EDƏRƏK, aşağıda imza edənlər bu Sazişi bağladılar. 

 

Azərbaycan Respublikası   Gürcüstan 

tərəfindən     tərəfindən 

 

Heydər Əliyev,     Eduard Şevardnadze, 

Prezident      Prezident 

 

Tbilisi şəhəri, 1996-cı il 8 mart 
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Bakı–Supsa neft kəmərinin açılışına həsr olunmuş təntənəli 

mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 

Supsa 

17 aprel 1999-cu il 

 

Zati-aliləri, hörmətli Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze! 

Zati-aliləri, hörmətli Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma! 

Xanımlar və cənablar, qonaqlar, dostlar! 

Mən sizi ürəkdən salamlayıram və bu xoş görüşlə əlaqədar çox böyük sevinc hissi keçirdiyimi bildirirəm. 

Gürcü xalqına, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına səmimi salamımı yetirir, sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram. 

Bu gün biz tarixi bir hadisənin şahidiyik. Bakı–Supsa neft kəmərinin inşasına dair böyük səmərəli iş başa 

çatdırılmışdır və biz Azərbaycanın Xəzər nefti yüklənmiş ilk tankerinin dünya bazarlarına yola salınmasını 

təntənəli şəraitdə qeyd edirik. 

Əsrimizin əvvəllərində Bakı–Batumi neft kəməri – Avropada ilk neft kəməri çəkilmişdir. İndi, XX–XXI 

əsrlərin ayrıcında biz Bakı – Supsa neft kəməri çəkmişik və o, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına ixracını 

həyata keçirəcəkdir. Bu, Gürcüstanın, Azərbaycanın və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan 

neft şirkətlərinin birgə səyləri sayəsində mümkün olmuşdur. Bu, 1995–1996–1997-ci illərdə başlanmış 

səylərimizin məntiqi nəticəsidir. Bu, Azərbaycanda 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 

[15-16] ilə dünyanın 9 ölkəsini təmsil edən 11 ən iri neft şirkətləri arasında imzalanmış «Əsrin müqaviləsi»nin 

praktiki surətdə həyata keçirilməsidir. 1994-cü il sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması müstəqil 

Azərbaycanın yeni neft strategiyası və doktrinasının başlanğıcıdır. 

Azərbaycan qədim neft və qaz ölkəsidir. 50 il bundan öncə Azərbaycan dünya praktikasında ilk dəfə 

olaraq dənizin dərinliklərindən sənaye üsulu ilə neft çıxarmağa başlamışdır. 1949-cu ilin noyabrında Xəzər 

dənizində, Neft Daşlarında güclü neft fontanı vurmuş və bu, dünyaya dənizdə neft hasilatının yeni mərhələsinin 

başlandığını bildirmişdir. 

Bizim zəmanəmizdə Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələrinin neft şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzər 

dənizində karbohidrogen xammalı hasilatının təşəbbüsçüsü olmuşdur. 1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin 

müqaviləsi» bu neft doktrinasının həyata keçirilməsinin başlanğıcını qoymuşdur. Bu, asan olmamışdır. Biz 

müqaviləni imzalamaq, həyata keçirmək üçün böyük sınaqdan çıxmalı, böyük maneələri dəf etməli olmuşuq. 

Lakin biz müqavilə imzalandıqdan sonra da böyük çətinliklərlə, hətta faciəli hadisələrlə qarşılaşdıq. Bilin ki, 

müqavilə imzalandıqdan cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycanda ölkəmizin siyasi xadimlərinə qarşı terror aktları 

keçirildi. Bundan bir neçə gün sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi oldu, onu bəzi ölkələrin xüsusi 

idarələri və daxili irtica etmişdi. 

Ancaq bununla iş qurtarmadı. Bir neçə aydan sonra dövlət çevrilişi cəhdi yenidən təkrar edildi. Sonra bir 

sıra terror aktları törətməyə cəhd göstərildi. Bütün bunlar məhz onunla bağlı idi ki, müstəqil dövlət olan 

Azərbaycan müstəqil siyasət aparmağa başlamışdı, Azərbaycan özünün təbii ehtiyatlarından, neft və qaz 

sərvətlərindən necə istifadə etməyi özü, müstəqil surətdə müəyyənləşdirdi və bunu qərbin neft şirkətləri ilə 

birlikdə həyata keçirməyi qərara alaraq Azərbaycana və bü[16-17]tün Xəzər hövzəsi məkanına xarici 

sərmayələrin axınını təmin etmişdi. 

Biz bütün çətinlikləri dəf etdik, «Əsrin müqaviləsi» həyata keçirilir. 1997-ci ilin noyabrında biz «Çıraq» 

yatağından ilk nefti çıxartdıq və onu Bakı–Novorossiysk neft kəməri ilə nəql etməyə başladıq. Bu neft kəməri 

Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış müqavilə əsasında xüsusi olaraq bunun üçün 

çəkilmişdi. 

Lakin biz hələ onda, neftin dünya bazarlarına ixracı marşrutlarını planlaşdırdığımız vaxtlarda qərb 

marşrutu üzrə alternativ neft kəmərinə malik olmağı lazım bildik. Açığını deyim ki, bu, bəzi dairələrdə, bəzi 

ölkələrdə böyük narazılıqla, etirazla qarşılandı. Amma biz öz istədiyimizə nail olduq – Gürcüstan ilə 

Azərbaycan arasında saziş imzalayaraq Bakı – Supsa neft kəmərini layihələşdirməyə başladıq və bu boru 

kəmərinin praktiki surətdə inşası üçün işləri təşkil etdik. 

Bu gün mən son dərəcə sevinc hissi keçirirəm ki, neftin hasilatına və ixracına dair çox böyük proqramı 

dörd ildən bir qədər artıq müddətdə reallaşdırmağa müvəffəq ola bilmişik. 

Təbii ki, bunların hamısı ümumi səylərin nəticəsidir. Əlbəttə, biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni 

imzalayaraq, bu işi dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə davam etdiririk. Dünyanın neft şirkətlərinin dəstəyi, 

Xəzərdəki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı təbii ehtiyatlara, karbohidrogen xammalına onların böyük 

marağı, xarici sərmayələr bu layihənin uğurla həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir. 
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1994-cü ilin sentyabrından sonra ötən dövrdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorundakı və Azərbaycan ərazisinin quru hissəsindəki neft və qaz yataqlarının birgə işlənilməsi 

haqqında daha 15 iri müqavilə imzalamışdır. Bu müqavilələrdə dünyanın 14 ölkəsini təmsil edən 32 iri neft 

şirkəti iştirak edir. Bu, Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarının istismarı üçün sərmayələr cəlb olunması sahə[17-

18]sində apardığımız çox böyük işdir. Biz bu təşəbbüsü göstərməklə Xəzər dənizinin başqa sektorlarında da neft 

və qaz hasilatı işini stimullaşdırdıq. Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya, İran sektorlarında böyük iş görülür. 

Bütün bunlar bizi sevindirir, çünki Xəzər dənizində olduqca böyük neft və qaz ehtiyatları var, bunlar bütün 

Xəzəryanı ölkələr üçün kifayət edər. Hər ölkə öz sektoruna malikdir və Xəzər dənizindəki öz sektorunda 

ehtiyatların sahibidir. Azərbaycan öz sektorunun hüdudları daxilində fəaliyyət göstərir, Azərbaycan sektorunda 

böyük neft və qaz ehtiyatları var. 

Neft strategiyamızın həyata keçirilməsinə mane ola bilməyən bəzi düşmən dairələr müxtəlif xəbərlər, 

fikirlər uydurub yaymağa başladılar ki, demə, Azərbaycan Dünya Birliyinə yalan məlumat verib, Xəzər 

dənizində güman edildiyi qədər neft yoxdur və guya bəzi neft şirkətləri Xəzər dənizinə və xüsusən Azərbaycan 

sektoruna marağı itirirlər. Bu yalandır, uydurmadır! 

Təbii ki, bu yalan informasiyalar ictimai rəyi dəyişdirə bilməz. Lakin aydın olsun deyə bildirmək 

istəyirəm ki, imzalanmış 16 müqavilə üzrə Azərbaycana təxminən 50 milyard dollar məbləğində sərmayə 

qoymaq nəzərdə tutulur. Bu müqavilələrin əhatə etdiyi ərazilərdə neftin həcmi 4 milyard tondan 10 milyard 

tonadək qiymətləndirilir. Lakin bütün bunlar hələ ilkin rəqəmlərdir. Yeri gəlmişkən, bizdə Xəzərdə və quruda öz 

istismarını gözləyən neft yataqları hələ çoxdur. Yaxın vaxtlarda Amerikanın neft şirkətləri ilə üç iri müqavilə 

imzalanması nəzərdə tutulur. Bax, bu, bəzi ölkələrin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində yayılan uydurma 

xəbərlərə cavabdır. 

Beləliklə, 1994-cü ildə başlanmış işlər artıq öz praktiki nəticələrini verir. Bakı-Supsa neft kəməri, burada 

tikilmiş gözəl terminal, müvəffəqiyyətlə işləmək və nefti fasiləsiz olaraq [18-19]vurmaq, onu dünya bazarlarına 

daşımaq üçün yaradılmış gözəl şərait buna inandırıcı sübutdur. 

Bakı – Supsa neft kəməri Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında dostluğa, əməkdaşlığa parlaq misaldır. 

Bizim xalqlarımız həmişə səmərəli və müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq etmişlər. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının 

çoxəsrlik dostluğu bizim əvəzsiz sərvətimizdir. Biz bu dostluğu qoruyur və yeni şəraitdə inkişaf etdirir, 

genişləndiririk. 

Gürcüstanın və Azərbaycanın səmərəli əməkdaşlığına dair misallar çoxdur. Lakin Bakı–Supsa neft 

kəməri, şübhəsiz ki, indiki mərhələdə bu əməkdaşlığın zirvəsidir. 

Bununla yanaşı, əməkdaşlığımızın böyük perspektivi var. Ötən ilin oktyabrında Ankarada biz Bakı–

Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin inşası haqqında bəyannamə imzalamışıq. Bu iş davam edir. Lap bu yaxınlarda, 

bir neçə gün öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tədqiqatlar mərkəzi Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin 

İstanbulda böyük müzakirəsini keçirmişdir. Müzakirədə indi burada olan cənab Morninqstar və cənab Kalitski, 

Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələri iştirak etmişlər. Orada Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri inşasının həyata 

keçirilməsinə dair konkret praktiki tədbirlər haqqında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında protokol imzalanmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsinin növbəti mərhələsinə başlamaq 

üçün bütün texniki və maliyyə məsələləri üç ay ərzində diqqətlə öyrənilməlidir. 

Digər mühüm layihə Türkmənistan qazının Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə nəqli 

barədədir. Bu haqda saziş ötən ilin oktyabrında Türkiyə ilə Türkmənistan arasında imzalanmışdır və layihə indi 

həyata keçirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsində Gürcüstan da, Azərbaycan da mühüm yer tutur. [19-20] 

Bir sözlə, qarşıda böyük işlər durur. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri, Türkmənistan–Azərbaycan – 

Gürcüstan–Türkiyə qaz kəməri əməkdaşlığımızı, xüsusən Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı təmin 

edəcək çox iri layihələrdir. 

Deməliyəm ki, bütün bu işlərdə biz dostlarımızın dəstəyini, xeyirxah münasibətini görürük. Bu dostların 

arasında Ukrayna və onun prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma da var. Azərbaycanın, Gürcüstanın 

Ukrayna ilə əməkdaşlığı, prezident Leonid Daniloviç Kuçmanın bu sahədə fəal səyləri çox mühüm rol oynayır. 

Bizim səylərimiz sayəsində Xəzər dənizi ilə Qara dəniz iqtisadi cəhətdən birləşir. Qara dənizdə Ukrayna və 

Gürcüstan, Xəzərdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya və digər ölkələr regionumuzun iri layihə-

lərinin həyata keçirilməsi üçün daha sıx birləşməlidirlər. 

Bütün bu işlər, indiki halda Bakı–Supsa neft kəməri Qafqazda sabitliyin və sülhün möhkəmlənməsinə 

mühüm töhfədir. Sülh bizə çox gərəkdir, bizə dinc Qafqaz gərəkdir, bizə sabitlik gərəkdir, biz silahlı 

münaqişələrə son qoymalı, Qafqaz ölkələri ilə regionumuzu əhatə edən ölkələr arasında ən yaxşı və mehriban 

münasibətlər yaratmalıyıq. Bununla əlaqədar Bakı- Supsa neft kəməri regionumuzda sabitliyin, sülhün böyük 

amilidir. 
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Bütün bu işlərdən danışarkən Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarından istifadə edilməsinə maraq 

göstərən dünyanın bir çox ölkələrinin, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük dəstəyini qeyd etməliyəm. 

Biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalanarkən aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Biz Qərb, Bakı–Supsa 

marşrutunun çəkilişi məsələsinin həlli zamanı aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Biz indi Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

neft kəmərinin inşası barədə aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin çox 

böyük səyləri sayəsində Türkmənistan–Türkiyə Transxəzər qaz kəməri layihəsi reallığa çevrilmişdir. Bu gün biz 

Amerika [20-21] Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun bu təntənəli hadisə ilə əlaqədar təbrik 

göndərməsindən böyük sevinc hissi keçiririk. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Gürcüstanın da, Azərbaycanın da, 

Ukraynanın da Qərb, Avropa ölkələri ilə, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı üçün yaxşı 

bünövrə qoymuşdur. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk və bu əməkdaşlığın daha uğurlu olması üçün gələcək 

işlərimizdə bütün tədbirləri görəcəyik. 

Əziz dostlar, Gürcüstan prezidentini, dostum Eduard Şevardnadzeni, bütün gürcü xalqını, buraya toplaşan 

bütün dostları bu əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Əziz dostlar, sizə xoşbəxtlik, firavanlıq 

və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.  

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini «Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsində, Bakı–

Novorossiysk və Bakı–Supsa neft kəmərlərinin inşasında nail olduğu gözəl nəticələr münasibətilə təbrik edirəm. 

Qısa müddətdə çox böyük iş görülmüşdür. Qeyd etməliyəm ki, bizim planlarımıza müqavimət göstərən qüvvələr 

o vaxtlar deyirdilər ki, bu layihə real deyil, həyata keçirilə bilməz. Bu ilin sentyabrında müqavilənin 

imzalanmasının beş ili tamam olacaq, amma bir baxın, necə böyük iş görülmüşdür və işin bundan sonra da 

davam etməsi üçün necə böyük bünövrə qoyulmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin 

konsorsiumuna daxil olan bütün şirkətlər və bu şirkətin rəhbərləri çox sağ olsunlar. 

Leonid Daniloviç Kuçmanı burada, Gürcüstanda, eyni zamanda Azərbaycanda, - bunun fərqi yoxdur, eyni 

şeydir, - ürəkdən salamlayıram. Gürcüstanda olmaq həm də Azərbaycanda olmaq deməkdir. Onu salamlayıram 

və şadam ki, o, bu hadisəyə böyük diqqət göstərmişdir. Şadam ki, Xəzər dənizinin ehtiyatlarından istifadə 

barəsində Ukraynanın öz planları var. Hesab edirəm ki, Odessa–Brodı və oradan Polşaya çəkiləcək neft kəməri 

də reallıqdır və biz bu reallığı [21-22] nəzərdə tutmalı, onun üzərində işləməliyik. Buna görə də Ukrayna 

prezidenti hörmətli Leonid Kuçmanın burada olması tamamilə qanunauyğundur və eyni zamanda bizim hamı-

mız üçün fərəhli hadisədir. 

Sizin hamınızı ürəkdən təbrik edir və inanıram ki, Bakı – Supsa neft kəməri bütün XXI əsr ərzində 

yaşayacaq və işləyəcəkdir.  

Diqqətinizə görə çox sağ olun, sizin hamınıza möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm. 

[22] 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 20-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 15-17. 

 

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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HEYDƏR ƏLİYEV ADINA 

BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN NEFT KƏMƏRİ 
 

Layihənin baza xarakteristikası: 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti - Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən 

Türkiyənin Ceyhan limanına, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa bazarlarına nəql edən neft kəməridir.  

Tərəfdaşlar: BP, SOCAR, Chevron, Statoil, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Eni, Total, Itochu, 

Inpex, ConocoPhillips, Hess Corporation 

Operatoru: BP 

Əsas ixrac boru kəmərinin uzunluğu - 1730 km. 

Əsas ixrac boru kəmərinin diametri – 1067 mm (42 düym, ayrı-ayrı sahələrdə 36 düym) 

- Azərbaycan ərazisi üzrə - 468 km, 

- Gürcüstan ərazisi üzrə - 225 km, 

- Türkiyə ərazisi üzrə - 1037 km. 

- Əsas ixrac boru kəmərinin tikintisinə sərf olunan məbləğ – 4 mlrd. ABŞ dollarıdır, o cümlədən 

(rəqəmlər təqribidir): 

- Türkiyə ərazisi üzrə - 1,4 milyard ABŞ dolları, 

- Azərbaycan ərazisi üzrə - 800 milyon ABŞ dolları,  

- Gürcüstan ərazisi üzrə - 500 milyon ABŞ dolları. 

- Neft kəmərinin razılaşdırılmış ümumi tarif məbləği - 2,58 ABŞ dolları: 

- Xəzər neftinin tranzitinə görə Gürcüstan ilk 5 ildə 1 barel üçün 0,12 ABŞ dolları, sonrakı 11 ildə - 0,14 

ABŞ dolları və 24 il təşkil edən üçüncü mərhələdə isə minimum 0,17 ABŞ dolları olacaqdır (sonuncu tarif 

gələcəkdə dəyişə də bilər); 

- Xəzər neftinin Türkiyə ərazisi ilə tranziti əsas ixrac boru kəmərinin istismarının ilk mərhələsində 1 barel 

üçün 0,20 ABŞ dolları, ikinci mərhələdə - 0,30 ABŞ dolları, üçüncü mərhələdə isə 0,37 ABŞ dolları təşkil 

edəcəkdir. 

Tranzitdən gələn gəlirin qalan hissəsi isə əsaslı xərclərin ödənilməsi, nəqliyyat xərcləri, boru kəmərinin 

işlək vəziyyətdə saxlanması, təmir işləri və s. üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə ildə 50 milyon ton neftdən az olmayaraq neft daşınması 

planlaşdırılır. Beləliklə, müqavilənin qüvvədə olmasının 40 ili ərzində Gürcüstanın tranzit neftdən mənfəəti ən 

azı 2,1 milyard ABŞ dolları olmaqla ölkənin büdcəsinə hər il 52,5 milyon ABŞ dolları daxil olacaqdır ki, bu da 

öz növbəsində Gürcüstanın indiki büdcəsinin 10%-ini təşkil edir. 

Bundan əlavə, ekspertlərin hesablamalarına görə Gürcüstanın ərazisindən 3 ölkədən keçən boru kəmərinin 

tikintisi üçün lazım olan bütün material və yüklərinin 6%-i daşınacaqdır (hər ton yük üçün 8-10 ABŞ dolları). 

Boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti gündə bir milyon barel neftdir. BTC boru kəmərlərinin obyektlərinə 

daxildir: 

 8 nasos stansiyası (Azərbaycanda 2, Gürcüstanda 2, Türkiyədə 4) 

 2 aralıq ərsinburaxma stansiyası 

 1 təzyiqazaltma stansiyası 

 101 kiçik siyirtmə 

Boru kəmərinin diametri Azərbaycanda və Türkiyədə əsasən 42 düymdür. Gürcüstan ərazisində boru 

kəmərinin diametri 46 düymdür. Boru kəmərinin diametri Türkiyədə Ceyhan dəniz terminalına enən axırıncı 

eniş boyu hissədə 34 düymədək azalır. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru kəməri Kompani (BTC Ko) şirkəti bütövlüklə boru kəmərinin tikintisinə və 

istismarına cavabdehdir. Bu, 11 səhmdar tərəfindən təşkil olunaraq korporasiya kimi qeydə alınmış birgə 

müəssisədir, şirkətin ən böyük səhmdarı olan BP tərəfindən idarə olunur. BTC boru kəmərinin neftlə 

doldurulmasına 2005-ci il may ayının 10-da başlanıldı və neft Ceyhan terminalına 2006-cı ilin may ayının 28-də 

çatdı. Kəmərin doldurulması üçün təxminən 10 milyon barel neft tələb olunurdu. Bu kəmərlə nəql edilmiş ixrac 

xam nefti yüklənmiş ilk tanker 2006-cı ilin iyun ayının 4-də yola salındı.  

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Aral%C4%B1q_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Avropa
https://az.wikipedia.org/wiki/BP
https://az.wikipedia.org/wiki/SOCAR
https://az.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
https://az.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye_Petrolleri_Anonim_Ortakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Eni&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Total
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Itochu&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Inpex&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=ConocoPhillips&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Hess_Corporation&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCym
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceyhan_d%C9%99niz_terminal%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi ilə əlaqədar 

işçi qrupunun yaradılması haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

Əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi, onun idarə edilməsi üzrə müvafiq şirkətin yaradılması 

barədə təkliflər hazırlamaq və sərmayəçilərin, digər əlaqədar təşkilatların iştirakı ilə neft kəmərinin çəkilişi 

zamanı ortaya çıxan məsələlərin operativ həll edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. Aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılsın:  

Abid Şərifov – Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini (qrupun sədri) 

Natiq Əliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

İlham Əliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti 

Valeh Ələsgərov – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi 

Terri Adams – Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti 

Qreq Piç – Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin vitse-prezidenti 

Çey Pirson – Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin ixrac üzrə baş meneceri. 

2. Bu sərəncamın birinci bəndi ilə yaradılmış işçi qrupunun sədrinə Azərbaycan Respublikası adından 

danışıqların aparılması, neft kəməri keçən ölkələrin dövlət strukturları və müvəkkil orqanları ilə müqavilələrin 

hazırlanması səlahiyyəti verilsin. 

3. İşçi qrupuna tapşırılsın ki, əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi ilə əlaqədar sazişlər hazırlandıqdan sonra 

onları baxılmaq uçun Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

4. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 5 sentyabr 1997-ci il 
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Bakı–Tbilisi-Ceyhan marşrutunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə 

tutan Ankara bəyannaməsinin imzalanması mərasimində 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binası 

29 oktyabr 1998-ci il 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl! 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri hörmətli cənab Hikmət Çətin! 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli cənab Məsud Yılmaz! 

Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadze! 

Qazaxıstan prezidenti cənab Nursultan Nazarbayev! 

Özbəkistan prezidenti cənab İslam Kərimov! 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Bill Riçardson! 

Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü münasibətilə bayram mərasimləri zamanı Ankarada imzaladığımız 

bəyannamə tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu, birinci növbədə bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın milli mənafeyinə 

cavab verir, milli mənafeyindən irəli gəlir. Eyni zamanda dövlətlərimiz, ölkələrimiz arasında iş birliyinin, 

əməkdaşlığın yeni bir mərhələsini nümayiş etdirir. 

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının işlənilməsi və dünya 

bazarlarına çıxarılması üçün bir neçə il bundan əvvəl əməli işlərə başlamışdır. [121-122] 1994-cü il sentyabrın 

20-də dünyanın nüfuzlu 11 neft şirkəti ilə, konsorsium yaratmış şirkətlərlə böyük bir müqavilə – Xəzər 

dənizindəki «Azəri», «Çıraq» yataqlarından və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən neft və qaz 

hasil edilməsi haqqında müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adı alıbdır. 

Biz keçən il noyabrın 12-də «Çıraq» neft yatağından ilkin neftin alınmasını qeyd etdik. Hazırda həmin 

yataqdan gündə 10 min ton neft hasil olunur və dünya bazarlarına çıxarılır. Aparılan işlər nəticəsində yaxın 

vaxtlarda hasilat 3 dəfə artacaqdır. 

Biz 1994-cü ildə bu müqaviləni imzalayarkən Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün bir neçə 

boru kəməri yaradılmasını nəzərdə tutmuşduq. Onlardan birincisi Bakı-Novorossiysk marşrutu, ikincisi – ilkin 

neftin ixracı üçün Bakı-Supsa, Gürcüstan marşrutu və ən əsas, böyük neft kəməri isə – dörd il bundan əvvəl də 

fikrimiz belə idi – Bakı- Ceyhan marşrutu olmalıdır. 

Xəzərin Azərbaycan sektorunda ötən dörd il müddətində bir çox yataqlar barədə 10-dan artıq beynəlxalq 

konsorsiumla müqavilələr imzalanmış və həmin neft, qaz yataqlarından gələcəkdə böyük neft alınması 

gözlənilir. 

Məlumdur ki, Xəzərin digər ölkələrə – Qazaxıstana, Türkmənistana, Rusiyaya, İrana məxsus sektorlarında da neft 

yataqları vardır. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu sektorlarda da, xəsusən Qazaxıstana məxsus sektorda artıq əməli 

işlər aparılır. 

Mərkəzi Asiyanın, Xəzəryanı ölkələrin – Qazaxıstanın, Türkmənistanın, Özbəkistanın ərazilərində də böyük 

neft və qaz yataqları vardır. Həmin yataqların gələcəkdə işlənilməsi, neftin və qazın dünya bazarlarına 

çıxarılması üçün yollar araşdırılır. 

Bunlar hamısı 1994-cü ildə bizim nəzərdə tutduğumuz Bakı -Ceyhan böyük, əsas neft kəmərinin çəkilməsini 

bu gün daha [122-123] da reallaşdırır. Məlumdur ki, Qazaxıstanın «Tengiz» yatağında zəngin neft və qaz 

ehtiyatları vardır. Oradan hasil edilən neftin bir hissəsi artıq Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan 

respublikalarının ərazilərindən, Xəzər dənizi və Qara dəniz vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Məlumat 

verirəm ki, bu yolla artıq 2 milyon 500 min ton Qazaxıstan nefti daşınıbdır. 

«Tengiz»dəki zəngin neft yataqlarının gələcəkdə işlənilməsi Qazaxıstanın Aktay limanı ilə bizim Bakı limanı 

arasında bir neft borusu tikilməsi zərurətini də meydana çıxarmışdır. Bütün bunlar hamısı Bakı–Ceyhan əsas 

neft boru kəmərinin bu gün çox real olduğunu əyani surətdə sübut edir. Ona görə də bu gün burada, Türkiyədə, 

Ankarada hamımızın birlikdə imzaladığımız bu bəyannamə bizim dörd il müddətində apardığımız işin böyük bir 

nəticəsidir. 

Doğrudur, Bakı–Ceyhan marşrutuna, Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutuna etiraz edənlər və onun həyata keçiril-

məsinə mane olmaq istəyənlər də vardır. Bəzi şirkətlər kommersiya nöqteyi-nəzərindən bu marşrutun səmərəli 

olmadığını iddia edirlər. Şübhəsiz ki, bu şirkətlərin kommersiya maraqları da nəzərə alınmalıdır. Biz həmin 

şirkətlərlə bundan sonra da iş aparacağıq. Ancaq hesab edirəm ki, mərasimdə iştirak edən ölkələrin dövlət başçılarının 

bu gün ifadə etdikləri siyasi iradə bu proqramın, layihənin həyata keçirilməsinin təməlini qoyur. 
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Bilirsiniz ki, bu işlərin təməlini, əsasını müstəqil Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizindəki enerji ehtiyat-

larının birgə işlənilməsi barədə qəbul etdiyi 4 qərarlarla qoymuşdur. Mən çox məmnunam ki, dörd il bundan 

əvvəl təməlini qoyduğumuz iş bu gün böyük vüsət almışdır və bu gün burada iştirak edən dövlət başçılarının 

hamısının birgə iradəsi ilə böyük bir bəyannamənin qəbul olunmasına gətirib çıxarmışdır. 

Mən Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin böyük gələcəyinə, uğuruna inanıram. Mən inanıram ki, bu 

neft [123-124] borusunun tikilməsi və ondan gələcəkdə istifadə edilməsi bizim ölkələrimiz arasında olan 

dostluq, əməkdaşlıq, qardaşlıq əlaqələrini daha da yüksəklərə qaldıracaqdır. Eyni zamanda, bunlar hamısı 

ölkələrimizin dövlət müstəqilliyinin nə qədər vacib olduğunu sübut edir. Biz yalnız dövlət müstəqilliyi əldə 

edəndən sonra öz təbii sərvətlərimizin sahibi olmuşuq, bunlardan sərbəst surətdə istifadə edirik və hasil edilmiş 

nefti istədiyimiz vaxt dünya bazarlarına çıxarırıq. 

Mən bu gün bəyannamənin imzalanması münasibətilə dost ölkələrin dövlət başçılarını – Türkiyəni, 

Qazaxıstanı, Gürcüstanı, Özbəkistanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Xəzəryanı ölkələrin hamısını təbrik 

edirəm. Ümidvaram ki, bizim bu gün gördüyümüz iş XXI əsr, gələcək əsrlər üçün böyük töhfələr verəcəkdir. 

Xeyirli, uğurlu olsun! [124] 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 58-59. 
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Ankara Bəyannaməsi 
 

Ankara 

29 oktyabr 1998-ci il 

 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, 

Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman 

Dəmirəl, Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov öz ölkələrində neft və qaz ehtiyatlarının hasilatı 

və istehsalı, bir neçə boru kəməri vasitəsilə bu ehtiyatların dünya bazarlarına təhlükəsiz nəql edilməsi 

imkanlarını qiymətləndirərək, habelə bu məsələlər barədə təxirə salmadan qərar qəbul edilməsi zəruriliyini 

nəzərə alaraq bu bəyannaməni imzaladılar. 

1. Prezidentlər hesab edirlər ki, onların ölkələrindəki karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi Xəzər regionu 

ölkələrinin və qonşu ölkələrin müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət 

daşıyır. Onlar həmçinin iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, öz xalqlarının həyatının yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi 

və kommersiya cəhətdən əlverişli olan boru kəmərləri vasitəsilə neft və təbii qazın nəql olunmasının zəruriliyini 

təsdiq etdilər. Prezidentlər daha sonra karbohidrogen ehtiyatlarının sərbəst, sabit şəkildə, ətraf mühitin 

qorunmasının şərtlərinə uyğun olaraq maneəsiz daşınmasını tələb edən Avropa energetika xartiyasının 

prinsiplərinə sadiq olduqlarını təsdiq etdilər. 

2. Prezidentlər karbohidrogen istehsal edən ölkələrin mənafelərini əsas tutaraq qeyd etdilər ki, kommersiya 

cəhətdən [125-126] məqbul və ədalətli olan, ayrı-seçkiliyə yol verməyən Şərq-Qərb dəhlizinin, o cümlədən 

Xəzər boru kəməri şirkətinin, Transxəzər və Transqafqaz boru kəmərləri sistemlərinin yaradılması Xəzər dənizi 

regionunda və başqa qonşu ölkələrdə hasil edilən karbohidrogenlərin dünya bazarına çıxarılmasını təmin edən 

son dərəcə mühüm layihədir. 

3. Prezidentlər Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri üzrə qərar qəbul etmək ərəfəsində qətiyyətlə bəyan 

etmişlər ki, onlar Xəzər–Aralıq dənizi (Bakı–Tbilisi–Ceyhan) boru kəməri layihəsini əsas ixrac layihəsinə 

çevirmək barədə qəti qərara gəlmişlər. 

4. Onlar həm istehsalçı ölkələr, həm də Xəzər dənizinin hər iki tərəfində yerləşmiş tranzit ölkələr üçün boru 

kəmərinin açıqlığının, habelə bu xəttin lazımi miqdarda məhsul ilə təmin edilməsinin əhəmiyyətini qeyd 

etmişlər. Prezidentlər bu məqsəd naminə müvafiq hökumətlərlə ətraflı və konstruktiv danışıqlar aparmaq, boru 

kəmərinin yaradılması üçün əlverişli şərtlər təqdim etmək və zəruri maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etmək 

üçün Xəzər regionunda karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsində iştirak edən şirkətləri, başqa əlaqədar 

şirkətləri, habelə beynəlxalq maliyyə təsisatlarını dəvət etmişlər. 

5. Prezidentlər dünya bazarlarına enerji ehtiyatlarının nəql olunmasına dair layihələr üzərində işləyən xarici 

və yerli investorların hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Şərq-Qərb enerji 

dəhlizinin və bu çərçivədə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin yaradılması üçün zəruri şəraiti mümkün qədər 

tez bir zamanda təmin etmək barədə özlərinin müvafiq hakimiyyət orqanlarına göstəriş verəcəklərini öhdələrinə 

götürdülər. Onlar həmçinin investorlar üçün əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə lazımi tədbirlər görəcəkləri 

barədə razılığa gəldilər. [126-127] 

6. Prezidentlər Qara dənizin, Aralıq dənizinin sahillərinin, habelə Türkiyə boğazlarının qorunması üçün 

səylər göstərilməsinin əhəmiyyətini bir daha vurğuladılar. Prezidentlər həmçinin qeyd etdilər ki, xüsusilə 

Türkiyə boğazlarında tanker gəmiçiliyinin potensial artımını nəzərə alaraq neftin və təbii qazın dünya 

bazarlarına nəql edilməsi təhlükə yaratmamalı, ətraf mühitə, insanların həyatına, mülkiyyətinə və təhlükəsiz 

dənizçiliyə mane olmamalıdır. 

 

Azərbaycan Respublikası adından Heydər ƏLİYEV 

Gürcüstan adından Eduard ŞEVARDNADZE 

Qazaxıstan Respublikası adından Nursultan NAZARBAYEV 

Türkiyə Respublikası adından Süleyman Dəmirəl, Məsud YILMAZ 

Özbəkistan Respublikası adından İslam KƏRİMOV 

Şahid sifətində Bill RİÇARDSON, ABŞ-ın energetika üzrə katibi.[127] 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 60. 
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“Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikasının əraziləri ilə  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair  

Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında Saziş”in imzalanması 

mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevinnitqi 

 

İstanbul, «Çırağan sarayı» 

18 noyabr 1999-cu il 

 

Hörmətli prezidentlər! 

Hörmətli dostlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm. Ona görə ki, beş il bundan öncə, 1994-cü ilin sentyabr ayında Bakıda 

imzalanmış «Əsrin müqaviləsi» adlı böyük neft müqaviləsinə, Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarından müştərək istifadə 

etmək üçün yaranmış konsorsiumun tərkibinə Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, Türkiyə və Rusiya 

daxildirlər və bu müqavilənin imzalanmasından beş il keçəndən sonra həmin müqavilə imzalanarkən nəzərdə tutulmuş Bakı–

Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin həyata keçirilməsi üçün artıq bu gün bu sənədlər imzalandı.  

Məlumdur ki, bu, asan iş deyildi. Bizim qarşımızda çox böyük çətinliklər var idi. «Əsrin müqaviləsi»ni 

imzalayanda da biz böyük çətinliklərlə rastlaşdıq. Sonra da Bakı–Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün bizim 

qarşımızda çox böyük maneçiliklər, əleyhimizə çıxanlar var idi. Ancaq biz öz iradəmizi itirmədik, başladığımız 

işi axıra çatdırdıq. 

Bu barədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Ona görə də mən Türkiyə Cümhuriyyətini, Türkiyə xalqını və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, 

qardaşım Süleyman Dəmirəli ürəkdən təbrik edirəm.  

Biz bu boru xəttini Gürcüstandan keçiririk. Şübhəsiz ki, əgər bu xəttin Gürcüstan ərazisindən keçməsi mümkün 

olmasaydı bu, baş tutmazdı. Ona görə də Gürcüstan prezidenti cənab Şevardnadzenin də bu məsələnin həll edilməsi 

üçün çox böyük səyləri olmuşdur. Mən gürcü xalqını, Gürcüstanı və əziz dostum, qardaşım Eduard Şevardnadzeni 

ürəkdən təbrik edirəm.  

Ancaq onu da bəyan edirəm ki, əgər bu məsələləri həyata keçirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

dəstəyi olmasaydı, biz bunların heç birisini edə bilməzdik.  

«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasından əvvəl müstəqil Azərbaycana qarşı bir il böyük təzyiqlər göstərildi. 

Bizim qarşımızı almaq istəyirdilər. Məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun prezidenti, hörmətli dostum cənab Bill 

Klintonun dəstəyi nəticəsində biz 1994-cü ilin sentyabrında «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Amma ondan sonra da 

problemlərimiz çox oldu. Bakı–Ceyhanı başqa ölkələr qəbul etmirdilər. Ancaq hörmətli cənab prezident Bill Klinton 

bu məsələ ilə ardıcıl surətdə məşğul olurdu, bizə dəstək, ruh verirdi və Türkiyəni, Azərbaycanı, Gürcüstanı, 

Xəzəryanı başqa ölkələri bu məsələyə cəlb edirdi, öz hörməti, öz nüfuzu ilə, bu barədə ardıcıl siyasəti ilə biz belə 

böyük «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasına nail olduq.  

Ona görə də mən, biz hamımız birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun prezidenti, əziz dostumuz 

cənab Bill Klintona təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli cənab prezident Bill Klinton, mən 

sizi də bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu boru xəttinin, yəni neft kəmərinin istifadə edilməsi layihəsinə indi Qazaxıstan da qoşulubdur. 

Qazaxıstan da öz neftinin böyük bir hissəsini bu kəmər vasitəsilə keçirəcəkdir. 

Biz Azərbaycan olaraq, - Gürcüstan da bunu qəbul edibdir, - bunu qəbul etmişik və üzərimizə düşən 

bütün öhdəlikləri həyata keçirəcəyik. Hesab edirəm ki, Qazaxıstan bu yolla, bu boru xətti ilə neftin ixracında 

böyük uğurlar əldə edəcəkdir. Ona görə də mən qazax xalqını və Qazaxıstan prezidenti, əziz dostum Nursultan 

Nazarbayevi ürəkdən təbrik edirəm.  

Mən Türkiyə xalqına, Türkiyənin vətəndaşlarına hörmət və ehtiramımı bildirirəm və onları təbrik edirəm. Beş 

ildir ki, Türkiyəyə hər dəfə gələndə mənə sual verirdilər: Bakı–Ceyhan boru xətti nə vaxt olacaqdır? Mən də hər dəfə 

 
 Mərasimdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft həcmlərini bu layihəyə cəlb 

etmək üçün ABŞ-ın şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Qazaxıstan Respublikası arasında «İstanbul 
bəyannaməsi», Transxəzər qaz kəməri barədə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Türkmənistan arasında 
«Hökumətlərarası bəyannamə», Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını və Azərbaycan qazının Türkiyə Respublikasına və digər bey-
nəlxalq bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kimi, Azərbaycan Respublikası arasında «Qarşılıqlı anlaşma memorandumu» imzalandı. 

Mərasimdə Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, ABŞ prezidenti Bill Klinton, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, Qazaxıstan 
prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov nitq söylədilər. 
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deyirdim ki, olacaqdır, olacaqdır, olacaqdır! Artıq bu gün bu oldu və saziş imzalandı. Hamınızı ürəkdən təbrik 

edirəm!  

 
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 23-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 74-75. 

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 40 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə əsas ixrac boru kəməri iştirakçıları arasında tranzit ərazisinə 

malik ölkənin hökuməti ilə Saziş”in və “Bakı–Tbilisi–Ceyhan xam neft kəməri layihəsinin mühəndis işləri 

və layihələşdirilməsi üçün maliyyələşdirmə və əməkdaşlıq Sazişi”nin  imzalanması mərasimində 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin *nitqi 

 

Prezident sarayı 

17 oktyabr 2000-ci il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Sabah, oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul 

olunmasının 9-cu ildönümüdür. 9 il bundan öncə Konstitusiya aktı qəbul olunandan sonra Azərbaycan öz 

müstəqilliyini əldə edib və 9 ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayır. Mən bu bayram, Azərbaycanın istiqlaliyyət 

günü münasibətilə sizi, bütün xalqımızı, vətəndaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına sülh, 

əmin-amanlıq, rifah, dövlətimizin müstəqilliyinin əbədi olmasını arzulayıram.  

Biz bu gün buraya tarixi bir hadisə münasibətilə toplaşmışıq. Məlumdur ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında 

Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün dünyanın bir çox böyük 

neft şirkətləri ilə ilk müqavilə imzalanmışdır. Biz o vaxtdan bu müqavilənin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. 

Beləliklə, Azərbaycanın yeni neft strategiyası başlamışdır. 1994-cü ilin sentyabr ayında «Əsrin müqaviləsi»nin 

imzalanması məhz Azərbaycan xalqının azadlığının, dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir.  

Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, imzalanmış bu neft müqaviləsi ardıcıl surətdə həyata 

keçirilir, öz nəticələrini verir.  

Birinci müqavilə Xəzər dənizinin böyük neft və qaz imkanlarını dünyaya açıbdır. İndi Azərbaycanda 20 

böyük neft müqaviləsi imzalanıbdır.  

«Əsrin müqaviləsi»ndə – Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli» 

yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi barədə müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 

11 xarici ölkə neft şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq etməsi nəzərdə tutulurdu. Bu əməkdaşlıq uğurla həyata keçirilir, 

«Çıraq» yatağından 1997-ci ildə neft hasil olunubdur. Həmin yataqdan alınan neft dünya bazarlarına ixrac edilir. 

Beləliklə, biz imzaladığımız müqavilənin əməli nəticəsini görürük.  

Təbiidir ki, belə bir müqavilənin həyata keçirilməsi zamanı böyük miqdarda neft hasil olunması nəzərdə 

tutulduğuna görə, bu neftin dünya bazarlarına ixracı da müqavilədə nəzərə alınmalı idi. Ona görə də ilk 

müqavilədən hasil edilən neftin dünya bazarlarına ixrac olunması üçün müxtəlif neft borularının, o cümlədən 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu.  

Biz xarici neft şirkətləri ilə birlikdə elə o vaxtdan, 1994-cü ildən başlayaraq əsas ixrac neft kəmərinin – 

Bakı–Ceyhan kəmərinin, sonra biz onu Bakı–Tbilisi–Ceyhan adlandırdıq – yaradılması üçün çox işlər gördük.  

Məlumdur ki, bu istiqamətdə apardığımız işlər çox böyük müqavimətlərlə, çətinliklərlə rastlaşmışdı. Çoxları 

belə bir ixrac kəmərinin tikilməsinin real olmadığını bəyan edirdilər. Hər halda, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri 

ötən illər bütün dünya ictimaiyyətinin nəzər-diqqəti altında olubdur. Lakin biz – Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan 

dövlətləri, konsorsiumda iştirak edən neft şirkətləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi işi ilə ardıcıl 

məşğul olmuşuq, mübarizə aparmışıq və buna da nail olmuşuq.  

Gördüyümüz bütün bu işlərin zirvəsini də 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü 

zamanı imzalanmış saziş təşkil edir. Həmin sazişi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan prezidenti imzalamışlar və o sazişə Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da öz imzasını qoymuşdur.  

Beləliklə, bizim çoxillik işlərimiz belə bir siyasi sənədin qəbul olunması ilə başa çatmışdır. Ancaq ondan 

sonrakı dövrdən bu günədək o qədər də asan olmamışdır. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi, 

onun qiyməti, başqa kommersiya-texniki məsələləri ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər olmuşdur. Bu, müxtəlif fikirlər 

hətta konsorsiuma daxil olan şirkətlər arasında da mövcud idi. Ona görə də bu sahədə də çox işlər görmək lazım 

idi.  

Bu işlər Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan dövlətləri və onların müvafiq orqanları tərəfindən aparılmışdır. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti, hökuməti də bu prosesə daim dəstək vermişdir. Bütün texniki, 

kommersiya məsələləri barəsində razılıqlar əldə edilmişdir. Bunların nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkəti və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan şirkətlər birlikdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 

ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında kommersiya-texniki sazişlər hazırlamışdır. Bu gün biz bu sazişlərin 

imzalanması üçün buraya toplaşmışıq.  
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Nəzərdə tutulur ki, həmin sazişlər bu gün Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda, sabah Gürcüstanda, 

Tbilisidə, o biri gün isə Türkiyədə imzalanacaqdır. Təbiidir ki, sazişlərin imzalanması bu sahədə yeni bir 

mərhələ açacaqdır, Bakı-Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin əməli surətdə tikilməsinə başlanacaqdır.  

 

YEKUN  NİTQİ 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!  

Bu gün hamımız həqiqətən eyni fikirdəyik ki, tarixi bir gün yaşayırıq, tarixi dəqiqələr keçiririk.  

1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanda ilk neft müqaviləsi imzalananda biz böyük qürur, xoşbəxtlik 

hissi keçirirdik, bu istiqamətdə Azərbaycanın gözəl gələcəyini görürdük.  

Məlumdur ki, buna şübhə ilə yanaşanlar da, inanmayanlar da, mane olanlar da var idi. Azərbaycanın həm 

daxilində, həm də xaricində bu müqavilə bir tərəfdən qısqanclıq, o biri tərəfdən narazılıq doğurmuşdu. Ancaq 

Azərbaycan xalqı, hər halda onun tam əksəriyyəti, bu hadisəni tarixi hadisə və müstəqil ölkəmizin gələcəyi üçün 

ən önəmli, ən mühüm iş kimi qiymətləndirir.  

Ondan sonrakı dövr bizim üçün asan olmadı. Biz xaricdən çox təzyiqlərə məruz qaldıq. Bir sıra ölkələrin 

mətbuatında, qəzetlərində bu barədə müxtəlif fikirlər – əksəriyyəti isə əks fikirlər dərc olunurdu. Beləliklə, 

bizim gördüyümüz bu işlərə həm beynəlxalq ictimaiyyətdə, həm də Azərbaycanda şübhə yaratmaq istəyirdilər.  

Ölkəmizin həm xaricdə, həm də daxildə olan düşmənləri yaxşı dərk edirdilər ki, bu müqavilə 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün ən mühüm hadisələrdən biridir. Təsadüfi deyil ki, bu 

müqavilə imzalanandan bir gün sonra Azərbaycana qarşı böyük bir təxribat baş verdi. Respublikamızın Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında cəza çəkən çox təhlükəli cinayətkar məhbuslar müxtəlif qüvvələrin 

köməyi ilə oradan çıxarıldı, qaçırıldı və Azərbaycanın daxilində sabitliyin pozulması üçün müəyyən imkanlar 

yarandı. Bundan bir həftə sonra Azərbaycanda iki dövlət xadiminə, siyasi xadimə qarşı terror baş verdi, onlar 

qətlə yetirildi.  

Bunların məntiqi davamı olaraq, 1994-cü il oktyabrın 3–4-də Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişinə cəhd 

göstərildi. Biz bu cəhdin qarşısını xalqımızın, millətimizin birliyi, gücü ilə aldıq. Ancaq Azərbaycanın daxili və 

xarici düşmənləri ölkəmizin bu qədər müstəqil siyasət aparmasına, müstəqil inkişaf etməsinə maneçilik 

törətməkdən əl çəkmirdilər.  

Həmin hadisədən altı ay sonra Azərbaycanda yenidən silahlı dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Bu həm 

xaricdən idarə olunurdu, həm də daxildəki cinayətkar qüvvələr tərəfindən təşkil edilmişdi. Çox təəssüflər olsun 

ki, bu gün müxalifətdə olan bəzi siyasi partiyalar da həmin dövlət çevrilişinə cəhddə fəal iştirak edirdilər. Biz bu 

dövlət çevrilişinə cəhdin də qarşısını aldıq. Qan töküldü, şəhidlər verdik, ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin, 

dövlətçiliyinin əleyhinə çıxan qüvvələri darmadağın etdik.  

Sonrakı illərdə də Azərbaycanın qarşısına bir çox çətinliklər çıxmışdı. Bunlar hamısı sizə məlumdur. Bunların 

hamısının bir səbəbi vardır. Həm xaricdə, həm də daxildə olan düşmənlər görürdülər ki, Azərbaycan müstəqil bir 

dövlət kimi yaşayır, ölkəmizin müstəqilliyi gündən-günə möhkəmlənir, respublikamızın yeni dövlət neft strategiyası 

böyük gələcəkdən xəbər verir. Məhz həmin adamlar bunların qarşısını almaq, Azərbaycanı zəiflətmək və ayrı-ayrı 

cinayətkar qruplar tərəfindən ölkəmizi ələ keçirmək üçün bu cür dəhşətli yollara düşdülər.  

Biz ötən illər çox ağır, çətin yollar keçdik, Azərbaycan xalqını bir çox təhlükələrdən xilas etdik və 

ölkəmizin müstəqilliyini, dövlətçiliyini qoruduq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün dövlət neft 

strategiyasını ardıcıl surətdə həyata keçirdik.  

Burada deyildi ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin yaradılması da dövlət neft strategiyamızın əsas 

hissəsini təşkil edir. Bütün təxribatlar, xaricdən bizə qarşı olan təzyiqlər heç bir nəticə vermədi. Son illər isə 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin çəkilməsinə qarşı müxtəlif təbliğatlar aparıldı, təxribat 

hərəkətləri edildi. Amma bizim iradəmiz, müstəqil, demokratik Azərbaycanın iqtisadi, xarici siyasəti və 

dünyanın böyük dövlətləri, onların neft şirkətləri ilə əməkdaşlığı – bütün bunlar bizi bugünkü günə gətirib 

çıxardı.  

Beləliklə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ağır bir yol keçibdir. Amma bu gün artıq hamı 

görür ki, biz bu yolu uğurla keçmişik. Biz – Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Azərbaycan Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının daimi dəstəyi nəticəsində bu ağır, çətin yolu birlikdə uğurla keçdik və bu gün artıq son sazişlər 

imzalandı.  

İndi yeni mərhələ açılır. Bu gün burada verilən bəyanatlar və xüsusən Devid Vudvordun verdiyi 

bəyanatlar onu göstərir ki, biz əməli işə başlayırıq, bu əməli iş də uğurla həyata keçiriləcək və 2004-cü ildə 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri ilə Xəzər dənizinin nefti Aralıq dənizinə axacaqdır. Biz buna 
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inanırıq. Biz hamımız birlikdə – Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, xarici neft şirkətləri, onların təmsil etdikləri 

dövlətlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə bu proqramı da gələcəkdə uğurla həyata keçirəcəyik.  

Bizim bu işlərimizə maneçilik törədənlərə – həm daxildə, həm xaricdə – mən bildirmək istəyirəm ki, qoy 

onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin son illər, son 7 ildə keçirdiyi ağır, çətin, amma çox uğurlu yolu düzgün 

qiymətləndirə bilsinlər və özlərinə nəticə çıxarsınlar.  

Biz bütün bu işləri Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün edirik. Biz bütün bu işləri 

Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün edirik. Biz bütün bu işləri Azərbaycana parlaq gələcək 

yaratmaq üçün edirik. Biz bütün bu işləri müxtəlif dövlətlərlə uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün edirik. Ona görə 

də mən inanıram ki, bizim bütün bu işlərimiz uğurla həyata keçiriləcəkdir.  

Mən bu sənədlərin imzalanması münasibətilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini, Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkətini, Azərbaycan dövlətini, hökumətini, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.  

Biz estafeti Gürcüstana, sonra isə Türkiyəyə veririk. Mən cənab Vudvorddan xahiş edirəm ki, bizim 

salamlarımızı, mənim xüsusi salamımı, hörmət və ehtiramımı Gürcüstanın prezidenti, mənim dostum Eduard 

Şevardnadzeyə və bütün gürcü xalqına çatdırasınız.  

Bizim salamlarımızı və xoş arzularımızı Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət 

Sezərə, Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli Bülənd Ecevitə, qardaş türk xalqına çatdırasınız.  

Mən hamınızı bir daha təbrik edirəm və bu yolda hamıya uğurlar arzulayıram.  

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 30-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 107-109. 

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimi 

 

18 sentyabr 2002-ci il 

 

Azərbaycan paytaxtı yaxınlığındakı Səncəçal sahil terminalında Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru 

kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezər, 

Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze mərasimdə iştirak etmişlər. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri Spenser Abraham, eləcə də bir çox xarici ölkələrdən gəlmiş 

qonaqlar da mərasimdə iştirak edirdilər. Prezidentlər və ABŞ-ın Energetika naziri mərasimdən əvvəl avtobusa 

əyləşərək, Səngəçal terminalının indiki və gələcək ərazisi ilə tanış oldular. 

Ali qonaqlara məlumat verildi ki, tikintisinə 1996-cı ildə başlanmış bu terminalın indiki ərazisi 255 hektardır. 

«Çıraq-1» platformasından sualtı boru kəməri ilə vurulan neft bu terminala qəbul olunur və texniki emaldan 

keçirilir. Terminalda ümumi tutumu 32 min kubmetr olan 4 çən quraşdırılmışdır. Dəniz yatağından qəbul edilən 

neft texniki emaldan sonra bu çənlərə – sonra isə nasoslar vasitəsilə ixrac sisteminə vurulur. Hazırda 

terminalda iki Qərb və Şimal ixrac sistemləri var. İndi əsasən, Qərb ixrac sistemindən istifadə olunur. 

Terminalda quraşdırılmış iki qaz-turbin generatoru onu elektrik enerjisi ilə təmin edir. 

Prezidentlərə terminalın gələcək perspektivləri barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, terminalın gücünü 

artırmaq məqsədi ilə burada tikinti işləri aparılır. Hazırda terminal gündə 140 min barrel xam neft qəbul edə 

bilir. Gələn ildən etibarən bu, 180 min barrelə çatdırılacaqdır. İndi terminalda aparılan tikinti işlərinə min 

nəfərə yaxın yerli vətəndaş cəlb olunubdur. 

Ali qonaqlara mərkəzi idarəetmə məntəqəsi də göstərildi, onun funksiyası və texniki göstəriciləri barədə 

məlumat verilərək bildirildi ki, terminalda bütün proseslər buradan idarə olunacaqdır. 

Belə bir fakt da vurğulandı ki, bütün tikinti işləri qurtardıqdan sonra terminalın ərazisi 800 hektara çatacaq, 

gündəlik gücü isə 800 min barreldən çox olacaqdır. Beləliklə, o, dünyada ən böyük terminallardan birinə 

çevriləcəkdir. 

 

N a t i q   Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının 

hörmətli prezidenti Heydər Əliyev! 

İcazənizlə, bugünkü mərasimi açıq elan edirəm və bildirmək istəyirəm ki, bu tədbirə müxtəlif ölkələrdən 

çoxsaylı qonaqlar gəlmişdir. Onlar bizimlə tərəfdaş ölkələrin təmsilçiləridir. Ancaq ən böyük qürur hissini ona 

görə keçiririk ki, bu gün bizimlə bir yerdə sevincimizi bölüşməyə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli 

Əhməd Necdət Sezər gəlibdir. Gəlin onu salamlayaq. Azərbaycan Respublikasının, həmişəki kimi, ən əziz 

qonağı Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze gəlibdir, onu salamlayaq. 

Bizim layihələrə həmişə dəstək verən, siyasi cəhətdən bunu dəstəkləyən Amerika Birləşmiş Ştatları olubdur. 

Bu gün mərasimə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri cənab Spenser Abraham da buyurubdur. 

Gəlin onu da salamlayaq. 

İndi isə bu böyük layihənin əsl memarı, hamımızın sevimlisi olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

hörmətli Heydər Əliyevdən xahiş edək ki, öz sözünü desin. 

 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

nitqi 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri hörmətli Əhməd Necdət Sezər! 

Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri hörmətli Eduard Şevardnadze! 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri hörmətli Spenser Abraham! 

Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu böyük əhəmiyyət kəsb edən 

layihənin həyata keçirilməsi münasibətilə bura toplaşanlara təşəkkür edirəm.  

Bizim hamımızı, o cümlədən uzaq ölkələrdən Azərbaycana gəlib  bu gün bizimlə birlikdə bu şənliyi 

bölüşənləri buraya toplayan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlanması üçün təməl 

 
      Mərasimdə Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, 
Milli Məclis sədrinin və Baş nazirin müavinləri, nazirlər, konsern və şirkətlərin rəhbərləri, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri, beynəlxalq 
təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.   
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daşının atılması mərasimidir. Bu böyük layihə artıq bütün dünyada məşhurdur və dünya ictimaiyyəti bir çox 

illərdir ki, bu layihəni müzakirə edir. 

Bu layihənin əsası 1994-cü ildə Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsinin başlanğıcında, 1994-

cü il sentyabr ayının 20-də Azərbaycanda, Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan «Azəri», 

«Çıraq», «Günəşli» yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 

böyük neft şirkəti arasında müqavilə imzalanarkən qoyulmuşdur. Bu müqavilə dünyaya səs saldı və təsadüfi 

deyildir ki, ona «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Biz bu müqaviləni imzalayarkən, təbiidir ki, «Azəri»–«Çıraq»–

«Günəşli» yataqlarından gələcəkdə ildə 50 milyon tondan artıq neft hasil edilməsini nəzərdə tutmuşduq. Ancaq 

hasil olan neft dünya bazarlarına çıxarılmalıdır. Bunun üçün müxtəlif yollar var idi, müxtəlif marşrutlar var idi. 

Ancaq biz Azərbaycan olaraq öz dostlarımızla – Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Gürcüstanla və təbiidir ki, bu 

layihədə iştirak edən şirkətlərlə birlikdə gələcəkdə hasil olunacaq nefti  Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə 

Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına çatdırmağı qərara aldıq.  

Bu qərarın özü də çox mübahisələr doğurdu. Çünki o vaxt həm bizim imzaladığımız müqaviləyə qarşı çıxış 

edənlər, həm də boru xəttinin məhz Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutu ilə getməsinin əleyhinə çıxanlar var idi. 

Bunlar məlumdur. Bizə, yəni birinci növbədə Azərbaycana mane olurdular. Çünki neftin sahibi bizik və nefti də 

haradan ixrac etmək birinci növbədə, bizim hüququmuz idi. Bizə çox təzyiqlər etdilər. O vaxt Azərbaycanda 

ictimai-siyasi vəziyyət o qədər də sabit deyildi. 1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsi baş vermişdi. Biz 

onların qarşısını aldıq və müqaviləni imzaladıq. Ancaq müqaviləni imzalayanda hətta bizim daxilimizdə belə, 

yüksək vəzifəli şəxslər var idi ki, onlar müxtəlif xarici xidmət orqanlarına qulluq edirdilər, bu müqavilənin 

pozulması haqqında öz fikirlərini söyləmişdilər.  

Bunu demək sizin üçün maraqlıdır. Çünki 1994-cü il sentyabrın 20-də biz müqaviləni imzaladıq. Ondan bir 

gün sonra Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından böyük cinayət etmiş 4 nəfəri  

qaçırdılar. Ondan bir həftə keçdi, Azərbaycan parlamenti sədrinin müavininə terror etdilər, onu öldürdülər. 

Azərbaycanın əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisini, polkovniki öldürdülər. Bu terrorlarla bizi qorxutmaq istədilər. 

Ancaq biz qorxmadıq. Onlar isə bu işlərini davam etdirirdilər. O vaxt məcburiyyət qarşısında mənimlə burada 

Baş nazir vəzifəsində çalışan Surət Hüseynov kimi bir şəxs oktyabr ayının 4-də Azərbaycanda silahlı dövlət 

çevrilişi etməyə başladı. Biz bunun qarşısını aldıq. Birinci növbədə, xalqın bizə dəstəyi ilə, xalqın köməyi ilə. 

1995-ci ilin mart ayında yenidən silahlı dövlət çevrilişi etmək istədilər, qarşısını aldıq. Ondan sonra bəzi 

yerlərdə terror aktları törətmək, körpünü partlatmaq, təxribat etmək istədilər. Zərər çəkdik, amma qarşısını aldıq.  

Bilirəm ki, məhz o zaman, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi irəliyə sürüləndə mənim dostum Gürcüstan 

prezidenti Eduard Şevardnadzeyə terror etdilər və o, möcüzə sayəsində sağ-salamat qurtardı.  

Bütün bunların hamısı və bizə göstərilən başqa siyasi təzyiqlər, müxtəlif təsirlər ona yönəldilmişdi ki, 

birincisi, bizim neft müqaviləsini –  bu işə Xəzər dənizində ilk dəfə başladıq – qəbul etmək istəmirdilər. İkincisi 

isə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin çəkilməsinin əleyhinə çıxırdılar. Belə bir şəraitdə biz bunu başladıq, öz 

iradəmizi ortaya qoyduq və əvvəldən tutduğumuz yol ilə getdik.  

1999-cu ildə «Çıraq» yatağından ilk neft aldıq. Biz onu əvvəl Bakı–Novorossiysk kəməri ilə, Rusiyanın  

Qara dənizdəki Novorossiysk limanı vasitəsilə nəql edirdik. Ancaq bununla bərabər, biz Qərb marşrutu ilə 

Bakı–Supsa neft kəmərini tikirdik və onu tezliklə istifadəyə verdik. İndi o vaxtdan indiyə qədər hasil edilən neft 

məhz bu kəmərlə – Qərb xətti ilə nəql olunur.  

Ancaq bunların hamısı ilkin neftdən ötrü idi. Bizim nəzərdə tutduğumuz böyük neft üçün isə, yenə də 

deyirəm, Bakı–Tbilisi–Ceyhan lazım idi. Biz ardıcıl surətdə bu layihənin üzərində işləyirdik, çalışırdıq, bütün 

imkanlarımızdan istifadə edirdik. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan burada bərabər idi, birlikdə hərəkət edirdi, bu 

işlə birlikdə məşğul idi. Ancaq əgər Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin bizə, Azərbaycana bu barədə 

köməyi, daimi dəstəyi, məsləhətləri olmasaydı, təbiidir ki, biz buna nail ola bilməzdik.  

Təsadüfi deyil ki, 1999-cu ilin noyabr ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə biz – Türkiyə, 

Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına başlamaq üçün 

anlaşma imzaladıq. Bundan əlavə, bəyanat imzaladıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klinton 

öz dövləti adından bu bəyanata qoşuldu, öz imzasını qoydu. Bu da Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin 

tikilməsinin reallığına gətirib çıxartdı.  

Mən bu qısa tarixi sizə deməliyəm. Çünki bilməlisiniz ki, burada 8 il müddətində biz nə işlər görmüşük və 

hansı çətinliklərdən çıxmışıq, hansı müqavimətlərin, maneələrin qarşısını almışıq. 

Nəhayət, son dövrdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşa edilməsi haqqında bir neçə aydır proseslər 

gedir. Onun maliyyələşdirilməsi məsələsində də problemlər var idi. Ancaq onlar da həll olundu. İndi 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, bp bu işlərə başçılıq edir. Onlar artıq bütün planları hazırlayıblar. 

Ona görə də bizi buraya  təməl daşının qoyulmasına dəvət ediblər. 
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Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin əleyhinə çıxanlar çox vaxt belə 

söyləyirdilər ki, bu, xəyaldır, mümkün deyil, Azərbaycanda o qədər neft yoxdur, olmayacaqdır. Belə danışıqlar 

çox idi. Zaman çox keçdiyinə görə bəziləri də bu danışıqlara inanırdılar. Ancaq bunların hamısı əsassız oldu, biz 

öz işimizi gördük. 

Bu yaxın vaxtlarda İstanbulda «Üç dənizin əfsanəsi» adlı konfrans keçirildi. Orada əfsanə haqqında söhbət 

gedirdi. Mən orada nitq söylədim, dedim, siz burada əfsanədən danışırsınız. Amma mən sizə demək istəyirəm 

ki, bu, xəyal deyil, əfsanə deyil, üç dəniz – Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi birləşəcəkdir. Bunu 

birləşdirən də Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, onların həyata keçirdikləri bu layihə və Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının bu məsələyə daimi dəstəyi olmuşdur. Ona görə indi xəyaldan gerçəkliyə gəlib çatmışıq.  

Buraya nə qədər vəsait qoyulacaq, nə işlər görüləcək – bu barədə sizə məlumatlar veriləcəkdir. Mən bunu 

demək istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bütün bu layihələr Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına 

yönəldilibdir.  Bu gün burada «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarının işlənilməsinin ikinci fazası haqqında da 

sənəd imzalanacaqdır. Bu o deməkdir ki, artıq buraya çox böyük investisiya gələcək, işlər sürətlə gedəcəkdir. 

Çünki biz hesab edirik ki, 2005-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri tamamilə hazır olacaq və biz 

hamımız birlikdə buradan Türkiyənin Ceyhan limanına gedəcək və orada Azərbaycan neftinin, Xəzər neftinin 

Ceyhan limanından yola salınmasının şahidi olacağıq.  

Dediyim kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin maliyyələşdirilməsində bəzi problemlər var idi. Azərbaycan 

bu işə öz payını verdi, biz onun maliyyələşdirilməsinin 25 faizini öz üzərimizə götürdük. Qalan hissəsi ayrı-ayrı 

şirkətlər arasında bölünübdür. Ancaq maraqlısı budur ki, bu layihəyə 2,5 faizlə «Eni» şirkəti qoşulubdur. Sonra 

«Total» şirkəti qoşulubdur. Mənə bu gün dedilər ki, 2,5 faizlə Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti qoşulubdur və bir də 

Yaponiyanın «İmpeks» şirkəti məhz dünən 2,5 faizlə buna qoşulubdur. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bu boru 

xəttindən təkcə Azərbaycan yox, hamı istifadə etmək istəyir.  

Biz vaxtilə İstanbulda anlaşmanı imzalayanda ona Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də imzasını 

qoyub və bildiribdir ki, Qazaxıstan da bu boru xəttindən istifadə edəcəkdir. İndi mən bilirəm ki,  xarici şirkətlər 

Qazaxıstanda çox işləyirlər. Onların bizim Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə qoşulması və sərmayə qoyması onu 

göstərir ki, doğrudan da, Xəzərin başqa sektorlarından neft Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri ilə ixrac olunacaqdır.  

Ancaq mən sizə deyirəm ki, təxminən 2007–2008-ci illərdə «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarından 50 

milyon ton neft hasil olunacaqdır. Ancaq  Xəzər dənizində bizim başqa yataqlarımız da var. Biz bir çox 

şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. 30 ölkənin şirkətləri ilə 21 müqavilə imzalamışıq, iş aparırıq. Əlbəttə, onlar da neft 

hasil edəcəklər. Biz onlarla birlikdə çalışırıq. Ona görə gələcəkdə hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhanın tutumu 

çatmayacaqdır. Ya onu genişləndirmək, ya da ikinci boru lazım olacaqdır. 

Mənim dediyim bu sözlər gələcək üçündür və bu işlər bizim xalqlarımızın gələcəyi üçündür. Bizim bu 

işlərimiz yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən sonra mümkün olubdur. Siz 

bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. 150 il bundan öncə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatına 

başlanıbdır. Ancaq heç vaxt neft Azərbaycan xalqına məxsus olmayıbdır. Xəzər dənizindəki bütün neft və qaz 

yataqlarının hamısı Azərbaycan alimləri, geoloqları tərəfindən kəşf edilib, ancaq biz bunun sahibi olmamışıq. 

İndi isə müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət olaraq öz sərvətlərimizin sahibiyik. İstədiyimiz ölkələr ilə əlaqələr 

qururuq və belə işlər görürük. Amma ikinci boru da növbədədir. 1 trilyon kubmetr ehtiyatı olan «Şahdəniz» 

yatağından Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri də çəkiləcəkdir.  

Beləliklə, boru kəmərlərinin sayı artır. Təbiidir ki, bunlar çox böyük iqtisadi xarakter daşıyır. Ancaq təkcə 

iqtisadi deyil, hesab edirik ki, bizim gördüyümüz işlər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan siyasi xarakter daşıyır. Bu layihə 

və onun həyata keçirilməsi Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təminatçısı ola bilər. Bu 

boru xətti, bu polad boru Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyəni bir-biri ilə daha sıx birləşdirəcəkdir.  

Biz dost ölkələrik. Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Gürcüstan bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Eləcə 

də biz onlar üçün dost, qardaş ölkəyik. Biz çox əlaqələr saxlayırıq. Ancaq bu əlaqələrimizi, necə deyərlər, daha 

möhkəm tellərlə bağlayırıq. Bu tellərdən biri də Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri olacaqdır. Mən şübhə etmirəm ki, 

Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərdə bizi bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir. Ona görə mən bu mərasimdə 

Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə təşəkkür edirəm. Gürcüstana, onun 

prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadzeyə təşəkkür edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun prezidenti cənab 

Corc Buşa təşəkkür edirəm.  

Mən bu yaxınlarda cənab Corc Buşdan antiterror koalisiyasında Azərbaycanın fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirən çox xoş bir məktub aldım. Biz ötən il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş vermiş dəhşətli terror 

hadisəsindən dərhal sonra antiterror koalisiyasına qoşulmuşuq, bu koalisiyada öz vəzifəmizi yerinə yetiririk və 

bundan sonra da yerinə yetirəcəyik. Beləliklə, biz bu sahədə də Amerika–Azərbaycan əlaqələrini inkişaf 

etdiririk, daha da yüksəklərə qaldırırıq.  
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Dünən hörmətli nazir ilə söhbət edəndə o, prezident Buşdan mənə səmimi salamlar, çox xoş sözlər çatdırdı. 

Bütün bunlara görə, ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin reallaşmasına dəstəyinə görə Amerika 

Birləşmiş Ştatlarına, onun xalqına və prezident cənab Buşa təşəkkürümü bildirirəm.  

Əziz dostlar! 

Əziz qonaqlar! 

Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Bakı–Tbilisi–Ceyhan irəliyə 

gedəcək, gedəcək, gedəcəkdir! 

 

Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin  

nitqi 

 

Hörmətli cümhur başqanları! 

Hörmətli nazirlər, dəyərli qonaqlar! 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etməkdən böyük 

qürur duyuram. Bu tarixi gündə qardaş Azərbaycanı iki illik fasilədən sonra yenidən ziyarət etməkdən də böyük 

məmnunluq duyduğumu bildirmək istəyirəm.  

Şərq–Qərb enerji dəhlizi çərçivəsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz 

kəməri layihələri və digər layihələr həyata keçirilməkdədir. Şərq–Qərb enerji dəhlizi Xəzəryanı ölkələrin neft və 

qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına sabit şəkildə, təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edəcəkdir. Bu layihələrin 

həyata keçirilməsinə başlanıldığı vaxtlarda hamımız bunu xəyal kimi qəbul edirdik. Ancaq Türkiyə, Azərbaycan 

və Gürcüstan müttəfiqlərinin dəstəyi ilə Xəzər dənizinin enerji sərvətlərini Qərbə daşıyacaq Şərq–Qərb enerji 

dəhlizini təmin etmək üçün hər cür işləri görmüşlər, fəaliyyətlərini inancla, qətiyyətlə göstərmişlər. 

Bizim bu qərarımız və qətiyyətimiz artıq bu gün bəhrəsini vermişdir. Dostum hörmətli Heydər Əliyevin «Üç 

dənizin əfsanəsi» konfransında önəmli çıxışı zamanı bildirdiyi kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan artıq əfsanəliyindən 

çıxmış, gerçəkliyə çevrilmişdir. Bəli, indi Şərq–Qərb eneji dəhlizi layihəsi geri dönülməz nöqtəyə çatmışdır. Bundan 

sonra bölgəmizin inkişafına və xalqlarımızın gücünə söykənən yeni əfsanələr tapmalı, bunları reallığa çevirmək üçün 

birlikdə çalışmalıyıq.  

Qafqazda və Xəzər dənizində yeni işbirliyinə başladığımız bu tarixi gündə dostlarım hörmətli Heydər Əliyev və 

hörmətli Edurad Şevardnadze başda olmaqla, üç ölkənin hökumətlərinin dəyərli rəhbərlərinə, Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının hökumətinə, Azərbaycanın Dövlət Neft Korporasiyasına, Gürcüstanın Beynəlxalq Neft Şirkətinə, 

Türkiyənin «Botaş» şirkətinə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərini həyata keçirən digər şirkətlərə, 

xüsusilə bu layihəyə əvvəldən inancla dəstək verən ARDNŞ, «Türkiyə Petrolları Anonim Şirkəti»nə, bp, 

«Statoyl», «Yunokal», «İtoçu» şirkətlərinə, Şərq–Qərb enerji dəhlizinin həyata keçirilməsində əməyi olan bütün 

insanlara ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. «Eni» və «Total» şirkətlərinin bu layihəyə qoşulmalarının da böyük 

məmnunluq doğurduğunu vurğulamaq istəyirəm. 

Türkiyə lap əvvəldən Xəzər neftnin və təbii qazının Türkiyə üzərindən Qərb bazarlarına daşınmasının iqtisadi, 

siyasi və strateji cəhətdən bölgə ölkələri və özü üçün ən doğru seçim olduğunu bildirmiş və bu sahədə böyük 

fəaliyyət göstərmişdir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi, bir tərəfdən, Qafqaz və Orta Asiya ölkələri ilə dünya 

bazarları arasında Türkiyə üzərindən keçən təhlükəsiz enerji körpüsü yaradacaq, digər tərəfdən isə, Türkiyə ilə 

Qərbin enerji təhlükəsizliyini artıracaqdır.  

Bölgəmiz üçün başqa bir önəmli cəhət Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin ən təhlükəsiz yolla 

Türkiyə üzərindən keçməsidir. Tarixi İpək Yolunun yenidən bərpa edilməsi layihəsinin də Xəzər hövzəsində yerləşən 

ölkələr üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Xəzəryanı ölkələr ilə Qərb arasında ticarət körpüsü və siyasi körpü rolunu 

oynayan bu layihələr bölgə ölkələrinin Qərbə qovuşması üçün önəmli əhəmiyyət daşıyacaqdır.  

Bu gün təməlini qoyacağımız Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə qoşulması üçün Qazaxıstan 

hökumətinin fəaliyyətinin uğurla nəticələnəcəyinə inanıram. Qazaxıstan və Türkmənistan Şərq–Qərb enerji dəhlizi 

layihəsində yer almaqla, Xəzəryanı ölkələrin Qərb iqtisadiyyatına qovuşmasına yardımçı olacaqlar. Qazaxıstanın 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə, daha sonra isə Türkmənistanın və Özbəkistanın Bakı–Tbilisi–Ərzurum layihələrinə 

qoşulmaları bölgədə işbirliyinin inkişafı baxımından böyük önəm daşımaqdadır.    

Hörmətli cümhur başqanları! 

Hörmətli nazirlər! 

Dəyərli qonaqlar! 

Türkiyə enerji strategiyasını, təhlükəsizliyini diqqətlə həyata keçirməkdədir. Azərbaycanın qazı istər təbii qaz 

ehtiyatlarımızın artırılması, istərsə də enerji təhlükəsizliyimizin təminatı baxımından strateji önəm daşıyacaqdır. Bu 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 47 

məqsədlə  Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru xəttinin tamamlanmasına, Azərbaycan qazının Türkiyəyə çatdırılmasına xüsusi 

əhəmiyyət veririk. 

Bu fürsətdən istifadə edərək, Türkiyənin bütün qonşu ölkələrdən gələcək qaz kəmərləri üçün keçid yolu olduğunu 

diqqətə çəkmək istəyirəm. Türkiyə qısa müddət içində Cənubi Avropaya qaz verilməsində tranzit ölkə rolunu oyna-

yacaqdır. Bununla əlaqədar 2002-ci il martın 28-də Türkiyənın «Botaş» və Yunanıstanın «Depo quruluşu» şirkətləri 

arasında bir anlaşma imzalanmışdır. Bu layihə ilə bağlı hüquqi sənədlər 2002-ci ilin üçüncü rübündə tamamlanacaq-

dır. Avropa Birliyi Komissiyasının da dəstəklədiyi bu layihə ilə Türkiyə yaxın gələcəkdə Avropanın təbii qazla 

təminatı üçün, Rusiya, Əlcəzair və Norveçdən sonra, mühüm rolunu oynayacaqdır. 

Bir sözlə, boru xətti layihələrinin həyata keçirilməsi regional işbirliyinin qurulmasına, Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyənin iqtisadi inkişafının güclənməsinə, siyasi sabitliyin və demokratiyanın qorunmasına xidmət edəcək və 

beləliklə, bölgədə və dünyada sülh işinə də kömək edəcəkdir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycan, 

Gürcüstan və Türkiyə arasında yüksək səviyyəyə qalxan çox mühüm, möhkəm, dayanıqlı əlaqələr zəncirinə yeni 

güclü həlqələr əlavə ediləcəkdir. 

Bu duyğu və düşüncələrlə başda hörmətli Əliyev və hörmətli Şevardnadze olmaqla, Şərq–Qərb enerji dəhlizinin 

gerçəkliyə çevrilməsində əməyi olan hər kəsi bir daha salamlayır, fəaliyyətləri sayəsində siyasi qətiyyətlərini, 

yolgöstərici xidmətlərini ortaya qoyan Türkiyə Cümhuriyyətinin məndən öncəki cümhur başqanları mərhum Turqut 

Özalı və hörmətli Süleyman Dəmirəli hörmət və ehtiram duyğuları ilə anıram. Bu böyük layihələrin Azərbaycan, 

Gürcüstan və Türkiyə xalqları arasındakı dostluq və qardaşlığın daha da möhkəmləndirilməsini, bölgəmizə sülh və 

əmin-amanlıq gətirməsini diləyirəm.  

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin  

nitqi 

 

Cənab prezident Heydər Əliyev! 

Cənab prezident Əhməd Sezər! 

Amerikanın cənab Energetika naziri! 

Xanımlar və cənablar, qonaqlar, övladlarımız! 

İndi burada baş verənləri bizim gələcək nəsillərimiz görür və minnətdarlıq hissi ilə xatırlacayaqlar. XXI əsr Bakı–

Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisi ilə başlandı. Bu, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan dövlətlərinin 

çoxəsrlik tarixində son dərəcə əhəmiyyətli hadisələrdəndir. Müstəqillik əldə etdikdən ötən 10 ildə Gürcüstan üçün bu, 

ən böyük nailiyyətlərdəndir. Mənə icazə verin, bu təntənənin səbəbkarına, ümumiyyətlə, bu mühüm layihənin əsas 

yaradıcısına, Azərbaycan xalqının tanınmış liderinə, xalqımın əsl dostuna, qardaşım Heydər Əliyevə  bu sevincli 

gündə gürcü xalqı adından dərin minnətdarlığımı bildirim. Dəfələrlə demişəm, yaddaşlardan silinməsin deyə bir daha 

təkrar edirəm – prezident Heydər Əliyevin qəhrəmanlığı, müdrikliyi, mətanəti və qarşısına qoyduğu məqsədinə 

sarsılmaz sədaqəti olmasaydı, Şərq–Qərb enerji dəhlizi gerçəkləşə bilməzdi. 

Bizim bədxahlarımız da məhz bunu istəyirdilər. Ona görə də təxribat aktlarından belə çəkinmirdilər. Ancaq onlar 

öz məqsədlərinə onda nail ola bilmədilər və gələcəkdə də nail ola bilməyəcəklər. 

İcazə verin, prezident Sezərə atəşin salamlarımı yetirim. Şərq–Qərb enerji dəhlizinin tikintisində Türkiyənin rolu 

mühümdür. O, bölgənin lider dövləti kimi, tarixi vəzifə daşıyır. Onun bu vəzifəsi Azərbaycan və gürcü xalqlarının 

Avroatlantik məkanına, Dünya Birliyinə inteqrasiyasında öz təzahürünü tapır. 

Yeni Böyük İpək Yolu ideyası yarandığı gündən bölgədə həmin ideyanın həyata keçirilməsini təmin edəcək əsas 

qüvvə məhz Türkiyə oldu. Şərq–Qərb enerji dəhlizini mən yeni Böyük İpək Yolunun onurğası adlandırardım. Qafqaz 

və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin möhkəmlənməsi, azad seçimə əsaslanan inkişaf yolu ilə getmək imkanı məhz bundan 

asılıdır. Müasir dünyada bunu Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dərindən dərk edənlər azdır. Bu layihəni və bir çox 

başqa layihələri açıq və gizli maneələrdən keçirən həlledici amil məhz dünyanın lideri olan həmin dövlətin dəstəyidir. 

Həmin layihələrə qarşı əvvəldən olan şübhələrə baxmayaraq, o öz beynəlxalq sanbalı və nüfuzu ilə bu layihələrin 

uğurunu təmin etmişdir. 

Zərrə qədər şübhə etmirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan və  Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru kəmərləri prezident Buşun 

dəstəyi sayəsində yaxın vaxtlarda istismara veriləcək, Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsində həyata keçirilən ən uğurlu 

layihələr olacaqdır. 

Avropa Birliyinin rolunu xüsusi qeyd etməyə bilmərəm. Həmin birlik Böyük İpək Yolu layihəsinə həyat və 

dəstək verənlərdəndir. Əgər 1990-cı illərdə həmin layihəyə qarşı hökm sürən bədbinlikdən söz açırıqsa, onda 

onu da deməliyik ki, həmin şübhələrin aradan qaldırılmasında Avropa Birliyinin, onun rəhbərlərinin, onun üzvü 

olan ölkələrin, ələlxüsus da Almaniya, Böyük Britaniya və Fransanın rolu əvəzsizdir. 
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Əsas ixrac boru kəmərində iştirak edən şirkətləri salamlayıram. Bugünkü tarixi hadisə onların yorulmadan 

çalışmalarının və fasiləsiz zəhmətlərinin bəhrəsidir. Yüksək peşəkarlıq nümunəsi göstərən, əsas ixrac boru 

kəmərinin tikintisinin uğurla başa çatmasının və uğurlu istismarının zəminini təşkil edən şirkətlərin rəhbərlərinə, 

onların bütün əməkdaşlarına öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Şərq–Qərb enerji dəhlizinə Qazaxıstanın qoşulmasına regional əməkdaşlıq prinsipləri baxımından böyük 

əhəmiyyət verirəm. Bu barədə həm Heydər Əliyev, həm də Əhməd Sezər qeyd etmişlər. Həmin proses artıq 

praktiki olaraq başlanmışdır. Onun daha da inkişaf etməsinə Gürcüstan da təkan verəcəkdir. Biz hər cür imkan 

yaradacağıq ki, qardaş Ukrayna, Rumıniya, Bolqarıstan və Avropanın başqa ölkələri həmin dəhlizin sonrakı 

inkişafının gözəl bəhrəsini görsünlər.  

Bu gün mən təkcə vətənimin və ona dost olan ölkələrin böyük qələbəsinin iştirakçısı olduğuma görə deyil, 

həm də ona görə xoşbəxtəm ki, hələ 12 il bundan öncə Vladivastokdan Vankuvevrədək vahid Avroatlantik 

məkanı barədə irəli sürdüyum ideya, Böyük İpək Yolunun Avroatlantik məkanına inteqrasiyasına dair tarixi 

Bakı sammitinin qərarları göz önündə gerçəkləşərək həyata keçir. Bu yolda biz hamımız ilk qələbəyə indiyədək 

maneəsiz işləyən Bakı–Supsa boru kəməri işə salınanda nail olduq. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Bakı–Supsa 

layihəsi Qərb istiqamətinin, xüsusən də Gürcüstandan keçən marşrutun etibarlılığını, sərfəliliyini təsdiq edən 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə yol açmışdır. 

Xanımlar və cənablar! 

Gerçəkləşməsi bu gün başlanan əsrin layihəsi bir irs olaraq bizim nəvə-nəticələrimizə qalacaqdır. Mən fəxr edirəm ki, 

bizim nəslimiz onlara layiqli miras qoyur. Biz birgə qüvvəmizlə, razılaşdırılmış ahəngdar fəaliyyətimizlə, azacıq da olsa, 

möcüzə yaratmağa qadir olduğumuzu dünyaya göstərdik. Arzu edirəm ki, bizim birgə əməkdaşlığımız bir çox belə 

möcüzələr yarada bilsin. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə xoşbəxtlik arzu edirəm! Qardaş Azərbaycana tərəqqi arzu edirəm! 

 

ABŞ-in Energetika naziri Spenser Abrahamin  

çixişi 

 

Möhtərəm prezidentlər! 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisinin ilk mərhələsinin başlanmasını bayram etmək üçün 

burada olmaq mənim üçün çox xoşdur. Bu, vacib tədbirdir. Bu, Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin başlanğıcından 

xəbər verən bir tədbirdir. Prezident Əliyev, prezident Sezər və prezident Şevardnadze ilə bir yerdə olmaq çox xoşdur. 

Bu, gözəl kommersiya, ticarət və mühəndis layihəsi, Xəzər dənizindən nefti Gürcüstan vasitəsilə Türkiyənin 

Aralıq dənizi sahilinə, Ceyhana, oradan da dünyaya daşıyacaq 1760 kilometrlik boru kəməridir. 

Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanın əsas ixrac boru kəmərinin işçi qrupunu yaratdığı vaxtdan, yəni 1997-ci 

il sentyabrın 5-dən bəri bugünkü tədbirin iştirakçıları uzun yol keçmişlər. Ötən müddət ərzində prezident Heydər 

Əliyev neft və qaz ixrac dəhlizinə verdiyi dəstəkdən geri çəkilməmişdir. Onun boru kəmərlərinin reallığa 

çevrilməsində göstərdiyi uzaqgörənlik və qətiyyət bu böyük və mühüm işlərin düzgün istiqamətləndirilməsini 

mümkün etmişdir. 

Mən həmçinin layihənin operatoru kimi, bp şirkətinin xidmətlərini qiymətləndirmək istəyirəm. O, Bakı–Tbilisi–

Ceyhan layihəsinə həyat vermək üçün özəl şirkətlərdən ibarət beynəlxalq qrupun yaradılmasında çox böyük iş 

görmüşdür. Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından burada «Yunokal» və «Delta Hess» şirkətləri də 

iştirak edirlər. 

Mən dünən prezident Heydər Əliyev ilə görüşəndə demişəm və indi də bildirmək istəyirəm ki, ABŞ prezidenti 

cənab Buş da bu layihənin əhəmiyyətindən çox yaxşı xəbərdardır. O, prezident Əliyevə və bugünkü tədbirin iştirakçı-

larına bir məktub göndəribdir. Mən indi bu məktubu oxuyuram: 

 

Təbrik məktubları 
 

«Mən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarına və prezident Əliyevə, prezident Sezərə və prezident 

Şevardnadzeyə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri layihəsinin açılışı münasibətilə salamlarımı, təbriklərimi 

göndərirəm. 

Mən çox məmnunam ki, bu mühüm layihə indi həyata keçirilir və Amerika Birləşmiş Ştatlarından iki şirkət burada 

iştirak edir. Regionda yerləşən ölkələrin hökumətləri və bp-nin rəhbərlik etdiyi investorlar qrupu ilə ictimai, özəl 

səviyyədə sıx əməkdaşlıq qurulmuşdur və onun irəliləməsinə daha fəal töhfə verilmişdir. 

 Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kərəmi Şərq–Qərb enerji dəhlizində mərkəzi komponentdir. Buraya regiona yeni 

sərmayənin cəlb olunması, dünyanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, Xəzər hövzəsi ölkələrinin suverenliyi və 
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müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, bu ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığına və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına 

təkan verilməsi daxildir. Bu boru kəməri region ölkələrinə, habelə dünyanın digər yerlərindəki ölkələrə xeyirlər 

gətirəcəkdir. 

Mən bugünkü mərasimdə iştirak edən dövlət, hökumət və şirkət rəhbərlərinə onların strateji uzaqgörənliyi və 

qətiyyətinə görə ən xoş sözlərimi çatdırıram. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzərin enerji ehtiyatlarının üzümüzə gələn 

uzun illər boyunca təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin təmin olunmasında sizinlə davamlı tərəfdaşlıq etmək 

əzmindədir. 

Corc Buş  

ABŞ prezidenti» 

 

Baxmayaraq ki, bu boru kəməri ilə ilk neftin keçəcəyi vaxta hələ xeyli qalır, ancaq bu layihə regionun gələcəyinə 

əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Bu layihəni ərsəyə gətirərkən birgə işlədikləri zaman Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyə hökumətlərinin öz aralarında yaratdıqları əməkdaşlıq və etibarlılıq gələcək birgə işlərdə inkişaf üçün, yeni 

tərəfdaşlar üçün, regionun digər ölkələri üçün bir model ola bilər. 

Biz həmçinin özəl sektor sərmayəsinin gücünü də qiymətləndirməliyik. İnanırıq ki, hökumətlərin və özəl 

şirkətlərdə çalışanların birliyi qarşıdakı illərdə dünyanın hər yerində enerji ehtiyatlarının uğurlu işlənilməsi üçün 

mühüm amil olacaqdır. Bu cür tərəfdaşlığa dəstək vermək və onu ruhlandırmaq ABŞ-ın enerji siyasətində əsas yer 

tutur. 

Enerji sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirmək imkanları da çox yaxşı haldır. Siz birlikdə işləməklə Xəzərin zəngin 

enerji ehtiyatlarına daha geniş qapılar açırsınız. Bu boru kəməri hər üç ölkənin xalqına, xüsusilə, Azərbaycan xalqına 

mənfəətlər gətirməlidir. Bu kəmər Azərbaycanda enerji ehtiyatlarının istismar sürətini artıracaq və prezident Heydər 

Əliyevin yaratdığı Neft Fondu kimi tərifəlayiq qurumlara kömək edəcək ki, neftlə bağlı qoyulan xarici sərmayələrdən 

gələcək gəlirlər yoxsulluğun azaldılmasına, təhsilə və Azərbaycanın kənd yerlərindəki əhalinin yaşayış səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə yönəldilsin. 

Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər regionunun hökumətləri ilə birgə işləməyə davam etmək əzmindədir. Dünyanın 

enerji bazarlarının daha fəal iştirakçısına çevrilməyiniz prosesində, hasilatdan və nəqldən gələcək gəlirlərin artımı üçün 

çoxşaxəliliyin sürətləndirilməsi prosesində biz sizinlə birlikdə işləməyə davam edəcəyik. İnanırıq ki, bu kimi birgə 

layihələr yerli, regional və qlobal sülhə, firavanlıq və əmin-amanlığa doğru daha yaxın bir yoldur.  

Biz hamımız bu qələbəni qeyd etmək üçün buraya yığışmışıq. Bilirik ki, bu layihədən əldə edilən gəlirlərin hamısı 

bütün digər layihələrin irəliyə aparılmasına çox yaxşı zəmin yaradır. Bu, qısa müddətdə əldə olunmuş çox böyük 

irəliləyişdir. Elə bir irəliləyişdir ki, cəmi on il əvvəl buna ancaq xəyal demək olardı. Bizim ümumi təhlükəsizlik, 

kommersiya maraqlarımız, sülh və firavanlığa olan maraqlarımız bu kəmərin uzunluğu ilə daha da güclənəcəkdir. 

Bu tədbirdə hamınızın olması bizi dövlətlərimiz arasında münasibətlərdə yeni, daha böyük ümidlər verən tarixin 

iştirakçısına çevirir. Tarixin bu bölməsini yazarkən gəlin söz verək ki, biz bu gün burada, bu tədbirdə nailiyyətlərini 

qiymətləndirdiyimiz adamların belə alicənablıqla irəliyə, bu səviyyəyə gətirib çatdırdıqları işi davam etdirəcəyik. Bu 

layihənin uğurla həyata keçirilməsi uğrunda işimizi birlikdə davam etdirəcəyik ki, ondan hamımız üçün gəlirlər 

gəlsin. 

Cənab prezident Heydər Əliyev, qonaqpərvərliyiniz üçün Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Müdrik rəhbərliyinizə görə 

çox sağ olun.       

N a t i  q  Ə l i y e v: Zati-aliləri möhtərəm prezidentlər!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Azərbaycanın paytaxtında, Bakı şəhərində keçirilən bugünkü mərasim dünyanın çox ölkələrinin diqqət 

mərkəzindədir. Bu ölkələr Azərbaycanda həyata keçirilən layihələri daim dəstəkləyiblər və bu gün də bu məra-

simə çoxsaylı teleqram və məktublar göndəriblər.  

Zati-aliləri, icazənızlə, bız onun bir neçəsini burada oxuyaq. Fransa Respublikasının prezidentı Jak Şirakın 

təbrik məktubunu oxumaq üçün bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri xanım Şantal Puareyə söz verilir.  

 

«Hörmətli Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri!  

Mən bu məktubumda sizlərə, Azərbaycana, Türkiyəyə və Gürcüstana uğurlar arzulayıram, bu layihənin 

uğurlu və xeyirli olmasını  diIəyirəm.  

Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinə Fransanın  şirkətləri də qoşulubdur. Eyni zamanda, Bakı–Tbilisi–

Ceyhan konsorsiumuna Fransa şirkətlərinin daxil olmasını məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm. Cənubi Afrikada 

«Davamlı İnkişaf üzrə» beynəlxalq sammitdə mən ətraf mühitin qorunmasında hamımızın kollektiv məsuliyyə-

timizi təkidlə vurğuladım. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə, eləcə də bp şirkəti bu işləri ekoloji cəhətdən 

məsuliyyətlə həyata keçirəcəkləri barədə öz iradələrini aydın şəkildə ifadə etmişlər. Biz sizinlə bu yolu seçmişik 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 50 

və bu sahədə Fransanın təcrübəsinə etibar edə bilərsiniz.  

Nəhayət, icazə verin, neftdən və qazdan əldə edilən gəlirlərin ehtiyatla idarə olunması üçün yaradılan Neft 

Fondunun təsis olunmasını alqışlayım. Bu, Azərbaycan xalqına yalnız xeyir gətirə biləcək uğurlu bir tə-

şəbbüsdür.  

Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstanın prezidenti hörmətli Eduard 

Şevardnadze, Türkiyə Respublikasının prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər, qoy bu gün açılışında iştirak et-

diyiniz layihələr ölkələrinizin inkişafına və hər üç ölkə ilə Fransa arasında dostluq və əməkdaşlıın möhkəm-

lənməsinə xidmət etsin.  

Jak Şirak 

 Fransanın prezidenti»  

 

İngiltərə nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Piter Tibber Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrin təbrik 

məktubunu oxudu:  

 

«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri  

cənab Heydər Əliyevə 

 

Hörmətli cənab Prezident!  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəmərinin tikintisinin təməlinin qoyulması və bu layihə ilə əlaqədar olaraq 

«Azəri»-«Çıraq»-«Günəşli» neft yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsi münasibətilə Sizi təbrik edirəm.  

Mən bp-nin, Böyük Britaniyanın digər şirkətlərinin Azərbaycanın neft sənayesində əhəmiyyətli rol 

oynamasından çox məmnunam. Bu möhtəşəm layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi hər iki ölkəyə böyük 

fayda verəcəkdir. Bu, Britaniya şirkətinin Azərbaycana ən azı daha 20 il cəlb olunması deməkdir.  

Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr, eləcə də güclü ticarət-iqtisadi əlaqələr getdikcə artır. Avropa Şurasına 

qəbul olunmaq və eləcə də Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi vasitəsilə nazirlərimiz də bütün 

səviyyələrdə əlaqələr yaradıblar. Mən eləcə də Azərbaycanın gələcəkdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü 

olmasını arzu edirəm. 

 Bu gün Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir gündür. Bu hadisə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında 

əməkdaşlığı gücləndirir. Xəzərin yeraltı sərvətlərindən istifadə edilməsinin gerçəkləşdirilməsi artıq uzaq xülya 

deyildir. Bu, sərvətin müdrikliklə idarə edilməsi, insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün saysız imkanlar 

yaradır.  

Azərbaycan xoş həyəcan dolu bir gələcəyin astanasındadır. Mən və eləcə də Böyük Britaniya sizə bu yolda 

müvəffəqiyyət arzulayırıq. Çox sağ olun. 

 

Hörmətlə,  

Toni  Bleyr 

Böyük Britaniyanın Baş naziri».   

 

 

Sonra Norveçin Bakıdakı səfiri Steinar Gilə söz verildi.  

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin hörmətli prezidentləri!  

Möhtərəm Baş nazir və nazirlər!  

Xanımlar və cənablar!  

Bu gün burada Norveçdən təbrik məktubunu oxumaq bizim üçün fövqəladə dərəcədə əhəmiyyətlidir. 

İcazənizlə, möhtərəm Heydər Əliyevə Norveçin Baş naziri cənab Bundevikin təbrik məktubunu oxuyum:  

 

«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri 

cənab Heydər Əliyevə 

 

Möhtərəm prezident Heydər Əliyev! 

Mən Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlinin qoyulduğu bu gündə Sizə ən səmimi arzularımı 

çatdırmaq istəyirəm. Bu boru xətti «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» neft yataqlarının istismarı üçün çox 

önəmli əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Beləliklə, bölgədə neft və qaz hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə artacaq, 
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Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə daha sıx əməkdaşlıq imkanı əldə edəcəklər.  

Bundan əlavə, biz fəxr edirik ki, Norveçin «Statoyl» firması da belə bir mühüm işdə iştirak edir, onun 

bir parçasıdır. Beləliklə, Norveç və Azərbaycan, eləcə də Norveç və bölgə ölkələri arasinda əməkdaşlıq 

qüvvətlənəcək və bu, ölkəmizi bölgəyə daha da yaxınlaşdıracaqdır.  

Bu mərasimlə bağlı, boru xəttinin uğurlu olması üçün ən səmimi təbriklərimizi Sizə çatdırıram.  

 

Xyel  Maqne Bundevik 

Norveçin Baş naziri». 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Prezidenti 

Devid Vudvordun çıxışı 

 

Zati-aliləri cənab prezidentlər!  

Cənab Energetika naziri! 

Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Əvvələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindəki tərəfdaşlarımız – ARDNŞ, «Yunokal», «LUkoyl», 

«Statoyl», «Eksson-Mobil», TPAO, «Devon», «İtoçu» və «Delta Hess» şirkətləri adından, ikincisi, Bakı–Tbi-

lisi–Ceyhan Boru Kəməri Şirkətindəki tərəfdaşlarımız – ARDNŞ, «Yunokal», «Statoyl», TDAO, «Eni», 

«İtoçu», «Delta Hess», TFE, İmpeks» şirkətlərinin adından bu gün burada çıxış etmək imkanından çox 

məmnunam.  

Bu gün həqiqətən tarixi bir gündür. Biz bu gün buraya iki böyük layihənin tikinti mərhələsinin başlanmasını 

bayram etmək üçün toplaşmışıq. Bunlar «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarının (AÇG) işlənilməsi üzrə Faza–

2 və Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri layihələridir. Əminik ki, onların hər ikisinin Azərbaycana, Gürcüstana 

və Türkiyə üçün əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsiri olacaqdır.  

Beləliklə, biz hamımız bu gün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə enerji iqtisadiyyatının yeni bir dövrünün 

yaranması ərəfəsindəyik. Bu, qanunauyğun haldır, dünyanın hələ də öz enerji ehtiyatları üçün arxalanmaqda 

davam etdiyi bir sənayenin yaranmasına 100 ildən də çox töhfə vermiş bir ölkə olan Azərbaycan bu nəhəng 

enerji layihələri üçün karbohidrogen ehtiyatlarını təmin edəcəkdir.  

1997-ci il noyabrın 7-dən – «Çıraq» yatağından ilkin neftin hasilinə başlanandan bəri bütün maraqlı tərəflərlə 

əməkdaşlıq şəraitində əldə etdiyimiz mühüm irəliləyişlər barədə əvvəllər də danışmışam.  

İlkin neft layihəsi çərçivəsində artıq 165 milyon barreldən çox neft hasil edilmiş və Azərbaycan 

dövlətinə təxminən 500 milyon dollarlıq mənfəət nefti təhvil verilmişdir. 

«Azəri» yatağının mərkəzi hissəsinin işlənilməsi üzrə Faza–1 layihəsinin tikinti işləri də yaxşı 

gedir. Bu layihəyə sanksiya verilməsindən bir il ötür, irəliləyiş əladır və layihə cədvələ tam uyğun həyata 

keçirilir. Faza-1 üzrə hasilatın 2005-ci ilin əvvəllərində başlayacağı və nəticədə, orta hesabla gündə 375.000 

barrel neft çıxarılacağı gözlənilir.  

Bu işin icrası bizdə belə böyük inam yaratmışdır ki, Azərbaycan və Gürcüstan uğurlu biznes qurmaq üçün 

möhkəm özül yaradılmasını təmin edə bilərlər və edirlər. Lakin bu günədək əldə etdiklərimiz nə qədər 

əhəmiyyətli olsa da, hazırda həyata keçirdiklərimizlə müqayisədə xeyli azdır.  

Biz layihələrimizin həcmini və miqyasını genişləndirərək, Türkiyəni də bu işə qoşmaq ərəfəsindəyik. Biz 

burada uzun müddət fəaliyyət göstərəcəyik və ABƏŞ, BTC və «Şahdəniz» dəki tərəfdaşlarımızla birlikdə Xəzər 

regionundakı neft və qaz layihələrinə bundan sonra əlavə 18 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırırıq, 

bunun da əksər hissəsi Azərbaycana qoyulacaqdır.  

Faza–2 layihəsinin dəniz obyektləri iki əsas hasilat platformasından ibarət olacaqdır. Onlar «Azəri» yatağının 

qərb və şərq hissələrində yerləşəcək və hər ikisi Faza-1-in hasilat platforması ilə oxşar olacaqdır.  

Yeni hasilat platformasından çıxarılacaq neft uzunluğu 190 kilometr olan 30 düyməlik yeni sualtı boru 

kəməri vasitəsilə Səngəçal terminalına nəql ediləcəkdir. Səngəçal terminalında Faza–2 layihəsinin əsas hissəsi 

olaraq, böyük genişləndirmə işləri aparılacaqdır. Bunun nəticəsində terminalın gücu sutkada 800.000 barreldən 

artıq olacaq, onun ümumi sahəsi 540 hektaradək artacaq və terminal dünyanın bu növ ən böyük obyektlərindən 

birinə çevriləcəkdir.  

 AÇG-nin işlənilməsinin üçüncü, yekun fazası 2007-ci ildə tamamlanacaq və bu mərhələ yataqlardan ümumi 

hasilatı gündə 1 milyon barreldən yuxarı səviyyəyə çatdıracaqdır.  

Səngəçal terminalında texniki emaldan keçirilmiş neft Ceyhana ixrac olunmaq üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

boru kəmərinə vurulacaqdır.  
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BTC layihəsinin mahiyyəti nədir? Statistik məlumatlara görə, bu, uzunluğu 1760 kilometr olan, əsasən 42 

düyməlik boru kəmərinə, 8 nasos stansiyasına və 98 siyirtməli stansiyaya malik, 2,95 milyard dollar sərmayə 

tələb edən layihədir. Xəzər dənizindən Aralıq dənizinədək olan yol boyunca boru kəməri bəzi yerlərdə 2700 

metrdən də artıq yüksəklikdən və 1500-dən çox çaydan keçəcəkdir.  

Lakin BTC təkcə bu demək deyildir. Bu layihə yeni Şərq–Qərb enerji dəhlizini açacaq və bizi yalnız yerli 

ıxrac çözümü olan orta miqyaslı neft hasilatı əməliyyatlarından beynəlxalq ixrac çözümünə malik nəhəng neft 

istismarı əməliyyatlarına aparacaqdır. Bu elə bir beynəlxalq ixrac çözümüdür ki, onun beynəlxalq standartlara 

uyğun fəaliyyət göstərən beynəlxalq tərəfdaşları var. Bununla belə, o, yerli tərəfdaşlardan, yerli məhsullardan 

və xidmətlərdən istifadə etməklə və əhəmiyyətli sayda yerli işçi qüvvəsi cəlb etməklə yerli ehtiyaclara çox 

həssas yanaşır.   

Gəlin həm də unutmayaq ki, BTC böyük həcmdə xam neftin çox tünlük olan Türkiyə boğazlarından yan 

keçməklə birbaşa dünya bazarlarına nəqlinə imkan yaradacaq və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı Türkiyənin' 

bütün narahatlıqlarını aradan qaldıracaqdır.  

Beləliklə, biz bu gün hansı mərhələdəyik? Bu gün biz artıq gələcək uğurlarımız üçün möhkəm təməl 

qoymuşuq. Bununla yanaşı, biz yalnız bütün maraqlı tərəflərin fəal dəstəyi, iştirakı və əməkdaşlığı ilə irəli gedə 

bilərik.  

Mən burada bizi bu tarixi günə gətirib çıxaran rəhbərliyinə görə prezident Heydər Əliyevə xüsusi 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin prezident Şevardnadze və prezident Sezərlə birlikdə regionda 

yaratmış olduğunuz sülh və sabitlik, imzaladığınız müqavilələrin bütövlüyü bu çoxmilyardlı  dollarlıq 

sərmayələr tələb edən layihələri irəli apara bilməyimiz üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. bp və tərəfdaşları 

layihələrimizə gətirmiş olduğunuz gələcəyə tuşlanmış baxışları və uzaqgörənliyi, sizin nazirlərinizin və şəxsləri-

nizin dəstəyini olduqca yüksək qiymətləndirirlər. Əminəm ki, biz bu layihələri irəli apardıqca və bugünkü tarixi 

günlə son məqsədə çatacağımız dövr arasında üzləşəcəyimiz labüd çətinliklərin aradan qaldırılmasında Sizin 

daimi dəstəyinizə arxalana bilərik.  

Mən həmçinin digər maraqlı tərəflərin – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarının, ABŞ və Avropa 

hökumətlərinin, maliyyə qurumlarının, dövləti təmsil edən tərəfdaşlarımızın – ARDNŞ və Gürcüstan 

Beynəlxalq Neft Korporasiyasının, çoxsaylı podratçılarımızın və əlbəttə, layihədəki tərəfdaşlarımızın 

əhəmiyyətli töhfələrini yüksək qiymətləndirmək istərdim. Onların dünyanın bir çox ölkələrindən – Böyük 

Britaniya, ABŞ, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və İtaliyadan olmaları layihələrin əsl 

beynəlmiləl təbiətini və bunun nəticəsi kimi, bu layihələrə göstərilən çox geniş dəstəyi əks etdirir.  

Biz bu dəstəyə nail olmaq üçün çox ciddi çalışmışıq, bütün aidiyyəti tərəflərlə geniş məsləhətləşmələr 

aparmışıq. Biz BTC marşrutunun seçilməsinə böyük qayğı ilə yanaşmışıq, məsələn, elə bir əminlik yaratmağa 

çalışmışıq ki, bircə nəfər də olsa, öz evinin köçürülməməsi barədə xahiş etməsin. Biz mənfi təsirin azaldılması 

üzrə geniş məsləhətləşmələr aparmışıq ki, nəticədə bu ərazidə tikinti işlərimiz başa çatdıqdan sonra ətraf mühiti 

işə başladığımız vaxt necə idisə, o  cür, yaxud daha yaxşı vəziyyətdə təhvil verə bilək.  

Hər bir işi bp-nin siyasətinə və tranzit ölkə hökuməti ilə sazişlərdəki öhdəliklərə uyğun olaraq, ən yüksək 

beynəlxalq standartlarla görməyə söz veririk. Bu öhdəliklərlə bərabər, hər bir hökumətin özünün həyata 

keçirəcəyi hüquq və tələblər də var və biz hökumətlərarası sazişlərin və tranzit ölkə hökuməti ilə sazişlərin 

yaratmış olduğu hüquqi əsaslar çərçivəsində bundan sonra da əməkdaşlıq etmək ümidindəyik ki, bu layihələrin 

təhlükəsiz, sərfəli və səmərəli yerinə yetirilməsi təmin olunsun.  

İnanırıq ki, əldə olunacaq böyük gəlirlərdən yaxşı istifadə təmin edilərsə, bu, regionun əhalisinə əsaslı fayda 

verə bilər. Neft gəlirlərinin daxil olmasında və onlardan istifadə edilməsində şəffaflığı təmin etmək üçün 

Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasından xüsusilə ruhlanmışıq.  

Cənab prezidentlər, cənab Energetika naziri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Zənnimcə, biz bu gün bir arzunu bölüşürük – Gürcüstan və Türkiyə ilə əməkdaşlıqda Azərbaycanda dünya 

səviyyəli neft və qaz layihələri gerçəkləşəcək və bu, ölkələrə, onların vətəndaşlarına sanballı fayda və mənfəət 

gətirəcəkdir. Elə buna görə də bu gün Faza–2 və BTC layihələrinə sanksiya verilməsinə həsr edilmiş bu 

mərasimdə olmaqdan məmnunluq duyuram. bp və onun tərəfdaşları bu arzunun reallığa çevrilməsi üçün sizinlə 

birlikdə işləmək əzmindədirlər.  

Sağ olun.  

ARDNŞ-nin prezidenti Natiq Əliyevin  

çıxışı 

 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Heydər Əliyev!  
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Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri cənab Əhməd Necdət Sezər!  

Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri cənab Eduard Şevardnadze!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

İki gündən sonra müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını qoyan «Əsrin müqaviləsi»nin imza-

lanmasının 8 ili tamam olacaqdır. Dünya miqyaslı dahi siyasətçi cənab Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, dövlətin 

və ölkə iqtisadiyyatının inkişafının əsas qanunları və yolları haqqında ensiklopedik biliyə malik olması, böyük 

və misilsiz rəhbərlik təcrübəsi, xalqına sədaqəti və Vətənə sonsuz məhəbbəti ona miqyasına görə dünyada 

analoqu olmayan çox nəhəng layihəni yaratmaq, eyni zamanda, onun həqiqi rəhbəri və bilavasitə əsas icraçısı 

olmaq imkanı verdi. Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyevin neft konsepsiyası nəinki 

Azərbaycanın XXI əsrdəki inkişafının əsasını qoydu, həm də Xəzər regionundakı zəngin karbohidrogen 

potensialını hərəkətə gətirərək, yeni inkişaf mərhələsinə yol açdı və bütövlükdə, regionun dünyanın ən böyük 

enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsində həlledici qüvvə rolunu oynadı. 

Mən öz adımdan, çoxsaylı tərəfdaşlarım və xarici qonaqlar adından bu gün Bakı şəhərində baş verən tarixi 

əhəmiyyətli hadisələr münasibətilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi və onun yaxın həm-

karları Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərini təbrik edirəm.  

Yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinin indiki mərhələsinin əhəmiyyətini mərasim iştirakçılarına 

inandırmağa ehtiyac yoxdur, bununla belə, mən bu haqda bəzi rəqəm və faktları sizin nəzərinizə çatdırmaq istər-

dim.  

«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasından bu günə qədər xarici şirkətlərlə 21 neft müqaviləsi imzalanmışdır 

və bu layihələrin inkişafına ümumilikdə 6 milyard dollara qədər sərmayə qoyulmuşdur, bunun da təxminən 4 

milyardı «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının payına düşür. 1996-cı ilin fevral ayında «Çıraq» yatağından 

ilkin neftin hasilatı haqqında qərar qəbul olundu və uğurla həyata keçirildi. İlkin neft obyektlərinə «Çıraq» 

yatağında 105 metr dərinlikdə qurulmuş bir dəniz qazma və hasilat platforması, Səngəçaladək 24 düyməlik bir 

sualtı neft kəməri, Neft Daşlarınadək 16 düyməlik bir sualtı qaz kəməri, Səngəçalda neft terminalı, şimal və 

qərb istiqamətində iki ixrac boru kəməri və Supsada bir ixrac terminalı daxil oldu. Hazırda «Çıraq–1» özülündə 

16 quyu qazılmışdır və onların 12-dən nəzərdə tutulduğundan xeyli artıq, gündə orta hesabla 140 min barrel (19 

min ton) neft hasil edilir. Bu günədək 22,6 milyon tondan artıq neft çıxarılıb ki, bunun da 3,8 milyon tonu Bakı–

Novorossiysk, 18,6 milyon tonu isə Bakı–Supsa boru kəmərləri vasitəsilə dünya bazarlarına çatdırılmışdır.  

 Lakin neftin hasilatını və ixracını artırmaq üçün Azərbaycanın və xüsusilə, «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» 

yataqlarının imkanları bugünkündən qat-qat çoxdur. Axır zamanlarda aparılan kəşfiyyat işləri göstərmişdir ki, 

yalnız bu yataqlardan sübut olunmuş və çıxarıla bilən neft ehtiyatları 4,2 milyard barreldən 5,4 milyard barrelə 

və ya 511 milyon tondan 730 milyon tona qədər artmışdır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə 

yataqların tammiqyaslı işlənilməsi proqramı hazırlandı və 2001-ci il avqustun 30-da onun ilk mərhələsi Faza–1 

layihəsinin başlanması qərara alındı.  

Bu layihə «Azəri» yatağının mərkəzi hissəsinin işlənilməsinə yönəldilmişdir. Layihədə 128 metr dərinlikdə 

48 quyuağzına malik olan, sutkada 400 min barrel (ildə təxminən 20 milyon ton) neft hasil etmək gücündə 

hasilat, qazma və yaşayış platformasının tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu platformadan neft uzunluğu 187 kilometr 

olan yeni sualtı boru kəməri vasitəsilə Səngəçal terminalına, səmt qazı isə 28 düyməlik kəmər vasitəsilə sahilə 

çatdırılacaqdır. Bu həcmdə nefti və qazı qəbul etmək üçün Səngəçal terminalının genişləndirilməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bunun nəticəsində Faza–1 layihəsi çərçivəsində terminal gündə 360 min barrelə (48,6 min 

tona) yaxın nefti qəbul və emal etmək qabiliyyətinə malik olacaqdır. Neft tutumlarının ümumi saxlanılma gücü 

1,6 milyon barrelə və ya 220 min tona çatacaqdır. Bundan başqa, neft laylarının səmərəli işlənilməsini təmin 

etmək məqsədi ilə hasilat platformasının körpü ilə birləşdirilməsi, bir yeni qaz kompressorunun və suvurma 

platformasının inşası nəzərdə tutulmuşdur. Faza–1 layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində 2005-ci ilin birinci 

rübündə ilkin neftin hasil olunması gözlənilir və ümumilikdə «Çıraq–1» və «Mərkəzi Azəri» platformasından 

neft hasilatı gündə 250 min barrelə, 2008-ci ildə isə yalnız bu iki platformadan 500 min barrelə (ildə 25 milyon 

ton) çatacaqdır.  

Möhtərəm cənab Prezident!  

Sizə məruzə etmək istəyirəm ki, Faza–1 layihəsi cari ildə çox dinamik inkişaf edir, artıq əsas tikinti-quraşdırma 

işlərinə Azərbaycanda, Dubayda, Fransada, İtaliyada və İsveçdə başlanmışdır və bu işlərin vaxtında yerinə yetirilməsi 

üçün   ABŞ-ın «MakDermott», Fransanın «Buyiq», «Eyfel» və «Enterpoz», İtaliyanın «Saypem», İsveçin «Emtun-

qa», Türkiyənin «Tekfen» şirkətləri böyük səylər göstərir. Hazırda bu şirkətlərdə Faza–1 layihəsi çərçivəsində 

2300-dən artıq Azərbaycan mütəxəssisi və vətəndaşı işə götürülüb və uğurla çalışır.  

Faza–1 üzrə qazma proqramı «Dədə Qorqud» qazma qurğusu vasitəsilə «Azəri» yatağında platformanın 

tikilməsini gözləmədən, 2002-ci ilin mart ayında başlamışdır. Hal-hazırda bir quyu tam qazılıb qurtarıb, ikinci 
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quyu qazılmaqdadır və ümumilikdə dəniz dibində quraşdırılmış qazma dayaq tavasından istifadə edilməklə 

doqquz quyu qazılacaqdır. Qalan 39 quyu isə platforma istismara verildikdən sonra, 2005–2011-ci illər arasında 

platformadan qazılacaqdır.  

Faza–2 layihəsi «Azəri» yatağının şərq və qərb hissələrinin işlənilməsinə yönəldilmişdir və bu, Faza–1 ilə 

birlikdə «Azəri» yatağının işlənilməsini tam başa çatdıracaqdır. Faza–2 dəniz obyektləri suyun dərinliyi 

müvafiq olaraq 120 və 150 metr olan sahələrdə yerləşməklə, «Azəri» yatağının qərb və şərq hissəsində iki ədəd 

48 quyuağzına malik platformanı əhatə edəcəkdir. Platformaların texnoloji emal gücü «Azəri» yatağının qərb 

hissəsində gündə 340 min barrel (ildə 17 milyon ton), şərq hissəsində isə 260 min barrel (ildə 13 milyon ton) 

olacaqdır. Bunun nəticəsində «Azəri» yatağında neft hasilatı artırılacaq və gündə azı 800 min barrelə (ildə 40 

milyon ton) çatdırılacaqdır.  

Bu zaman neft Səngəçala iki ədəd 30 düyməlik boru kəməri, səmt qazı isə 28 düyməlik boru kəməri vasi-

təsilə nəql ediləcəkdir. Səngəçal terminalı alınacaq əlavə hasilatın texnoloji işlənilməsini təmin etmək üçün 

genişləndiriləcək və 2007-ci ilə qədər texnoloji emal obyektlərinin gücü gündə 1,2 milyon barrelə (ildə 60 

milyon tona) çatdırılacaqdır. Bu da Səngəçal terminalını dünyanın ən böyük terminallarından birinə 

çevirəcəkdir.  

Faza–1-in qaz kompressor və suvurma platforması gücləndiriləcək və onun üzərində yerləşdirilmiş dörd qaz 

və suvurma qurğusuna Faza–2-nin iş həcmi ilə əlaqədar daha iki qazvurma və üç suvurma qurğusu da əlavə 

ediləcəkdir.  

Faza–2 çərçivəsində ilkin qazma işləri 2003-cü ilin 4-cü rübündə «Azəri» yatağının mərkəzi hissəsində ilkin 

qazma işləri başa çatdırılan kimi, onun qərb hissəsində «Dədə Qorqud» qazma qurğusu işə başlayacaq və 

platforma quraşdırılmazdan əvvəl doqquz hasilat quyusu qazılacaqdır. Bundan sonra şərq hissəsində 2006-cı ilin 

2-ci rübünədək daha 4 hasilat quyusu təhvil veriləcəkdir. Bundan əlavə, platformalardan, ümumilikdə 70 hasilat 

və 16 suvurma quyusunun qazılması nəzərdə tutulur.  

Beləliklə, Faza–2 layihəsinin iş cədvəlinə və proqramına uyğun «Azəri» yatağının qərb və şərq hissələrindən 

ilk hasilat 2006-cı və 2007-ci illərdə başlanacaq və həmin ildə yalnız «Azəri» yatağından ümumi gündəlik 

hasilat 615 min barrelə (ildə 30 milyon ton) çatacaqdır.  

Bu baxımdan, bu gün Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin ilk borusunun qoyulması, üç ölkənin 

prezidentlərinin bu təntənəli mərasimdə iştirak etməsi və bu işə xeyir-dua verməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, 

hamımızda bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan Ko şirkəti artıq yaradılmış və fəaliyyətə 

başlamışdır.  

Hazırda boru kəməri sisteminin tikintisini və istismarını təmin etmək məqsədi ilə layihəni maliyyələşdirmək 

üçün Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankı, ixrac kredit agentlikləri, 

sığorta və kommersiya bankları daxil olmaqla geniş beynəlxalq kreditorlar qrupundan vəsait almaqdan ötrü 

danışıqlar aparılır. Boru kəmərinin Türkiyədən keçən hissəsi Türkiyə hökuməti ilə BTC Ko səhmdarları 

arasında bağlanmış Birdəfəyə Ödənilən Məbləğ Əsasında Açarlı Təhvil Sazişinə uyğun olaraq tikiləcəkdir. 

BTC Ko Türkiyə ərazisi daxilindəki 1070 kilometrlik hissənin tikintisinə məsul olan «Botaş» şirkətinə işə başla-

maq barədə bildiriş təqdim etmişdir və müqavilə sentyabrın 10-dan qüvvəyə minmişdir.  

Azərbaycanda və Gürcüstanda tikinti işlərini aparmaq üçün hazırlıq tədbirləri görülür, BTC dəhlizinin torpaq 

sahibləri müəyyənləşdirilib, lazımi sənədlər təsdiq olunub, müvafiq icazələr və lisenziyalar alınıbdır.  

Biz qəti fikirdəyik və əminik ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə bu iki nəhəng layihə qısa bir zamanda uğurla həyatda gerçəkləşəcək və bununla, dövlət müs-

təqilliyimizin möhkəmlənməsinə, doğma Vətənimizin çiçəklənməsinə, xalqımızın rifah halının yüksək səviy-

yəyə çatdırılmasına misilsiz xidmətlər göstərəcəklər.  

Çıxışımın sonunda mən fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi 

adından bu layihələrdə iştirak edən çoxsaylı tərəfdaşlarımıza, Bakıya gələn bütün qonaqlarımıza öz dərin 

təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək, iki gündən sonra qarşılayacağımız və Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti möhtərəm cənab Heydər Əliyev tərəfindən bizə bəxş edilən «Neftçilər günü» peşə bayramı 

münasibətilə Azərbaycan neftçilərini təbrik etmək istəyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun! 

 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Burada edilən bütün nitqlərdə bildirildi ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin gücünün tə-

min edilməsi üçün biz «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarında işləri genişləndirməliyik. Biz Faza–1-in 

sanksiyasını bir il öncə vermişik, indi isə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət 

Neft Şirkəti ilə birlikdə Faza–2-nin başlanması haqqında qərar qəbul etməliyik. Hesab edirəm ki, bu qərarı 

biz qəbul edirik və hörmətli prezident Sezər də, hörmətli prezident Şevardnadze də və hörmətli nazir də 
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buna etiraz etmirlər. Izin verin cənab Vudvord və Natiq Əliyev sənədləri imzalasınlar.  

 

ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord və ARDNŞ-nin prezidenti Natiq Əliyev «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» 

yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin Faza–2 mərhələsinə sanksiya verilməsinə dair sənədləri imzaladılar.  

 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Dostlar!  

Bizim bugünkü təntənəli mərasimimiz başa çatır. Mən bir daha hamınıza təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan, 

Türkiyə, Gürcüstan üçün və Qərb ölkələrindəki, digər ölkələrdəki həmkarlarımız üçün vacib olan Bakı–Tbilisi–

Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına başlanmasının təməlinin qoyulmasında iştirak edirsiniz. Çox sağ 

olun!  

Biz belə qərara almışıq ki, bunun təməlini qoyanda, ilk borunu xəndəyə endirəndə, eyni zamanda, gələcək 

nəsillərə müraciətimizi də oraya qoyaq. Ona görə təklif var ki, o müraciət üç ölkənin prezidentləri adından 

burada imzalansın.  

Mərasimdə prezidentlərin müraciətlərinin mətni oxundu: 

 

«GƏLƏCƏK NƏSİLLƏRƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2002-ci il.  

Bu gün biz, üç suveren dövlətin rəhbərləri – Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu 

Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd 

Necdət Sezər Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin təməl daşını qoyaraq, sizə, xalqlarımızın gələcək 

nəsillərinə müraciət edirik.  

Ölkələrimizin milli mənafelərindən çıxış edərək, böyük qürur duyğusu ilə bütün dünyaya bəyan edirik ki, XXI 

əsrin ilk illərində regionda ən nəhəng layihə olan, Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən neft boru kəmərinin 

çəkilməsi dövlətlərimizin, hökumətlərimizin birgə uğurlu səyləri nəticəsində artıq reallığa çevrilir.  

Layihənin həyata keçirilməsi və istismar zamanı hazırda bəşəriyyətin bu sahədə əldə etdiyi müasir elmi-

texnoloji nailiyyətlərin tətbiq ediləcəyi mütərəqqi mühəndislik üsullarından istifadə olunması nəticəsində Şərq–

Qərb enerji dəhlizi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Bu proseslərdə Azərbaycan, Böyük Britaniya, 

Amerika Birləşmiş Ştatları, Norveç, Türkiyə, Yaponiya, İtaliya, Fransa və Səudiyyə Ərəbistanının neft şirkətləri 

xüsusi rola malikdirlər.  

Buna görə, bu tarixi əhəmiyyətli hadisənin ən aparıcı amili ondan ibarətdir ki, müxtəlif dilə, dinə, adət-

ənənələrə mənsub olan insanlar dostluq, qardaşlıq və həmrəylik şəraitində qlobal səviyyədə sivil əməkdaşlıq 

edirlər.  

Əminik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi ülvi amallara xidmət edərək, 

regionun simasını dəyişdirəcək, siyasi iqlim sabitləşəcək, iqtisadi inkişafa ciddi təkan verəcək, xalqlarımızın 

rifahı yüksələcəkdir.  

Sizə sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayırıq».   

 

                                      Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti            Heydər Əliyev 

Gürcüstan Respublikasının Prezidenti  

Eduard Şevarnadze 

Türkiyə Cühmuriyyətinin Prezidenti» 

Əhməd  Necdət Sezər 

 

 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Müraciət imzalandı. İndi cənab Vudvord bir dəqiqəlik söz istəyir. Buyurun.  

D e v i d  V u d v o r d: Cənab Prezident, dediyimiz kimi, bugünkü layihələrin həm Azərbaycan, həm də 

Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti üçün çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Bu layihənin reallaşdırılması ilə 

Azərbaycanın Xəzər nefti dünyanın bütün yerlərinə çatdırılacaqdır. Bu hadisəni qeyd etmək üçün indi mən 

bizim tərəfdaşlarımız adından Sizə bir hədiyyə təqdim etmək istəyirəm.  

Cənab Devid Vudvord Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.  
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

yekun sözü 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Dostlar!  

Biz bu gün tarixi bir gün yaşayırıq.  

Tarixi bir hadisənin şahidiyik. Bu tarixi biz yazırıq. Bugünkü nəsillər, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, 

Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Norveç, Fransa, İtaliya və digər dövlətlər – hamımız bir yerdə 

böyük bir tarix yazırıq. Bunların hamısı gələcək nəsillər üçündür. Şübhə yoxdur ki, gələcək nəsillər bizim 

gördüyümüz bu işlərdən bəhrələnərək, daha da firavan yaşayaraq, ölkələrimizdə, Azərbaycanda demokratik, 

hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu şəraitində, vətəndaş cəmiyyəti şəraitində yaşayaraq bunların bəhrələrini 

görəcəklər.  

Bu gün burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Buşun təbrik məktubunu dinlədik. Mən 

prezident Buşa bizim bugünkü mərasimimizə göstərdiyi diqqətə görə çox təşəkkür edirəm. Ümidvar 

olduğumu bildirmək istəyirəm ki, prezident Buş daim bizimlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhanla olacaqdır.  

Fransa prezidenti hörmətli Jak Şirak bizə təbrik məktubu göndərmişdir. Biz onu burada çox diqqətlə 

dinlədik. Çox mehriban, dostluq ruhunda yazılmış, yəni məzmunca bizə inamla dolu bir təbrik 

məktubudur.  

Mən prezident cənab Jak Şiraka təşəkkürümü bildirirəm və onu əmin etmək istəyirəm ki, biz bu işdə 

dayanmayacağıq, irəliyə gedəcəyik və Fransanın dəstəyini daim hiss edəcəyik.  

Biz Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrin təbrik məktubunu dinlədik. Mən təşəkkür edirəm. 

Burada, təbiidir ki, bir çox şirkətlər iş görür. Ancaq bu şirkətlərin içərisində bp bildiyiniz kimi, 

özünəməxsus yer tutubdur və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, eyni zamanda, Bakı–Tbilisi–

Ceyhan layihəsi ilə əlaqədar yaradılmış şirkətə rəhbərlik edir. Ona görə də burada Böyük Britaniyanın 

mühüm iqtisadi maraqları var. Əmin ola bilərsiniz ki, o maraqlar yerinə yetiriləcəkdir.  

Mən Böyük Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyrə təşəkkür edirəm. Onu əmin edirəm ki, 

Azərbaycan–Böyük Britaniya əməkdaşlığı bundan sonra da davam edəcəkdir.  

Biz Norveç Krallığının Baş naziri cənab Xyel Maqne Bundevikin təbrik məktubunu dinlədik. Biz 

Azərbaycanın neft strategiyasını həyata keçirməyə başlayandan, 1994-cü ildən bəri Norveç və onun 

«Statoyl» şirkəti bizimlə bərabərdir və çox səmərəli əməkdaşlıq edir. Ona görə bizə göndərdiyi təbrik üçün 

hörmətli Baş nazirə təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bizim bu əməkdaşlığımız gələcəkdə də davam 

edəcəkdir.  

Nəhayət, sizin hamınıza – Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttində çalışacaq insanlara, azərbaycanlılara, xarici 

ölkələrin Azərbaycanda işləyən vətəndaşlarına cansağlığı, xoşbəxtlik və böyük uğurlar arzu edirəm. Sağ 

olun.  

İndi isə təməl daşının qoyulmasında iştirak edəcəyik.  

 

*  *  * 

 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri, ABŞ-ın Energetika naziri, mərasimin digər iştirakçıları 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulacağı yerə gəldilər. Burada ilk boru təntənəli 

şəkildə xəndəyə endirildi. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, 

Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər borunun üstünə ilk torpağı atdılar. 

 İçərisində «Gələcək nəsillərə» müraciətinin mətni olan dəmir kapsul Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin 

başlanğıcından qazılmış quyuya basdırıldı.  

Sonra dövlət başçıları boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə ucaldılmış xatirə lövhəsinə 

baxdılar. Xatirə lövhəsində Azərbaycan, türk və gücrü dillərində bu sözlər yazılmışdır: 

«18 sentyabr 2002-ci il tarixdə Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru 

kəmərinin inşasının təməl daşı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti 

Eduard Şevardnadze və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezər tərəfindən qoyulmuşdur». 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentləri xatirə lövhəsinin qarşısında şəkil 

çəkdirdilər. 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 41-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2012.- S. 90-102. 

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin adından dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin 

şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafət 

 

«Gülüstan» sarayı 

18 sentyabr 2002-ci il 

 

Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd 

Necdət Sezəri, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeni hərarətlə qarşıladılar.  

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri  ziyafətdə nitq söylədilər. 

 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

nitqi 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər! 

Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze! 

Hörmətli qonaqlar, dostlar! 

Bu gün biz tarixi bir gün yaşayırıq. Bu gün bir neçə il üzərində işlədiyimiz və çox həyata keçirmək 

istədiyimiz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas  ixrac boru kəmərinin inşasına başlanılmasının təməlini qoyduq. Mən çox 

məmnunam ki, bunu biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Gürcüstanla və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir yerdə 

edirik. ABŞ-ın Energetika naziri bu mərasimdə iştirak etdi, ancaq onun Tokioda təcili işi olduğuna görə ziyafətə 

qala bilmədi.  

Biz bu gün Səngəçalda, Bakı küləyinin əsməsinə baxmayaraq, çox böyük mərasim keçirdik. Yəni kəmərin 

təməl daşını atdıq, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə yol açdıq. Bununla əlaqədar biz – prezident 

Əhməd Necdət Sezər, prezident Eduard Şevardnadze, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri, mən 

orada nitqlər söyləmişik və Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında öz fikirlərimizi, sözlərimizi, arzularımızı demişik. 

Ona görə də mən indi yemək vaxtı bu barədə danışmaq istəmirəm. İstəyirəm deyəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

boru xəttinin hazırlanmasında və indi ona həyat verilməsində  iştirak edənlərin hamısına ürəkdən təşəkkür 

edirəm.  

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə, Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard 

Şevardnadzeyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri cənab Spenser Abrahama xüsusi təşəkkür 

edirəm. Ancaq bu böyük layihənin hazırlanmasında bizimlə bərabər, bizdən də çox zəhmət çəkənlər var. 

Birincisi, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və onun tərkibində olan şirkətlər, Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkəti... Mən bu gün onların indiyə qədər gördükləri  işi yüksək qiymətləndirərək  bəyan edirəm ki, bu işlərin 

hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur və bizim Xəzər dənizində neft hasilatı ilə əlaqədar bütün istək və arzu-

larımızı yerinə yetirə biləcəkdir. Ona görə də bu şirkətlərə təşəkkür edir, onların çox yüksək peşəkarlığını qeyd 

edirəm. Mən eyni zamanda, bütün neftçilərə, inşaatçılara,  bütün fəhlələrə, Azərbaycan övladlarına, müxtəlif 

ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş və bu layihələr üzərində çalışan dostlarımızın hamısına təşəkkür edirəm. 

Bu təşəkkürləri edərkən mən yalnız bir adamın, cənab Vudvordun xüsusi səylərini və çox yüksək səviyyəli 

rəhbərliyini  qeyd etmək istəyirəm.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri tikilməyə başlandı. Mən sizi təbrik edirəm və Bakı–Tbilisi–

Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinə uğurlu yol arzulayıram. 

Bunun üçün qədəhlərinizi qaldırmağı xahiş edirəm. 

  

Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər! 

Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze! 

Hörmətli qonaqlar, dostlar!  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri üç dövlətin ərazisindən keçir. Neft Azərbaycanda hasil edilir və bundan 

sonra da hasil olunacaqdır. Amma neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün, təbiidir ki, bizim üçün çox 

əlverişli marşrut lazımdır. Burada da çox fikirləşmək lazım deyildi. Çünki  biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə 

1994-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan ilə bir yerdə başlamışdıq.  

Biz əvvəldən Türkiyə Cümhuriyyəti, onun hökuməti ilə, Türkiyənin keçmiş prezidenti mərhum Turqut 

Özalla, 9-cu prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəllə bu işləri  bir yerdə başlamışdıq, bir yerdə çalışırdıq. Bu 

boru xətti Türkiyəsiz ola bilməzdi. Biz Türkiyədən savayı, başqa ölkədən, regiondan boru xəttini keçirmək 

istəməmişik. Ona görə də bizim əməkdaşlığımız çox səmərəli olubdur. Türkiyənin şirkətləri burada çox işlər 
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görüblər. Biz daim məsləhətləşdik və təsadüfi deyil ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin inşa olunması 

haqqında 1998-ci ildə ilk dəfə Ankara bəyannaməsini qəbul etdik. Daha sonra, 1999-cu ildə İstanbulda, ATƏT-

in zirvə görüşündə bu barədə saziş imzalandı. Bu sazişi Azərbaycan prezidenti, Türkiyə prezidenti və Gürcüstan 

prezidenti imzaladı. Qazaxıstan prezidenti də buna qoşuldu. Ən əhəmiyyətlisi də odur ki, Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının keçmiş prezidenti Bill Klinton da  bu sazişi dəstəklədi və biz birlikdə böyük bəyanat verdik və 

prezident Bill Klinton da həmin bəyanata öz imzasını atdı.  

1999-cu ildən sonra əsas işlər başlandı. Bu işlərdə yenə də Türkiyə ilə Azərbaycan sıx əməkdaşlıq edirdi və 

Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər də bizimlə bərabər bu layihənin həyata keçirilməsi üçün 

çox səylər qoymuşdur, çox zəhmət çəkmişdir.  

Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Türkiyə xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında qədim dostluq, 

qardaşlıq əlaqələri var.  Türkiyə bu gün də bizim üçün güvənc yeridir. Türkiyə bizim dostumuzdur. Biz Türkiyə 

ilə olan bu dostluğumuzu daim, əbədi olaraq davam etdirəcəyik.  

Rica edirəm, qədəhlərinizi Türkiyə Cümhuriyyətinin və Türkiyə xalqının şərəfinə, Türkiyənin prezidenti 

hörmətli Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə qaldırasınız. 

 

Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin  

nitqi 

 

Əziz dostum, cümhur başqanı Heydər  Əliyev!  

Əziz dostum, cümhur  başqanı Eduard Şevardnadze! 

Dəyərli qonaqlar! 

Bu tarixi bir gündə qardaş ölkə Azərbaycanda olmaqdan böyük sevinc duyuram. 

Bu gün ölkələrimiz, xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət daşıyan Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlinin 

qoyulması mərasiminin gerçəkləşdirilməsində iştirak etməyimiz bizə qürur və məmnunluq verir.  

Türkiyə üçün öz qonşuları ilə əlaqələri inkişaf etdirmək hər zaman önəmli olmuşdur. Ətrafdakı və bölgədəki 

dövlətlərlə sülh və sabitlik yaratmaq məqsədi daşıyan Türkiyənin bu münasibəti böyük öndərimiz Atatürkün 

«Yurdda sülh, cahanda sülh»  sözlərində gözəl şəkildə ifadə olunmuşdur.  

Qonşularımız arasında Azərbaycan ilə Gürcüstanın xüsusi və ayrıca  yeri vardır. Bu, coğrafi yaxınlıqdan 

əlavə, xalqlarımız arasındakı güclü mədəni və tarixi əlaqələrdən qaynaqlanır.  

Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Türkiyə iki dəyərli qonşusu – Azərbaycan və Gürcüstanla əlaqələrini yeni 

anlayışla canlandırmağa başlamışdır. Xalqlarımız arasındakı qardaşlığa, tarixi və mədəni əlaqələrə söykənən 

strateji tərəfdaşlığımız hər ötən gün daha da sağlam bünövrə üzərində inkişaf etməkdədir.  

Çox hörmətli Cümhur başqanları! 

Dəyərli qonaqlar! 

Təməlini bu gün qoyduğumuz  Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri işbirliyimizin inkişafı yolunda 

önəmli bir addımdır. Dövlətlərimiz arasındakı işbirliyi yalnız siyasi sahədə əlaqələrin inkişafı ilə məhdudlaşmır. 

Siyasi sahədə əməkdaşlıq iqtisadi və mədəni işbirliyi ilə dəstəkləndiyi zaman daha da dərinləşir. İndi Bakı–

Tbilisi–Ceyhan boru xətti iqtisadi maraqlardan əlavə, bu istiqamətdə də əhəmiyyət daşımaqdadır. 

Ölkələrimiz arasındakı siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın gözəl bir nümunəsi olan bu boru xətti həm də 

xalqlarımızın əbədi olan ümumi maraqlarına xidmət etməkdədir. Türkiyə bütün sahələrdə Azərbaycana və 

Gürcüstana öz köməyini əsirgəməmiş, bu dost və qardaş ölkələrin yanlarında olmuşdur. Əlaqələrimiz bundan 

sonra da ümumi mənafelərimiz və beynəlxalq maraqlarımız istiqamətində davam edəcəkdir.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti bu istiqamətdəki qətiyyətimizi açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır. Azərbaycan 

və Gürcüstanın da öz ölkələrində sülh və sabitlik yaratmaq səylərini dəstəkləməkdə davam edirik. Bu mənada 

Azərbaycan və Gürcüstanın bölgədə beynəlxalq hüquqa və münasibətlərə zidd olaraq qarşılaşdığı problemləri 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll etmələrinə hər cür kömək göstərməyə hazırıq. Qafqazın möhkəm 

sülhə və sabitliyə nail olması, bu önəmli bölgənin əhəmiyyətli ölkələri olan Azərbaycan və Gürcüstanın 

demokratik dövlətlər arasında layiq olduqları yeri ən qısa müddətdə əldə etmələri bizə də xoşbəxtlik və qürur 

verəcəkdir. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanın bu məqsədə xidmət edən səylərini hər zaman olduğu kimi, 

bundan sonra da hərtərəfli dəstəkləyəcəkdir.  

Hörmətli Heydər Əliyev! 

Əziz qardaşım, Azərbaycanda olduğumuz müddətdə Sizin və Azərbaycanın digər vəzifəli şəxslərinin bizə 

göstərdikləri qonaqpərvərlik üçün təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın öz vətənimiz olduğunu, 

eyni yurdun övladları olduğumuzu bir daha hiss etdik. Xalqlarımızı gözəl günlər gözləyir. Ölkələrimiz 

arasındakı möhkəm əməkdaşlığımızı davam etdirməyimiz Qafqazı sülh və sabitliyə qovuşduracaq əməkdaşlıq 
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anlayışının bütün bölgəyə yayılmasını sürətləndirəcəkdir. Bu düşüncələrlə hamınızı hörmətlə salamlayır və qə-

dəhimi dostlarım hörmətli Heydər Əliyevin, hörmətli Eduard Şevardnadzenin sağlığına, xalqlarımızın səadəti və 

müvəffəqiyyətləri, ölkələrimizin əbədi birliyi şərəfinə qaldırıram.  

 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

nitqi 

 

Hörmətli qonaqlar! 

Hörmətli dostlar! 

Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər! 

Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze! 

Azərbaycan ilə Gürcüstan qonşu, dost, qardaş dövlətlərdir. Tale  bizim xalqlarımızı Qafqazın gözəl 

bölgəsində yerləşdiribdir. Sevindirici hal odur ki, əsrlər boyu, tarixin bütün zamanlarında Gürcüstan ilə 

Azərbaycan arasında heç bir nifaq, münaqişə olmamış və bir-birimizlə dostluq, mehribanlıq, qonşuluq şəraitində 

yaşamışıq.  

Biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin, ümumiyyətlə, 1994-cü ildə Azərbaycanın neft 

strategiyasının həyata keçirilməsinə başlayanda bilavasitə Gürcüstanla və onun prezidenti hörmətli Şevardnadze 

ilə əməkdaşlıq etmişik. Hasil ediləcək neftin Qərb istiqamətində, Gürcüstan ərazisindən nəqli üçün biz çox 

çalışdıq, prezident Şevardnadze də çox çalışdı. Çünki bu marşruta çox mane olanlar var idi.  Ancaq bunların 

hamısı aradan götürüldü və artıq onun qarşısını heç kəs ala bilməz.  

İlkin neftin ixracı üçün biz Bakıdan Novorossiyskə – Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki limanına boru xətti çəkdik 

və onunla nefti ixrac etməyə başladıq. Ancaq bizim əsas məqsədimiz Qərb istiqamətində Bakı–Supsa xəttini – 

Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına böyük neft kəməri çəkmək idi. Biz buna da nail olduq. 1999-cu ildə bu boru 

xətti artıq istismara başladı və o vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti hasil etdiyi  neftin 

hamısını  bu xətlə ixrac edir.  Bakı–Supsa xətti ilə artıq 23 milyon ton neft ixrac olunubdur.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri üçün, təbiidir ki, ən əlverişli marşrut Gürcüstandan, Türkiyədən keçən 

marşrutdur. Bunun üçün də çox işlər görməli olduq. Ancaq, Allaha şükürlər olsun ki, biz bu gün böyük bayram 

edirik. Bayram edirik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşasına başlanıbdır və bu boru xətti ilə neft  

Azərbaycandan,  Gürcüstanın ərazisindən, Türkiyənin ərazisindən keçərək Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına 

çatacaqdır.  

Beləliklə, prezident Şevardnadze əvvəldən indiyə qədər bu layihənin hazırlanması, həyata keçirilməsi üçün 

çox səylər qoymuşdur və ümumi səylərimizin, işbirliyimizin nəticəsində də biz indi bu xoşbəxt günə gəlib 

çatmışıq. Gürcüstan ilə bizim başqa sahələrdə də əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlıq bundan sonra da davam 

edəcəkdir.  

Məlumdur ki, Gürcüstan indi müəyyən səbəblərdən gərgin vəziyyət keçirir. Ancaq biz bilirik ki, gürcü xalqı 

və onun hörmətli prezidenti böyük iradəyə malikdirlər. Ona görə öz dövlətinin suverenliyinin, ərazi 

bütövlüyünün qorunması yolunda nə lazımdırsa edəcəklər.  

Təklif edirəm, qədəhlərimizi gürcü xalqının şərəfinə, müstəqil, azad Gürcüstanın şərəfinə və Gürcüstanın  

prezidenti  hörmətli Eduard  Şevardnadzenin şərəfinə qaldıraq.     
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Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin  

nitqi 

 

Əziz dostum, əziz qardaşım, Azərbaycan dövlətinin prezidenti cənab Heydər Əliyev! 

Əziz dostum, bizə qardaş Türkiyənin prezidenti cənab Sezər!       

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Bu gün tarixi bir gündür. Həqiqətən tarixi bir gün – üç xalqın, millətin, üç dövlətin həyatında tarixi bir gün. 

Mən məcburam ki, öz çıxışımı qısaldam. Çünki gördüyünüz kimi, iki dilə tərcümə olunur. Mən burada sizə 

oxumaq üçün  yazdıqlarımın hamısını desəm, onda biz səhərə qədər burada oturmalı olarıq. Ona görə də bu gün 

burada konkret olaraq qarşıma qoyduğum məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dünyada 

tanınmış siyasətçi, Azərbaycan xalqının tanınmış lideri cənab Heydər Əliyevə öz səmimi minnətdarlığımı bildirim.  

1990-cı illərdən üzü bu yana mən və dostum, qardaşım Heydər Əliyev neft kəmərlərinin, qaz kəmərlərinin 

problemlərinə dəfələrlə qayıtmışıq, müzakirələr aparmışıq.  

Bu gün mən və mənim xalqım xoşbəxtdir. Ona görə xoşbəxtdir ki, bu günü də gördük. Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

layihə, ideya deyil, artıq həyata keçirilmiş işdir. Bu layihəyə, həmin ideyaya qarşı ayrı-ayrı dövlətlər və qüvvələr 

tərəfindən, demək olar ki, fasiləsiz təzyiqlər var idi. Qızğın mübarizələr gedirdi, kənardan müdaxilələr olurdu, 

göstərişlər verilirdi. Çalışırdılar ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə hər cür maneçilik etsinlər. Mən bu gün 

dediyim sözləri sizin qarşınızda da bir daha təkrar etmək istəyirəm. Heydər  Əliyevin şəxsi qəhrəmanlığı, 

müdrikliyi, cəsarəti olmasaydı, həmin layihə bu gün də həyata keçirilə bilməyəcəkdi. Mən göstərdiyi şücaətə, 

qəhrəmanlığa və  

mərdliyə görə bir daha sizin qarşınızda xalqım adından, öz adımdan Azərbaycanın prezidenti cənab Heydər 

Əliyevə dərin  minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Gürcü, Azərbaycan və türk xalqları üçün etdiklərinə görə mən 

ona minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Mən Bakıya ona görə gəldim ki, bir daha buradan böyük türk xalqını, böyük Türkiyəni, onun rəhbərlərini, 

böyük mədəniyyətin və böyük tarixin sahibi olan türk xalqını buradan salamlayım. Türkiyənin dəstəyi 

olmasaydı, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin, Türkiyənin çağdaş prezidenti cənab Sezərin 

dəstəyi olmasaydı, beynəlxalq dəstək olmasaydı, sözsüz ki, biz bu layihəni həyata keçirə bilməzdik. Ona görə də 

türk xalqına bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, onların 

dəstəyi ilə biz tarixən qısa müddət olan on il ərzində mümkün olmayan uğurlar qazandıq. Ona görə də mən 

cənab Sezərdən xahiş edirəm ki, bizim salamlarımızı, minnətdarlığımızı böyük türk xalqına çatdırsın.  

Cənab Heydər Əliyev bu gün artıq qeyd etdi ki, həmin layihənin həyata keçirilməsində Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının misilsiz rolu olmuşdur. Doğrudan da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun rəhbərlərinin və prezident 

Corc Buşun dəstəyi olmasaydı, bu layihə həyata keçirilə bilməzdi.  

Xoşbəxtəm ki, bu gün mən burada nəhəng, dünyamiqyaslı neft şirkətlərinin nümayəndələrini görürəm. Hə-

min  şirkətlər əllərindən gələni, nə vaxtlarını, nə də vəsaitlərini əsirgəmirlər ki, Xəzər dənizinin sərvətləri bütün 

dünyanın sərvəti olsun.  

Artıq neçə illərdir bizim dövlətlərimizin xeyrinə fasiləsiz  və maneəsiz işləyən Bakı–Supsa neft kəməri 

təsdiq etmişdir ki, Gürcüstan Sizin, Azərbaycan xalqının, dövlətinin layiqli tərəfdaşıdır. Mən əmin etmək 

istəyirəm ki, biz həmişə, daim sizin tərəfdaşınız olacağıq.  

Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Gürcüstanda artıq neçə müddətdir ki, böyük qaz kəmərinin tikintisi 

barədə düşünürlər, bunu arzu edirlər. Sözsüz ki, bu, təkcə gürcü xalqının yox, həm də Azərbaycan xalqının, 

başqa dövlətlərin istəyinə uyğundur. Bizim layihəmizə, həyata keçirdiyimiz bu böyük işlərə gələcəkdə 

qoşulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə, ölkələrə indidən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu işdə Gürcüstana, 

Azərbaycana, Türkiyəyə qoşulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə indidən təşəkkürümü çatdırıram. Mənə belə gəlir ki, 

gələcəkdə Qazaxıstan, Orta Asiya dövlətləri hökmən həmin ideyaya qoşulacaqlar.  

Mən əminəm ki, üç layihə – mən iki ixrac neft kəmərini və qaz kəmərini nəzərdə tuturam – üç dənizsahili 

dövləti bir-biri ilə daha möhkəm tellərlə bağlayacaqdır. Mən  Xəzər dənizini, Qara dənizi və Aralıq dənizini 

nəzərdə tuturam.  

Mən badəni, sözsüz ki, ilk növbədə dostum, qardaşım, Azərbaycan dövlətinin prezidenti Heydər Əliyevin 

sağlığına və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərin sağlığına və onlar başda olmaqla sizin 

hər birinizin sağlığına qaldırıram.  

  

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

nitqi 
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Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar! 

Bu gün bütün mərasim vaxtı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri layihəsinin hazırlanması və onun həyata 

keçirilməsi haqqında çox danışıldı. 

    Bu layihənin həyata keçirilməsinə müqavimət göstərənlər, maneçilik edənlər var idi. Ancaq Amerika Bir-

ləşmiş Ştatlarının hökumətinin əvvəldən, 1994-cü ildən Xəzər hövzəsinə, Azərbaycan neftinə göstərdiyi maraq 

və  ümumiyyətlə, Qafqaza, Azərbaycan bölgəsinə göstərdiyi maraq ABŞ-ı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin 

həyata keçirilməsinə çox yaxından cəlb etdi. Ona görə də biz  Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti ilə bu 

barədə çox danışıqlar aparırdıq. Prezidentdən bizə məktublar  gəlirdi. Həmin məktublarda bizim apardığımız iş 

dəstəklənirdi. Deyə bilərəm ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun hökumətinin güclü dəstəyi olmasaydı, 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəməri bugünkü vəziyyətə gəlib çata bilməzdi.  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri mənimlə söhbətdə dedi ki, ABŞ özünün uzunmüddətli neft 

strategiyasını hazırlayıb  və həyata keçirir. Bu strategiyada Xəzər dənizinin sərvətləri, neft sərvətləri, 

Azərbaycan özünün xüsusi yerini tutubdur. Mən çox məmnunam ki, prezident Buş bu məsələlərə və 

Azərbaycana çox diqqət yetirir və bizim burada apardığımız işlərin həyata keçirilməsi üçün dəstək verir və gü-

man edirəm ki, bundan sonra da biz bunun şahidi olacağıq.   

Prezident Buş bu gün bizə çox dəyərli təbrik məktubu göndəribdir. Ona görə mən bir daha təşəkkür edirəm.  

Biz Fransa prezidenti Jak Şirakdan, Böyük Britaniyanın  Baş naziri Toni Bleyrdən, Norveçin Baş nazirindən 

də çox dəyərli təbrik məktubları almışıq. Bunlara görə mən öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.  

Mən rica edirəm, qədəhlərinizi dünyanın ən qüdrətli dövləti, ölkəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun 

xalqının şərəfinə, Azərbaycanda böyük işlər görən Amerika vətəndaşlarının şərəfinə, ABŞ-ın prezidenti 

hörmətli Corc Buşun şərəfinə qaldırasınız.  

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 41-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2012.- S. 103-105. 

 

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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ATƏT-in İstanbul Sammitində “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” 

əsas ixrac boru kəmərinin müdafiəsi üçün dövlətlərarası 

Razılaşma 
 

18 noyabr 1999-cu il 

 

Noyabrın 18-də İstanbulun “Çırağan sarayı”nda “Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və 

Türkiyə Respublikasının əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair 

Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında sazişin, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft Həcmlərini bu layihəyə cəlb etmək üçün ABŞ-ın 

şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Qazaxıstan Respublikası arasında 

“İstanbul bəyannaməsi”nin, Transxəzər qaz kəməri barədə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, 

Gürcüstan və Türkmənistan arasında “Hökumətlərarası bəyannamənin, Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını 

və Azərbaycan qazının Türkiyə Respublikasına və digər beynəlxalq bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kimi 

Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında “Qarşılıqlı anlaşma memorandumu”nun 

imzalanması mərasimi oldu. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi, Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəli, ABŞ 

Prezidenti Bill Klintonu, Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzeni, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazar-

bayevi, Türkmənistan Prezidenti Saparmurad Niyazovu, Norveçin Baş naziri Giyel Maqne, Türkiyənin baş 

naziri Bülənd Eceviti və bu ölkələrin digər rəsmi şəxslərini alqışlarla qarşıladılar. 

"Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikasının əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə 

Respublikası arasında sazişi Prezidentlər Heydər Əliyev, Eduard Şevardnadze və Süleyman Dəmirəl 

imzaladılar. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft həcmlərini bu 

layihəyə cəlb etmək üçün ABŞ-ın şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və 

Qazaxıstan Respublikası arasında “İstanbul bəyannaməsi”ni Prezidentlər Bill Klinton, Heydər Əliyev, 

Süleyman Dəmirəl, Eduard Şevardnadze və Nursultan Nazarbayev imzaladılar. 

Sonra Prezidentlər Transxəzər qaz kəməri barədə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, 

Gürcüstan və Türkmənistan arasında “Hökumətlərarası bəyannamə”ni imzaladılar. 

Daha sonra Prezidentlər Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını və Azərbaycan qazının Türkiyə 

Respublikasına və digər beynəlxalq bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kimi Azərbaycan Respublikası, 

Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında “Qarşılıqlı anlaşma memorandumu”nu imzaladılar. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyevi və digər Prezidentləri Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sənədlərin imzalanması münasibətilə 

hərarətlə, səmimiyyətlə təbrik etdi. 

Mərasimdə Heydər Əliyev nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

nitqi 

 

 - Hörmətli Prezidentlər! 

Hörmətli dostlar! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm. Ona görə ki, beş il bundan öncə, 1994-cü ilin sentyabr ayında 

Bakıda imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” adlı böyük neft müqaviləsinə, Xəzər dənizinin neft və qaz 

ehtiyatlarından müştərək istifadə etmək üçün yaranmış konsorsiumun tərkibinə Azərbaycan, Amerika Birləşmiş 

Ştatları, Avropa ölkələri, Türkiyə və Rusiya daxildirlər və bu müqavilənin imzalanmasından beş il keçəndən 

sonra həmin müqavilə imzalanarkən nəzərdə tutulmuş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin həyata keçirilməsi 

üçün artıq bu gün bu sənədlər imzalandı. 

Məlumdur ki, bu, asan iş deyildi. Bizim qarşımızda çox böyük çətinliklər var idi. “Əsrin müqaviləsi”ni 

imzalayanda da biz böyük çətinliklərlə rastlaşdıq. Sonra da Bakı-Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün bizim 
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qarşımızda çox böyük maneçiliklər, əleyhimizə çıxanlar var idi. Ancaq biz öz iradəmizi itirmədik, başladığımız 

işi axıra çatdırdıq. 

Bu barədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Ona görə də mən Türkiyə Cümhuriyyətini, Türkiyə xalqını və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, əziz 

dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəli ürəkdən təbrik edirəm. 

Biz bu boru xəttini Gürcüstandan keçiririk. Şübhəsiz ki, əgər bu xəttin Gürcüstan ərazisindən keçməsi 

mümkün olmasaydı bu, baş tutmazdı. Ona görə də Gürcüstan Prezidenti cənab Şevardnadzenin də bu məsələnin 

həll edilməsi üçün çox böyük səyləri olmuşdur. Mən gürcü xalqını, Gürcüstanı və əziz dostum, qardaşım Eduard 

Şevardnadzeni ürəkdən təbrik edirəm. 

Ancaq onu da bəyan edirəm ki, əgər bu məsələləri həyata keçirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

dəstəyi olmasaydı biz bunların heç birisini edə bilməzdik. 

“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından əvvəl müstəqil Azərbaycana qarşı bir il böyük təzyiqlər, 

göstərildi, Bizim qarşımızı almaq istəyirdilər. Məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun Prezidenti, hörmətli 

dostum cənab Bill Klintonun dəstəyi nəticəsində biz 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”ni imzaladıq. 

Amma ondan sonra da problemlərimiz çox oldu. Bakı-Ceyhanı başqa ölkələr qəbul etmirdilər. Ancaq hörmətli 

cənab Prezident Bill Klinton bu məsələ ilə ardıcıl surətdə məşğul olurdu, bizə dəstək, ruh verirdi və Türkiyəni, 

Azərbaycanı, Gürcüstanı, Xəzəryanı başqa ölkələri bu məsələyə cəlb edirdi, öz hörməti, öz nüfuzu ilə, bu barədə 

ardıcıl siyasəti ilə biz belə böyük “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail olduq. 

Ona görə də mən, biz hamımız birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun Prezidenti, əziz dostumuz 

cənab Bill Klintona təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli cənab Prezident Bill Klinton, mən 

Sizi də bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu boru xəttinin, yəni, neft kəmərinin istifadə edilməsi layihəsinə indi Qazaxıstan da qoşulubdur. 

Qazaxıstan da öz neftinin böyük bir hissəsini bu kəmər vasitəsilə keçirəcəkdir. 

Biz Azərbaycan olaraq, - Gürcüstan da bunu qəbul edibdir, - bunu qəbul etmişik və üzərimizə düşən bütün 

öhdəlikləri həyata keçirəcəyik. Hesab edirəm ki, Qazaxıstan bu yolla, bu boru xətti ilə neftin ixracında böyük 

uğurlar əldə edəcəkdir. Ona görə də mən qazax xalqını və Qazaxıstan Prezidenti, əziz dostum Nursultan 

Nazarbayevi ürəkdən təbrik edirəm. 

Mən Türkiyə xalqına, Türkiyənin vətəndaşlarına hörmət və ehtiramımı bildirirəm və onları təbrik edirəm. 

Beş ildir ki, Türkiyəyə hər dəfə gələndə mənə sual verirdilər: Bakı-Ceyhan boru xətti nə vaxt olacaqdır? Mən də 

hər dəfə deyirdim ki, olacaqdır, olacaqdır, olacaqdır! Artıq bu gün bu oldu və saziş imzalandı. Hamınızı ürəkdən 

təbrik edirəm! 
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Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi haqqında 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və dünyanın tanınmış neft şirkətləri arasında 1994-cü 

ildə "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə təməli qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası 

müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirilərək hazırda keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının tammiqyaslı 

işlənilməsinə başlanması barədə qərarın qəbul edilməsi, bu məqsədlə 10 milyard ABŞ dollarından artıq sərmayə 

qoyuluşunun nəzərdə tutulması cari onilliyin sonuna qədər qeyd edilən yataqların istismarından ildə 50 milyon 

tondan artıq neftin hasil olunmasına imkan verəcək irimiqyaslı xarici sərmayə qoyuluşunu və artan neft 

hasilatını şərtləndirən əsas amil neftin beynəlxalq bazarlara ixracını təmin edən nəql infrastrukturunun 

yaradılmasıdır. 

Azərbaycan dövlətinin iradəsi və ardıcıl səyləri nəticəsində 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda "Xam 

neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas 

İxrac Boru Kəməri vasitəsi ilə nəql edilməsinə dair" Saziş imzalanmışdır. 

Eyni vaxtda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət 

başçıları bu layihəni dəstəkləyən və onun uğurla həyata keçirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradan "İstanbul 

Bəyannaməsi"ni imzaladılar. 

Əsas neft ixrac boru kəmərinin inşası irimiqyaslı infrastruktur layihəsi olmaqla yanaşı, həm də yüksək 

səmərəliliyə malik olan əlverişli kommersiya layihəsidir. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsinin Azərbaycan Respublikasının neft 

strategiyasının və xarici neft şirkətləri ilə işgüzar əməkdaşlığın davam etdirilməsi, sərmayəçilərlə bağlanmış 

sazişlər çərçivəsində hasil edilən neftin dünya bazarlarına çıxarılması .və xalqımızın sosial-iqtisadi rifahının 

yüksəldilməsi üçün mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikasının bu 

layihədə mənafelərini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihə-

sinin maliyyələşdirilməsinə dair aşağıdakı təklifləri məqbul hesab edilsin: 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri 

Layihəsində 25% həcmində iştirak payının 70%-ə yaxın hissəsinin Layihənin digər iştirakçıları ilə birgə xarici 

maliyyə-bank qurumlarından kreditin cəlb edilməsi yolu ilə, qalan hissəsinin isə dövlətin daxili imkanları 

hesabına maliyyələş-dirilməsi barədə; 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsinin digər iştirakçıları ilə yanaşı, Layihədə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirakını təmin etmək məqsədi ilə onun törəmə şirkətinin təsis 

edilməsi və bu şirkət vasitəsi ilə Layihə üzrə bütün mülkiyyət hüquqlarına və idarəetmə səlahiyyətlərinə malik 

olacaq layihə üzrə konsorsiumda 25% həcmində müvafiq payın əldə edilməsi barədə; 

xarici maliyyə-bank qurumları tərəfindən veriləcək kredit vəsaitlərinin müqabilində Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

Əsas İxrac Boru Kəmərinin istismara verilməsinədək dövrü əhatə edən və bu qurumların məqbul saydığı 

tamamlama zəmanətlərinin layihə iştirakçıları tərəfindən təqdim edilməsi şərtini nəzərə alaraq Britiş Petroleum, 

Statoyl və Yunokal şirkətləri tərəfindən bu şirkətlərlə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə 

razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olaraq Dövlət Neft Şirkətinin əvəzinə onun iştirak payına mütənasib cəlb edilən 

kredit vəsaiti üzrə əks-zəmanətin verilməsi və bunun müqabilində boru kəmərinin istismara verilməsindən sonra 

2 mln. barel həcmində xam  mənfəət neftinin Britiş Petroleum, Statoyl və Yunokal şirkətlərinə təqdim edilməsi 

barədə; 

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihə-

sində iştirakının dövlətin daxili imkanları hesabına maliyyələşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə: 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı Bankın xarici valyuta ehtiyatlarının formalaşma mənbələrindən 

birini 2000-ci ilədək neft sazişləri çərçivəsində xarici sərmayəçilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasına 

ödənilmiş bonusların təşkil etdiyini nəzərə alaraq, bu valyuta ehtiyatlarından 118 milyon ABŞ dolları 

məbləğində vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna köçürsün; 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində iştirak payının maliyyələşdirilməsi 

üçün hal-hazıradək edilmiş ödənişlər nəzərə alınmaqla, iştirak payının qalan 30 %-ə yaxın hissəsi üzrə tələb 

olunan vəsaitin bu Fərmanın 1-ci bəndində göstərilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin 

törəmə şirkətində müvafiq pay əldə edilməsi məqsədi ilə həmin törəmə şirkətə uzunmüddətli investisiya 

edilməsini təmin etsin. 

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Neft Şirkətinin törəmə şirkətinə investisiyasının məcmu məbləği Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru 

Kəməri Layihəsindəki 25%-lik iştirak payının 30%-ə yaxın hissəsinin maliyyələşdirilməsi üçün kifayət edəcək 

həcmdə olmalı, lakin bu Fərmanın 1-ci bəndinə müvafiq olaraq cəlb ediləcək kredit vəsaitləri üzrə öhdəlikləri 

əhatə etməməlidir. 

4. Bakı-Tblisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin istismara verilməsi üçün onun Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və Layihənin digər iştirakçıları tərəfindən iştirak paylarına mütənasib 

həcmlərdə xam neftlə ilkin doldurulması zərurətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkətinə hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının payına düşən mənfəət 

neftinin müvafiq həcmindən bu məqsədlə istifadə etməyə icazə verilsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna 

tapşırılsın ki, xarici sərmayəçilərlə bağlanan neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay 

bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlər çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikasının və ya onu təmsil edən hüquqi şəxslərin (şəxslərin) strateji əhəmiyyətli neft-qaz kəmərlərinin 

inşasına və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna yönəldilən gəlirlərinin vergilərdən azad edilməsi ilə 

bağlı Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərini 15 (on beş) 

gün müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsinlər. Mənfəət neftinin Britiş 

Petroleum, Statoyl və Yunokal şirkətlərinə təqdim edilməsi barədə. 

6. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı bu 

Fərmanın icrası ilə bağlı olan müvafiq xüsusi icazələrin 15 gün müddətində verilməsini təmin etsinlər. 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Fərmanın icrası ilə bağlı mütəmadi 

olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat versin və Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 

etsin. 

8. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 30 iyul 2002-ci il 

№ 739 
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İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə 

yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Saziş"ə uyğun olaraq, hasilat və 

nəqletmə üçün bir sıra mühüm obyektlər tikilib istismara verilmişdir. Hasil olunan ilkin neftin ixracı Bakı-

Novorossiysk və Bakı-Supsa ixrac neft kəmərləri ilə həyata keçirilir. 

Bununla əlaqədar ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, boru kəmərlərinin fasiləsiz və 

etibarlı işinin təşkili və uzunmüddətli kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Xam neftin ixracı ilə bağlı obyektlərlə yanaşı tikilməsi nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac 

Boru Kəmərinin və qaz ixrac kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə aşağıdakı tərkibdə Komissiya 

təşkil edilsin: 

 

Artur Rasizadə - Azərbaycan Respublikasının Baş naziri (sədr) 

Abid Şərifov - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini (sədr müavini) 

Vaqif Axundov - Azərbaycan Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə 

Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi 

Məcid Kərimov - Azərbaycan Respublikası yanacaq və energetika naziri 

Hüseynqulu Bağırov - Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər naziri 

Nadir Əhmədov - Azərbaycan Respublikası rabitə naziri 

Elman Qənbərov - Azərbaycan Respublikası Hərbi Əks-Kəşfiyyat Xidmətinin 

rəisi 

Natiq Əliyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

Xələf Xələfov - Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini 

Tofiq Babayev - Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini 

Elçin Quliyev - Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini 

-Sərhəd Qoşunlarının Komandanı 

Oruc Zalov - Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini 

Məmməd Beydullayev - Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini 

Aydın Əliyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 

birinci müavini 

Tofiq Əliyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz 

Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi sədrinin 

müavini 

 

2. Komissiyaya tapşırılsın ki, ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə birlikdə bir ay müddətində kompleks tədbirlər planını hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsi, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 

xam neftin ixracı üçün istifadə olunan boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə xüsusi 

xidmət yaratsınlar və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində boru kəmərinin 

səmərəli mühafizəsini təşkil etsinlər. 

4. Azərbaycan Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsi, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti 

Komitəsi rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri ilə birlikdə ixrac boru kəmərlərinin və onların 
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infrastruktur obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsini respublikanın inzibati ərazi bölgüsü 

prinsipi əsasında təşkil etsinlər. 

5. Rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə tapşırılsın ki, ərazilərindən keçən Bakı-Supsa və Bakı-Novo-

rossiysk neft kəmərlərinin mühafizə zolağında hər hansı qurğunun yerləşdirilməsinə və tikintinin aparılmasına 

yol verməməklə həmin kəmərlərin mühafizəsini təmin etsinlər. 

6. Respublikanın nazirlik, idarə və təşkilatları ixrac boru kəmərlərinin fasiləsiz işləməsi və təhlükəsizliyi 

ilə əlaqədar məsələlərin həlli üçün Komissiyaya lazımi kömək göstərsinlər. 

7. Komissiya görülən işlər haqqında mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin. 

8. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 15 aprel 2002-ci il 

№ 685 
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Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin tikilməsi və 

istismara verilməsi tədbirləri haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və tərkibinə dünyanın ən böyük neft şirkətlərinin daxil 

olduğu konsorsium arasında 1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi”nin uğurla həyata keçirilməsi 

Azərbaycan Respublikasının inkişafı ilə bağlı neft strategiyasının düzgünlüyünü bir daha təsdiq edir. 

Ən qısa bir müddətdə "Çıraq-1” ilk hasilat platforması istismara verilmiş, Bakı-Novorossiysk neft kəməri 

bərpa edilmiş, Bakı-Supsa kəməri tikilmiş, Səngəçal və Supsa terminalları inşa edilmiş, illik neft hasilatının 

həcmi 5 milyon tona qədər çatdırılmışdır. 

2003-2004-cü illər üçün xam neft hasilatı həcminin 20 milyon tona qədər artırılması, sonradan isə onun 

40-50 milyon tona çatdırılması gözlənilir, Azərbaycan Respublikasının quru ərazisində və Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorunda yerləşən perspektiv strukturlara dair digər müqavilələr də uğurla həyata keçirilir və bu 

müqavilələrə əsasən xam neftin illik ixrac potensialı 2010-2015-ci illər üçün ən azı 60-70 milyon ton təşkil 

edəcəkdir. Bu həcmdə neftin beynəlxalq bazarlara etibarlı və dayanmadan nəql edilməsinə dair məsələləri həll 

etmək çoxvariantlı ixrac kəmərləri sisteminin yaradılması ilə təmin ediləcəkdir ki, bunun da əsasını tikintisi 

ətrafında 1998-ci ilin may ayından başlayaraq danışıqlar aparılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu üzrə əsas ixrac 

boru kəməri təşkil edəcəkdir. Bu danışıqların ən mühüm mərhələləri əsas ixrac boru kəməri ilə bağlı işçi 

qrupunun yaradılmasına və ona danışıqların aparılması uçun lazım olan bütün səlahiyyətlərin verilməsinə dair 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 5 sentyabr tarixli 658 nömrəli sərəncamı və Azərbaycan 

Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Özbəkistan Respublikası Prezidentləri 

və Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri tərəfindən 1998-ci il oktyabrın 29-da imzalanmış Ankara 

bəyannaməsi olmuşdur. 

Son beş il müddətində aparılan tədqiqatlar və danışıqlar 1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbul 

zirvə görüşü zamanı Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Respublikası Prezidentləri tərəfindən xam 

neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair hökumətlərarası sazişin və 

Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, 

Gürcüstan, Türkiyə Respublikası Prezidentləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının və digər Xəzəryanı 

ölkələrin zəngin neft ehtiyatlarının beynəlxalq bazarlara uğurlu ixracının təşkil edilməsi üçün başlıca mərhələ 

sayılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin qısa bir müddət ərzində həyata keçirilməsinə 

yönəlmiş İstanbul bəyan-naməsinin imzalanması ilə müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır. 

Yuxarıda adı çəkilən sənədlərin müddəalarına əsaslanaraq və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri 

layihəsinin vaxtında həyata keçirilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının nazirlik, komitə, təşkilat və 

idarələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsi ilə bağlı məsələlərin həllinə üstünlük versinlər. 

2. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə aşağıdakı tərkibdə 

komissiya təşkil edilsin: 

Abid ŞƏRİFOV - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini - komissiyanın sədri 

Natiq ƏLİYEV - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

İlham ƏLİYEV - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti 

Əli ƏSƏDOV - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi 

Rasim DADAŞOV – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər idarəsinin şöbə müdiri 

Valeh ƏLƏSGƏROV - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Xarici sərmayələr idarəsinin rəisi 

3. Bu Sərəncamın 2-ci bəndinə müvafiq olaraq yaradılmış komissiyaya Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəməri layihəsi ilə bağlı danışıqların aparılmasına və müvafiq sazişlərin hazırlanmasına, həmçinin, onun 

maliyyələşdirilməsinə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin və xarici neft şirkətlərinin 

nümayəndələrindən ibarət təşəbbüs qrupunun yaradılmasına, beynəlxalq boru kəməri şirkətinin təsis edilməsinə 

və layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq tədbirlərin icrasına aid səlahiyyətlər verilsin. 

4. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üçün komissiyaya tapşırılsın 

ki, əsas ixrac boru kəmərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payının 
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maliyyələşdirilməsini təşkil etmək üçün müəyyən olunmuş qaydada beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

qurumlardan maliyyə məsləhətçisini seçsin və təyin etsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının müvafiq nazirlik, təşkilat və 

idarələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİBK-nin və tikintilərin verilməsi, ƏİBK layihəsinin maliyyələşdirilməsi, vergi-

qoyma, ətraf mühitin mühafizəsi və sair məsələlərin həllində köməklik göstərsinlər. 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Dövlət Əmlak Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 

tapşırılsın ki, yaradılan yeni Beynəlxalq Boru Kəməri Şirkəti üçün inzibati binanın ayrılması məsələsini həll et-

sinlər. 

7. Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİBK-nin istismara veriləcəyi vaxta qədər yaradılan komissiyanın fəaliyyəti ilə 

bağlı bütün məsrəflər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin daxili mənbələri hesabına ödənilsin. 

8. Komissiya Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİBK layihəsinin həyata 

keçirilməsinin gedişi ilə bağlı mütəmadi olaraq məlumat versin. 

9. Əsas ixrac boru kəməri marşrutunun seçilməsi ilə əlaqədar işçi qrupunun fəaliyyətinin başa çatması ilə 

bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 1997-ci il tarixli 656 nömrəli sərəncamı qüvvədən 

düşmüş hesab edilsin. 

10. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 29 dekabr 1999-cu il 
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Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və 

Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Sazişin və həmin Sazişə əlavə edilmiş sənədlərin, İstanbul 

Bəyannaməsinin və Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin 

əraziləri ilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında 

Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti 

arasında Protokolun təsdiq edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  

Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olan neft strategiyası son illərdə uğurla 

inkişaf etdirilərək, ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirmiş və müstəqilliyinin 

möhkəmlənməsinə xidmət etmişdir. Məhz buna görə Əsrin müqaviləsi və ondan sonra bağlanmış neft 

kontraktları böyük siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malik olmuş, Azərbaycan xalqının öz təbii sərvətlərinin əsl 

sahibi olduğunu nümayiş etdirmişdir. 

Ölkəmizin neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəql 

edilməsidir. Bu gün Azərbaycan nefti dünya bazarlarına iki marşrutla — Bakı—Novorossiysk və Bakı-Supsa 

boru xətləri ilə ixrac edilir. Lakin bu sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli təmin edilməsi, 

genişmiqyaslı beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, Xəzəryanı regionda neft hasilatının artması ilə 

əlaqədar neftin dünya bazarlarına nəqlinin təmin edilməsi məqsədi ilə strateji əhəmiyyətli, buraxılış imkanı ildə 

50 milyon ton neft olan yeni — Bakı—Tbilisi—Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi üçün 

gərgin işlər aparılmış və danışıqlar prosesi uğurla nəticələnmişdir. 

Yuxarıda göstərilənlərin Azərbaycan dövləti üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentləri tərəfindən 1999-cu il 

noyabrın 18-də İstanbul şəhərində imzalanmış Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə 

Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı—Tbilisi—Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair 

Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında saziş təsdiq edilsin. 

2. Bu qanunun 1-ci bəndində göstərilən sazişə əlavə edilən aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin: 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Əsas İxrac Boru Kəməri Sərmayəçiləri arasında Tranzit ərazisinə 

malik ölkənin hökuməti ilə Saziş; 

Gürcüstan Hökuməti ilə Əsas İxrac Boru Kəməri Sərmayəçiləri arasında Tranzit ərazisinə malik ölkənin 

hökuməti ilə Saziş; Türkiyə Cümhuriyyəti Hökuməti ilə Əsas İxrac Boru Kəməri Sərmayəçiləri arasında Tranzit 

ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş; 

Əsas İxrac Boru Kəməri İştirakçıları ilə Açarlı Təhvil Podratçısı arasında Açarlı Təhvil Sazişi; 

Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsinin Türkiyə sahəsinin əvvəlcədən müəyyən olunmuş müddət və qiymət 

əsasında tikilməsi və istismara verilməsinə təminat verən Türkiyə Cümhuriyyətinin Xəzinədarlıq Katibliyinin 

Zəmanət Məktubu. 

3. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Cümhuriyyəti, Qazaxıstan Respublikası və Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının Prezidentləri tərəfindən 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbul şəhərində imzalanmış İstanbul 

Bəyannaməsi təsdiq edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında 2000-ci il 9 may tarixində 

imzalanmış Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə nəql 

edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında Sazişə dəyişikliklər 

edilməsi haqqında Protokol təsdiq edilsin. 

5. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

HEYDƏR ƏLİYEV 

  

Bakı şəhəri, 26 may 2000-ci il. 

                    № 885-IQ 
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” və Şahdəniz 

yataqlarının işlənməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və “Şahdəniz” yatağından 

təbii qazın ixrac boru kəmərinin layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar  

təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

Azərbaycan Respublikası 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayaraq yeni neft strategiyasını və 

doktrinasını irəli sürmüş və dünyanın bir çox tanınmış neft şirkətləri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 

neft və qaz yataqlarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və istismarına başlamışdır. 

Müstəqil Azərbaycanın iqtisadi suverenliyini əks edən ilk beynəlxalq saziş iqtisadiyyatımızın dinamik 

inkişafının əsasını qoyan və onun praktiki nəticələri göz qabağındadır. 

Neft və qaz müqavilələri üzrə aparılan işlər artıq keyfiyyətcə yeni, həlledici mərhələyə daxil olur. 

Xüsusilə bu, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağının tam miqyaslı 

işlənilməsi, habelə "Şahdəniz" yatağının işlənilməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin və 

"Şahdəniz" yatağından təbii qazın ixrac boru kəmərinin tikintisi və istismara verilməsi layihələri ilə bağlı 

məsələlərə aiddir.  

Hazırkı mərhələdə neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və hasil edilmiş neftin və qazın dünya bazarlarına 

boru kəmərləri vasitəsilə nəqli üzrə layihələrin əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təxirəsalınmaz 

təşkilati və digər tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Layihələr üzrə işlərin bu şəkildə aparılması müvafiq 

sahələrdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının öz səlahiyyətləri daxilində aparılan işlərə hərtərəfli kömək 

göstərməsi və əlverişli şəraitin yaradılması üzrə daha məqsədyönlü fəaliyyətini zəruri edir. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qərara alıram: 

1. "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağının tam miqyaslı işlənilməsi, habelə "Şahdəniz" yatağının işlənilməsi, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin və "Şahdəniz" yatağından təbii qazın ixrac boru kəmərinin tikintisi və 

istismara verilməsi ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi üzrə aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 

Məcid Kərimov - Azərbaycan Respublikasının yanacaq və energetika naziri - komissiyanın sədri; 

Natiq Əliyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti; 

İlham Əliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti; 

Əli Əsədov - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi; 

Valeh Ələsgərov - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Xarici Sərmayələr idarəsinin rəisi. 

2. Bu sərəncamın 1-ci bəndinə əsasan yaradılmış komissiya göstərilən layihələrin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar: 

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində aparılan işlərin əlaqələndirilməsini, ortaya çıxan məsələlərin 

operativ həllini təmin edir; 

- lazımi şəraitin yaradılması məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təkliflər verir; 

- zəruri hallarda həyata keçirilən tədbirlərə dair təkliflər hazırlayıb (o cümlədən, müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarının iştirakı ilə) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;  

- işlərin gedişi haqqında mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, habelə Azərbaycan Respublikasının müvafiq mərkəzi 

və yerli icra hakimiyyəti orqanları, təşkilat və idarələri bu sərəncamda göstərilən layihələrin icrası ilə əlaqədar 

məsələlərin həllinə üstünlük verərək kömək göstərsinlər və təxirə salınmadan bütün lazımi tədbirləri görsünlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının yanacaq və Energetika Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu sərəncamda göstərilən 

layihələrin icrası, habelə bu sərəncamın 5-ci bəndində göstərilən sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş və icra 

olunmamış məsələlərlə əlaqədar müvafiq dövlətlərin hökumət orqanları ilə və xarici şirkətlərlə danışıqlar 

aparsın, müvafiq sazişlərin layihələrini hazırlasın, habelə digər tədbirləri Azərbaycan Respublikasının yanacaq 

və Energetika Nazirliyi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keçirsin və gördüyü işlər barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə mütəmadi olaraq məlumat versin.  

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 17 avqust tarixli 218 nömrəli "Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" yatağından qazın dünya bazarlarına ixracının təşkil edilməsi ilə 

əlaqədar məsələlərin həll olunması üçün işçi qrupun yaradılması haqqında" və 1999-cu il 29 dekabr tarixli 300 

nömrəli "Bakı - Tbilisi - Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisi və istismara verilməsi tədbirləri haqqında" 

sərəncamları qüvvədən düşmüş hesab edilsin. 

6. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 15 may 2001-ci il 
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Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsinin maliyyələşdirilməsilə əlaqədar 

sənədləri Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi 

haqqında 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsinin maliyyələşdirilməsilə əlaqədar aşağıda 

göstərilən sənədləri Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyəti Azərbaycan 

Respublikası Baş nazirinin müavini Abid Qoca oğlu Şərifova verilsin: 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəməri Şirkəti və Sitibank, N.A. arasında 

Azərbaycan Təminat Sazişi; 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəməri Şirkəti, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru 

Kəməri Maliyyə B.V. və Sitibank, N.A. arasında Hüquq və Vəzifələrin Ötürülməsi haqqında Bildiriş; Hökumət 

Öhdəlikləri; 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və Əks-Zaminlər 

qismində BP İnterneşnl Limited, Statoyl BTC Gaspian AS, yunion Oyl Gompani of Kaliforniya arasında Əks-

zəmanətlərin Təqdim edilməsi haqqında Saziş. 
 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2004-cü il  

№ 65 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 74 

 

Heydər Əliyev adına Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri  

Faktlar və Rəqəmlər 
 

Texniki göstəricilər  

* Ümumi uzunluğu 1768 kilometrdir: 443 km Azərbaycanda; 249 km Gürcüstanda; 1076 km 

Türkiyədə.  

* Kəmərin diametri 42 düymdür, bu ölçü Gürcüstanda və Türkiyə hissəsinin əvvəlində 46 düymə qədər 

artır. Türkiyədə kəmərin əksər hissəsinin diametri 42 düymdür və Ceyhan yaxınlığında 36 düymə qədər daralır.  

* Boruların divarının qalınlığı 8,74 mm-dən 23,80 mm-ə qədərdir.  

* Kəmərin 8 nasos stansiyası vardır: ikisi Azərbaycanda, ikisi Gürcüstanda, dördü Türkiyədə.  

* Kəmərin gündəlik nəqletmə gücü 1 milyon barreldir. Xam neft boru kəmərinin bir başından o biri 

başına 10 günə çatır.  

* Səngəçalda (Azərbaycan) və Ceyhanda (Türkiyə) nəhəng terminallar tikilib.  

* Kəmərin tikintisinə 2003-cü ilin aprelində, onun neftlə doldurulmasına 2005-ci il mayın 18-də 

başlanmışdır. Neft kəmərin Gürcüstan hissəsinə 2005-ci il avqustun 10-da, Türkiyə hissəsinə 2005-ci il noyabrın 

18-də daxil olmuş, Ceyhan terminalına 2006-cı il mayın 28-də çatmışdır.  

* Kəmərin tikintisinə 110 milyon adam-iş saatı sərf olunmuşdur.  

* Tikinti ilə bağlı 206 milyon kilometr məsafə qət olunub ki, bu da layihənin icrasının ən qaynar 

çağında bir gündə yer kürəsinin ətrafında 10 dəfə dövr etməyə bərabərdir.  

* Kəmərin əvvəlindən sonunadək 220 min boru hissəsi qaynaqlanıb və 2 milyon borunun qaldırılması 

əməliyyatı yerinə yetirilmişdir.  

* Kəmər dəhliz boyunca 1.500-dən çox çay və 13 seysmik lay xətti ilə kəsişir. Kəmərin keçdiyi ən 

hündür sahə Türkiyə ərazisində dəniz səviyyəsindən 2800 metr hündürlüyündədir.  

* Boru kəməri bütün marşrut boyunca torpağa basdırılıb, 500 yaşayış məntəqəsinin ərazisindən keçib və 

tikinti zamanı heç bir ev başqa yerə köçürülməyib.  

* Əsas podratçılar: Azərbaycanda CCIC, Gürcüstanda Spi Petrofak, Türkiyə hissəsinin tikintisi üzrə 

əvvəlcədən təsbit olunmuş qiymətə “açar” təhvili müqaviləsi əsasında BOTAŞ şirkətləridir.  

BTC kəməri ildə 50 milyon ton Azərbaycan nefti nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda kəmərlə gündə 

400 min barreldən çox neft nəql olunur. 2008-ci ildə bu rəqəm 1 milyon barrelə çatacaqdır.  

 

Kommersiya göstəriciləri  

* BTC-nin inşası 4 milyard ABŞ dollarına başa gəlmişdir. Bu, yalnız tikinti işlərinin xərcidir, boru 

kəmərinin doldurulması, maliyyə xərcləri və bank faizlərinin ödənilməsi buraya daxil deyildir.  

* Ümumi maliyyə kreditinin məbləği 2,6 milyard dollardır. Maliyyə kreditləri verən qurumlar bunlardır:  

* Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və AYİB;  

* Altı ölkədən (Böyük Britaniya, ABŞ, Almaniya, Yaponiya, Fransa, İtaliya) ixrac kredit agentlikləri və 

siyasi risklər üzrə sığorta qurumları;  

* ABN Amro, Citigroup, Mizuho və Societe Generale başda olmaqla 15 kommersiya bankı;  

* bp, Statoil, Total və KonokoFilips də, həmçinin baş sponsor kimi kredit vermişlər.  

Məşğulluq üzrə göstəricilər  

* Tikintinin ən qaynar çağında təqribən 22 min adam işə cəlb olunmuşdur ki, onların da 70-80 faizini 

yerli əhali təşkil etmişdir.  

* Boru kəməri istismara veriləndən sonra təqribən 850 nəfər daimi işçi çalışacaqdır.  

 

İctimaiyyətlə əlaqə  

* Birbaşa təsirə məruz qalan, başqa sözlə, boru kəməri marşrutunun hər iki tərəfində iki kilometr dəhliz 

boyunca 450 icma (təqribən 750 min adam) qeydə alınmışdır. Təqribən 100 min torpaq sahibi birbaşa təsirə 

məruz qalmışdır.  

* 2003-cü ilin sonuna qədər torpaq sahiblərinə 133 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait ödənilmişdir 

ki, bu məbləğə vergilər, hökumət ödənişləri və hüquqi xərclər daxil deyildir.  

* Torpaqayırma üzrə 22 min saziş imzalanmışdır.  

* Boru kəməri boyunca İctimai Sərmayə Proqramı üzrə 25 milyon dollar vəsait xərclənmiş, bundan 

115-i Azərbaycanda olmaqla, 500 icma faydalanmışdır.  

* Vəsait qoyuluşuna 2003-cü ilin iyulunda başlanmış və bu iş 2006-cı ilin sonunadək davam edəcəkdir.  
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* Azərbaycanda İctimai Sərmayə Proqramını həyata keçirən tərəfdaşlar bunlardır: İcma Yardım Fondu, 

Beynəlxalq Xilasetmə Komitəsi, Uşaqların Xilası, İnternəşnl Medikal Ko.  

o Proqram çərçivəsində 32 tibb məntəqəsi, 43 məktəb bərpa edilib, 110 kilometr yol təmir olunub, 314 

tibb işçisinə təlim keçilib, 184 min insan birbaşa tibbi yardım alıb, 15.800 mikrokredit verilib, 2.700 fermerə 

təlim keçilib.  

* Gürcüstan: “Keər İnternəşnl” və “Mersi Ko”.  

* Türkiyədə: Atatürk Universiteti, SURKAL, İnternəşnl Blu Kresçent.  

 

Ətraf mühit  

* Boru kəməri marşrutunun üç ölkə hökuməti ilə razılaşdırılması və ƏMSSTQ (Türkiyədə ƏMTQ) 

sənədləri ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər 11 min səhifədən artıqdır. Ətraf mühit və mədəni irs baxımından həssas 

olan ərazilərdən yan keçmək üçün marşrutda 100 dəyişiklik edilmişdir.  

* Aşağıda göstərilən həssas ərazilərlə kəsişmələrdə xüsusi ehtiyat tədbirləri və əlavə tədbirlər 

görülmüşdür:  

Borjomi Milli Parkının (Gürcüstan) yardımçı zonası  

Ərzurum ovalığı (Türkiyə)  

Posof (Türkiyə)  

Ktsia-Tabatskuri qoruğu (Gürcüstan)  

Qobustan mədəniyyət qoruğu (Azərbaycan)  

* Ətraf Mühit üzrə Sərmayə Proqramı, o cümlədən dəniz tısbağaları, qara tetra quşları, dağ ayıları, 

dəniz suitilərinin qorunması layihələri üçün 9 milyon dollar vəsait xərclənib.  

* Arxeoloji müşahidələr üçün 5 milyon dollar vəsait sərf edilib.  

 

Monitorinq  

* “Onqa” monitorinqin aparılması bu layihəni dünyada həmin qəbildən olan ən çox təhqiq olunmuş 

layihələrdən birinə çevirmişdir.  

* Kənar monitorinqə aşağıdakılar daxildir:  

Kreditorlar adından DtA™Appollonia tərəfindən ətraf mühit və sosial sahə ilə bağlı rüblük monitorinq.  

Kreditorlar adından müstəqil ekspertlər şurası tərəfindən aparılmış yarımillik sosial və torpaqayırma planının 

monitorinqi.  

Müstəqil məsləhətçilərdən ibarət şuranın — birbaşa bp qrupunun prezidentinə hesabat verən Xəzərin 

İşlənməsi üzrə Məşvərət Şurasının illik monitorinqi.  

QHT-lərin monitorinqi və təhqiqat: Azərbaycanda Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən; Türkiyədə 

TESEV-in yardımı ilə əhalinin cəlb olunması proqramı vasitəsilə; Gürcüstanda TBC.  

“Foley Hoag” təşkilatı tərəfindən insan hüquqları üzrə monitorinq.  

 

BTC Ko.-nun səhmdarları  

bp (30,1 faiz); AzBTC (25 faiz); Şevron (8,90 faiz); Statoyl (8,71 faiz); TPAO (6,53 faiz) ; ENİ (5 faiz); 

Total (5 faiz), İtoçu (3,40 faiz); İNPEKS (2,50 faiz), KonokoFillips (2,50 faiz) və Amerada Hess (2,36 faiz) 

şirkətləridir. Tarixin yaddaşına yazılan əlamətdar günlər 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” 

imzalanmışdır.  

1999-cu il noyabrın 18-də İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri tərəfindən xam 

neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair saziş imzalanmışdır.  

2002-ci il avqustunda Londonda kəmərin tikintisini və gələcək istismarını aparmaq üçün BTC Ko şirkəti 

yaradılmışdır.  

2002-ci il sentyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin, ABŞ-ın energetika 

nazirinin iştirakı ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməli qoyulmuşdur.  

2005-ci il mayın 25-də kəmərin Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi 

keçirilmiş, Səngəçal terminalından boru xəttinə ilk neft vurulmuşdur.  

2005-ci ilin oktyabrında kəmərin Gürcüstan hissəsi istifadəyə verilmişdir. 

2006-cı il mayın 28-də Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatmışdır.  

2006-cı il iyunun 16-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada “Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan 

Respublikası arasında neftin Qazaxıstan Respublikasından Xəzər dənizi və Azərbaycan Respublikasının ərazisi 

ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan sistemi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəql edilməsinə dəstək verilməsi və şərait 
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yaradılması haqqında” müqavilə imzalanmışdır. Müqaviləni Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan 

Prezidenti Nursultan Nazarbayev imzalamışlar.  

2006-cı il iyunun 4-də Xəzər nefti ilə yüklənmiş ilk tanker Ceyhan limanından Avropaya yola 

salınmışdır.  

2006-cı il iyulun 13-də Ceyhanda kəmərin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Həmin günədək Ceyhan 

limanından 4,8 milyon barrel neft yüklənmiş 7 tanker dünya bazarlarına yola salınmışdır.  

 

AzərTAc  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 77 

 

BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN (BTC) İXRAC BORU KƏMƏRİ 

 

Xronika (sentyabr 1994 – iyul 2006) 

 
1994-cü ilin sentyabrında Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının birgə işlənilməsi 

haqqında xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə danışıqların yekunları barəsində Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev fərman imzaladı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə bu Beynəlxalq Şirkətlər Konsorsiumu ilə 

müqavilə imzalamağa icazə verildi. Bu beynəlxalq konsorsiuma "AMOKO Kaspian Si Petroleum Ltd", 

"Britiş Petroleum Eksploreyşn (Kaspian Si) Ltd", "Den Norske Stats Olyeselskap A.S.", "LUKoyl 

səhmdar cəmiyyəti", "Mak-Dermott Azərbaycan, İNK", "Pennzoyl Kaspian korporeyşn", "Remko 

Xəzər enerci Ltd", "Türkiyə Petrolleri A.O." və "YUNo-kal Xəzər Ltd" şirkətləri daxildir. Müqaviləyə 

əsasən neft yataqlarının 30 il müddətində işlədilməsi nəzərdə tutulur. 

 

20 sentyabr 1994-cü il 

 

Bakının "Gülüstan" sarayında Xəzər dənizinin Azərbaycan bölməsində yerləşən və neft ehtiyatları 500 

milyon tondan çox olan "Çıraq", "Azəri" və "Günəşli" yataqlarının birgə istismarı haqqında Beynəlxalq 

Şirkətlər Konsorsiumu ilə müqavilənin təntənəli imzalanması mərasimi keçirildi. 

 

2 dekabr 1994-cü il 

 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə 

yerlə-şən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Neft Şirkəti ilə "AMOKO Kaspian Si Petroleum Limited", "Bi-Pi Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited", 

"Delta Himir Xəzər Limited", "Den Norske Stats Olyeselskap A.S.", "LUKoyl Səhmdar Cəmiyyəti", "Mak-

Dermott Azərbaycan İNK.", "Pennzoyl Kaspian Korporeyşn", "Remko Xəzər Enerci Limited", "Türkiyə 

Petrolleri A.O.", "YUNokal Xəzər Ltd" arasında sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun həyata keçirilməsinə 

icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu imzalandı. 

 

20 iyun 1995-ci il 

 

Xəzər dənizinin "Azərbaycan" sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə 

yerlə-şən hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu arasında 1994-cü il sentyabrın 20-də bağlanmış saziş ilə 

əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə "Türkiyə Petrolferi A.O." arasında 1995-ci il  

12 aprel tarixli alqı-satqı haqqında müqavilənin və ona əlavə edilmiş sənədlərin bəyənilməsi və qanunun 

qüvvəyə minməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev fərman imzaladı. 

 

29 dekabr 1995-ci il 

 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarından və "Günəşli" yatağının dərinlikdə 

yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin ixracına aid sənədlərin bəyənilməsi və təsdiq olunması haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev sərəncam imzaladı. 

 

24 avqust 1996-cı il 

 

Birinci nəhəng "Dədə Qorqud" üzən yarımdalma qazma qurğusu fəaliyyətə başladı. 

 

5 sentyabr 1997-ci il 
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Əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi ilə əlaqədar işçi qrupunun yaradılması və ona danışıqların 

aparılması üçün lazım olan bütün səlahiyyətlərin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamı imzalandı. 

İşçi qrup əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi, onun idarə edilməsi üzrə müvafiq şirkətin 

yaradılması barədə təkliflər hazırlamaq və sərmayəçilərin, digər əlaqədar təşkilatların iştirakı ilə neft kəmərinin 

çəkilişi zamanı ortaya çıxan məsələlərin operativ həll edilməsini təmin etmək məqsədilə yaradılır. 

 

12 noyabr 1997-ci il 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərin 

hissəsinin birgə işlənməsi haqqında ARDNŞ ilə 11 xarici neft şirkəti arasında 20 sentyabr 1994-cü ildə Bakıda 

imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" üzrə ilkin neft hasilatına başlandı. Bu münasibətlə "Çıraq-1" platformasında 

təntənəli mərasim keçirildi. 

 

31 mart 1998-ci il 

 

"Bi-Pi/Statoyl" alyansının Bakıda ofisinin açılışı oldu. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev və "Bi-Pi" qrupunun baş icraçı direktoru Con Braun iştirak etdilər. 

 

2 sentyabr 1998-ci il 

 

Tam modernləşdirilmiş "İstiqlal" üzən yarımdalma qazma qurğusu işə salındı. Bununla əlaqədar 

keçirilən təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iştirak etdi. 

 

29 oktyabr 1998-ci il 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze, Qazaxıstan prezidenti Nursultan 

Nazarbayev, Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov, habelə ABŞ-ın energetika naziri Bill Riçardson Xəzər 

regionunun enerji ehtiyatlarının, xüsusən Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çatdırılması üçün Bakı-Tbilisi-

Ceyhan marşrutunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan Ankara bəyannaməsini imzaladılar. Tarixi sənəd 

olan bu bəyannamə Bakı-Tbilisi-Ceyhan magistral boru xəttini çəkmək əzmini bütün dünyaya bəyan etdi. 

 

20 noyabr 1998-ci il 

 

ARDNŞ-nin I vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev ABŞ-da səfərdə olmuş, "Avrasiya 

nəqliyyat dəhlizi: əfsanə və reallıq" mövzusunda konfransda iştirak etmişdir. ABŞ Dövlət Departamentinin 

nümayəndəsi İlham Əliyevin Azərbaycan hökumətinin Bakı-Ceyhan marşrutuna sadiq olduğu barədə 

bəyanatlarını yüksək qiymətləndirmişdir. Digər rəsmilərlə görüşlərdə tərəflər əsas ixrac neft kəmərinin marşrutu 

ilə bağlı qəti qərar qəbul olunmasında mövcud çətinlikləri və qeyri-müəyyənliyi müzakirə edərək Bakı-Ceyhan 

boru kəmərinin perspektivliyini məmnunluqla təsdiqləmişlər. 

 

17 aprel 1999-cu il 

 

Qərb neft kəməri və Supsa terminalı işə başladı. Bakı-Supsa neft kəməri açıldı. 

 

18 noyabr 1999-cu il 

 

İstanbulun "Çırağan sarayı"nda "Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə 

respublikalarının əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair 

Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında saziş"in, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft həcmlərini bu layihəyə cəlb etmək üçün ABŞ-ın 

şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Qazaxıstan respublikaları arasında "İstanbul 

bəyannaməsi"nin, Transxəzər qaz kəməri barədə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan 

və Türkmənistan arasında "Hökumətlərarası bəyannamə"nin, Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını və 

Azərbaycan qazının Türkiyə Respublikasına və digər beynəlxalq bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kimi 
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Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında 

"Qarşılıqlı anlaşma memorandumu"nun imzalanması mərasimi oldu. 

 

* * * 

 

İmzalanmış sənədlərin həqiqətən tarixi mənası var. Bu sənədlər regionun inkişafı və təhlükəsizliyini ön 

plana çəkir. Bu isə dünyanın bütün qalan hissəsi üçün də əhəmiyyətlidir. 

 

29 dekabr 1999-cu il 

 

BTC əsas ixrac boru kəməri layihəsinin vaxtında həyata keçirilməsi məqsədilə BTC əsas ixrac boru 

kəmərinin tikintisi və istismara verilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Heydər sərəncam imzaladı. 

 

29 dekabr 1999-cu il 

 

Neft ehtiyatlarının istismarından ilk gəlirlərin əldə edilməyə başlaması onların səmərəli istifadəsi 

məsələsini gündəmə gətirdi. Məhz belə bir mexanizmin yaradılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərmanı ilə Dövlət Neft Fondu təsis edildi. 

Ölkənin neft yataqlarının xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin satışından 

daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplanması və səmərəli idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül 

sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsinə 

yönəldilməsini təmin etmək əsas məqsəddir. 

Qısa müddətdə Neft Fondunun fəaliyyəti üçün münbit normativ-hüquqi baza yaradıldı. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları ilə Neft Fondu haqda əsasnamə, Neft Fondunun valyuta 

vəsaitinin idarə edilməsi və büdcə qaydaları təsdiq edildi. 

 

22 avqust 2001-ci il 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin 

məskunlaşdırılması problemlərinin həlli məqsədilə Dövlət Neft Fondundan 167 milyard manat vəsaitin 

ayrılması qərara alındı. 

 

30 avqust 2001-ci il 

Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının tammiqyaslı işlənməsinə dair Faza-1 layihəsinə sanksiya verildi. 

 

7 sentyabr 2001-ci il 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin 

məskunlaşdırılması problemlərinin həlli məqsədilə Dövlət Neft Fondundan xeyli miqdarda vəsaitin ayrılması 

qərara alındı. 

 

27 dekabr 2001-ci il 

 

Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinə ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Neft Fondunun müşahidə şurası formalaşdırıldı. 

 

13 may 2002-ci il 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Biləsuvar rayonu ərazisində çadır düşərgələrində 

məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi məqsədilə Dövlət Neft Fondundan 192 milyard manat vəsaitin ayrılması qərara alındı. 

 

16 iyul 2002-ci il 
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Prezident Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yanında ARDNŞ Müşahidə 

Şurasının I iclası keçirildi. 

 

30 iyul 2002-ci il 

 

BTC əsas boru kəmərinin layihəsinin Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının və xarici neft 

şirkətləri ilə işgüzar əməkdaşlığın davam etdirilməsi, sərmayəçilərlə bağlanmış sazişlər çərçivəsində hasil edilən 

neftin dünya bazarlarına çıxarılması və xalqımızın sosial-iqtisadi rifahının yüksəldilməsi üçün mühüm siyasi və 

iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikasının bu layihədə mənafelərini təmin etmək 

məqsədilə BTC əsas ixrac boru kəməri layihəsində ARDNŞ-in iştirak payının maliyyələşdirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti fərman imzaladı. 

 

12 sentyabr 2002-ci il 

 

"Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının tammiqyaslı işlənməsinə dair Faza-2 layihəsinə sanksiya verildi. 

 

29 noyabr 2002-ci il 

 

ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord Tbilisidə Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyasının (GBNK) 

prezidenti Georgi Çanturiya və Təbii Ehtiyatlar Nazirliyinin "Yaşıllar" hərəkatının nümayəndələri ilə keçirilən 

görüşdə qəti şəkildə bəyan etdi ki, BTC əsas ixrac boru kəmərinin marşrutu dəyişməyəcəkdir. Qarşılıqlı razılıq 

əldə olundu. 

 

24 iyul 2003-cü il 

 

"Lider" yarımdalma üzən qazma qurğusu istifadəyə verildi. 

 

7 avqust 2003-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri İlham Əliyev "Lider" yarımdalma üzən qazma qurğusu ilə 

yaxından tanış oldu. 

 

11 avqust 2003-cü il 

 

Baş nazir ilham Əliyev BTC əsas ixrac neft boru kəmərinin Azərbaycan hissəsində, ölkəmizin paytaxtı 

yaxınlığındakı Umbakı ərazisində aparılan tikinti işləri ilə tanış oldu. 

 

11 noyabr 2003-cü il 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İdarə Heyəti BTC boru kəməri tikintisinin layihəsinə 250 milyon 

dollar kredit qərarını təsdiqlədi. 

 

3 fevral 2004-cü il 

 

Bakıda "Gülüstan" sarayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ixrac boru kəmərinin tikintisinin 

maliyyələşdirilməsi üçün layihənin son maliyyələşmə sənədləri paketi imzalandı. Maliyyələşmə sazişləri 

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikasının nümayəndələri və BTC kreditorlar qrupundan olan 

nümayəndələr tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə imzalandı. 

 

20 sentyabr 2004-cü il 

 

"Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının tammiqyaslı işlən-məsinə dair Faza-3 layihəsinə sanksiya verildi. 

 

16 oktyabr 2004-cü il 
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Azərbaycanın Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik kəndində - Gürcüstanın Qardabani rayonu ilə sərhəddə 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac boru kəmərinin Azərbaycan və Gürcüstan hissələrini 

birləşdirməsi mərasimi keçirildi. "Qızıl qaynaq" adlanan bu mərasimdə hər iki ölkənin dövlət başçıları - 

Prezident ilham Əliyev və prezident Mixail Saakaşvili boru kəmərinin Azərbaycan və Gürcüstan hissələrini 

rəmzi olaraq qaynaqlayaraq birləşdirdilər. 

 

10 may 2005-ci il 

 

Operatoru BP olan BTC Ko şirkəti Səngəçal terminalındakı BTC baş nasos stansiyasını neftlə 

doldurmağa başlamışdır və bu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ixrac boru kəmərinin neftlə doldurulmasının birinci 

mərhələsidir. 

 

25 may 2005-ci il 

 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin Azərbaycan hissəsi istifadəyə 

verilmişdir. 

 

12 oktyabr 2005-ci il 

 

Heydər Əliyev adına BTC əsas ixrac boru kəmərinin Gürcüstan hissəsi istifadəyə verilmişdir. Bu 

münasibətlə Gürcüstanın Qardabani rayonunda yerləşən 1 №-li nasos stansiyasının ərazisində təntənəli mərasim 

keçirilmişdir. 

 

28 may 2006-cı il 

 

Azərbaycan nefti Türkiyənin Ceyhan terminalına çatmışdır. 

 

16 iyun 2006-cı il 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında neftin Qazaxıstan Respublikasından Xəzər 

dənizi və Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan sistemi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara 

nəql edil-məsinə dəstək verilməsi və şərait yaradılması haqqında müqavilə imzalanmışdır. 

 

Respublika.- 2006.-13 iyul. 
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BAKI-TBİLİSİ-ƏRZURUM BORU XƏTTİ 
 

Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsinə uyğun olaraq Transxəzər qaz kəməri 2,5 milyard dollardan 3,1 mil-

yard dollara qədər qiymətləndirilmiş və onun tikintisi 2 ilə başa çatması nəzərdə tutulurdu. Qaz kəməri 

Türkmənistandan Xəzər dənizinin dibinə qədər Azərbaycana, sonra isə quru ilə Gürcüstana, oradan da 

Ərzuruma (Türkiyəyə) uzanması nəzərdə tutulurdu. Türkiyədən isə qaz Avropaya veriləcəkdi.  

 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum Boru Xətti - Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdəniz” 

yatağından çıxarılan qazın Gürcüstan və Türkiyəyə nəqli üçün inşa edilmişdir. Kəmərin uzunluğu 980 kilometr, 

diametri 42 düymdür. 

Boru kəməri ildə 20 milyard kubmetrədən artıq ötürmə gücünə malikdir. 

2007-ci il iyulun 3-də isə "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-

Ərzurum marşrutu üzrə Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri ilə Türkiyə sərhədlərini aşaraq, qardaş ölkənin qaz 

kəmərləri sisteminə daxil olmuşdur.  

 
Ölkələr: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə 

İstismarı: 2006-cı il 

Tərəfdaşlar: BP (28.8%), SOCAR (16.7%), Statoil (15.5%), LUKoyl (10%), Total (10%), Naftiran 

Intertrade (10%), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (9%) 

Operatoru: BP 

Başlayır: Bakı (Səngəçal terminalı), Azərbaycan 

Bitir: Ərzurum, Türkiyə 

Uzunluğu: 980 km 

Diametri: 42 düym 

Ötürücülüyü: 25 milyard m³/il 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96lk%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCstan
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/BP
https://az.wikipedia.org/wiki/SOCAR
https://az.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://az.wikipedia.org/wiki/LUKoyl
https://az.wikipedia.org/wiki/Total
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Naftiran_Intertrade&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Naftiran_Intertrade&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye_Petrolleri_Anonim_Ortakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99ng%C9%99%C3%A7al_terminal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frzurum
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz yatağından təbii qazın  

dünya bazarlarına ixracının təşkil edilməsi ilə əlaqədar məsələlərin həll olunması üçün  

işçi qrupunun yaradılması haqqında 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz yatağında böyük qaz kondensat ehtiyatlarının 

kəşf olunmasını nəzərə alaraq, həmin yataqdan təbii qazın dünya bazarlarına ixracının təşkil edilməsi üçün 

potensial imkanların öyrənilməsi, qazın nəqli və bununla əlaqədar digər məsələlərin araşdırılması və operativ 

həlli məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. Aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılsın: 

Abid Şərifov - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini (qrupun sədri) 
Natiq Əliyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 
İlham Əliyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti 
Əli Əsədov - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi 
Valeh Ələsgərov - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi 
Endi Hopvud - BiPi AMOKO Eksploreyşn Azərbaycan (Şah Dəniz) Ltd. şirkətinin prezidenti 
Torivar Pedersen - Statoyl Azərbaycan şirkətinin prezidenti 
Jan Fransua Daqano - Elf Petroleum Azərbaycan B. V. şirkətinin Baş meneceri. 
2. Bu Sərəncamın 1-ci bəndinə müvafiq olaraq yaradılmış işçi qrupuna xarici dövlətlərin, şirkətlərin və 

maliyyə institutlarının səlahiyyətli nümayəndələri ilə qaz ixracı kəmərinin tikintisi və istismarı, Azərbaycan 

təbii qazının potensial bazarlarının öyrənilməsi ilə əlaqədar olaraq danışıqların aparılması və müvafiq sazişlərin 

layihələrinin hazırlanması səlahiyyəti verilsin. 
3. İşçi qrupuna tapşırılsın ki, Şah Dəniz yatağından təbii qazın dünya bazarlarına ixracı ilə əlaqədar 

sazişlər hazırlandıqdan sonra, onları baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 17 avqust 1999-cu il 

№ 218 
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Təbii qazın Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan ərazilərində və bu ərazilərin hüdudlarından kənarda 

Cənubi Qafqaz Boru Kəməri sistemi vasitəsi ilə tranzit, nəql edilməsi və satışına dair Azərbaycan 

Respublikası və Gürcüstan arasında Sazişin və həmin Sazişə əlavə edilmiş sənədlərin təsdiq edilməsi 

barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Azərbaycan Respublikasında neft hasilatının kəskin surətdə artırılması ilə bərabər qaz hasilatının 

artırılması üçün də zəmin yaradılmışdır. Belə ki, kəşf olunmuş zəngin Şahdəniz qaz-kondensat yatağının qəti 

dəyərləndirilməsi sübut etmişdir ki, qaz ehtiyatlarının potensialı 1 trilyon kubmetrdən artıqdır. Dünya miqyaslı 

yataq hesab olunan Şahdəniz yatağı nəinki Azərbaycanın, həm də bütün regionun energetika kompleksinin 

inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Burada aşkar olunmuş ehtiyatlar Azərbaycanı iri qaz ixracatçısına 

çevirir. 

Şahdəniz yatağının kəşfi Şərq-Qərb enerji dəhlizinin inkişafı və fəaliyyətinin həyata keçirilməsində yeni 

mərhələ açmış, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa geniş imkanlar yaratmış və mühüm sazişlərin bağlanmasına 

təkan vermişdir. 

2001-ci il 29 sentyabr tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Gürcüstanın 

Prezidenti iki ölkə arasında "Təbii qazın Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan ərazilərində və bu ərazilərin 

hüdudlarından kənarda Cənubi Qafqaz Boru Kəməri sistemi vasitəsi ilə tranzit, nəql edilməsi və satışına dair 

Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında Saziş"i imzalamışlar. 

Yuxarıda göstərilənlərin Azərbaycan dövləti üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Gürcüstanın Prezidenti tərəfindən 2001-ci il 29 sentyabr 

tarixində Bakı şəhərində imzalanmış "Təbii qazın Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan ərazilərində və bu 

ərazilərin hüdudlarından kənarda Cənubi Qafqaz Boru Kəməri sistemi vasitəsi ilə tranzit, nəql edilməsi və 

satışına dair Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında Saziş" təsdiq edilsin. 

2. Bu Qanunun 1-ci bəndində göstərilən Sazişə əlavə edilən aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin: 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri iştirakçıları arasında tranzit ərazisinə 

malik ölkənin hökuməti ilə Saziş; 

Gürcüstan Hökuməti və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri iştirakçıları arasında tranzit ərazisinə malik ölkənin 

hökuməti ilə Saziş. 

3. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

HEYDƏR ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2001-ci il 

№ 211-IIQ 
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“Şahdəniz” yatağından əldə olunacaq təbii qazın “Bakı-Tbilisi-Ərzurum” 

marşrutu ilə nəqlinə dair Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında 

sazişin imzalanma mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

bəyanatı 
 

26 oktyabr 2001-ci il 

 

 - Hörmətli Prezident cənab Eduard Şevardnadze! 

Hörmətli qonaqlar! 

Xanımlar və cənablar! 

Biz Gürcüstan Prezidenti Zari-aliləri cənab Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana rəsmi səfərinə yekun 

vuran sənədləri imzaladıq. Bu gün biz səmərəli görüş keçirdik. Gürcüstan Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidenti 

arasında təkbətək görüş oldu. Gürcüstanın və Azərbaycanın nümayəndə heyətləri arasında görüşlər və danışıqlar 

oldu. Onların hamısı dostluq, qarşılıqlı anlaşma ruhunda, qardaşlıq şəraitində keçmişdir. Bu sənədlər çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 

Cənubi Qafqaz qaz kəməri haqqında yəni "Şahdəniz" yatağından çıxarılacaq Azərbaycan qazının 

Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə nəqli haqqında, daha doğrusu, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri haqqında sənəd 

Azərbaycanın 1994-cü ildən başlayaraq Gürcüstan və Türkiyə ilə birlikdə həyata keçirdiyi neft strategiyasının, 

neft doktrinasının mühüm tərkib hissəsidir. Təbiidir ki, Azərbaycanın bu neft strategiyasının əsasını 1994-cü ilin 

sentyabrında Azərbaycanın neft şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Fransanın, 

Norveçin, Rusiyanın və digər ölkələrin ən iri neft şirkətləri arasında imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" təşkil edir. 

Əlbəttə, birinci müqavilə imzalandıqdan sonra vəzifə onu həyata keçirməkdən ibarət idi. Lakin biz onu 

həyata keçirməklə yanaşı, şübhəsiz, xarici şirkətlərin və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birgə səyləri ilə 

çıxarılacaq neftin dünya bazarlarına ixracı barədə də düşünməli idik. Ona görə də hələ o vaxt biz neftin ixracının 

müxtəlif variantlarını nəzərdən keçirirdik. İndi, müəyyən vaxt ötəndən sonra belə hesab edirəm ki, biz çox düz-

gün yol tutmuşduq. Neftin nəqlinin Şimal marşrutu adlandırılan Bakı-Novorossiysk boru kəməri, Qərb neft 

kəməri - Bakı-Supsa neft kəməri bu gün artıq reallığa çevrilmişdir. Əlbəttə, əsas niyyəti - Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəməri layihəsini gerçəkləşdirmək üçün qarşıda böyük iş dururdu. 

Bunların hamısı artıq arxada qalmışdır. Biz bu vəzifələri yerinə yetirdik, özü də uğurla yerinə yetirdik. 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birgə səyləri ilə 

Azərbaycanda 1997-ci ildə ilkin neft çıxarılmağa başlandı, noyabrda biz bunu böyük bir hadisə kimi qeyd etdik, 

yeri gəlmişkən yenə də dostlarımızla birlikdə. Bu mərasimdə dostumuz Prezident Eduard Şevardnadze də iştirak 

edirdi. Bakı-Supsa neft kəmərini çəkdik. 1999-cu ilin aprelində bu neft kəmərinin açılışını təntənə ilə qeyd 

etdik. Artıq bu günədək Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Çıraq" yatağından 16 milyon tona qədər neft 

çıxarılmışdır. Bu neftin 14 milyon tonundan çoxu Bakı-Supsa neft kəməri ilə ixrac olunmuşdur. 

Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri proqramının gerçəkləşdirilməsi məsələsi ilə bir çox illər 

ərzində məşğul olduq və bunu edə bildik. 1998-ci ildə Ankara bəyannaməsini, 1999-cu ildə isə İstanbulda son 

sazişi imzaladıq. Sonra Azərbaycanla Türkiyə və Azərbaycanla Gürcüstan arasında sazişin imzalanmasına çalış-

maq lazım gəldi. Bu da edildi. İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikintisinə dair layihə əməli 

surətdə həyata keçirilir. 

Lakin biz daha da irəli gedirik. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" sahəsində çox 

böyük qaz yatağı kəşf etmişik. İlkin hesablamalara görə onun ehtiyatları 1 trilyon kubmetrdir. Təbii ki, yenə də 

qarşıya qazın ixracı məsələsi çıxdı. Lakin bizim əvvəlki xəttimiz davam edir. Biz qazı Türkiyəyə Gürcüstan 

vasitəsi ilə ixrac etməyi qərara aldıq. Biz bunun üzərində xeyli işlədik və bu gün o işi başa çatdırdıq. Yəni, qaz 

kəmərinin şərtləri haqqında danışıqlar apardıq. Qazın Türkiyəyə Gürcüstan vasitəsilə göndərilməsi haqqında 

martın 12-də Ankarada Türkiyə hökuməti ilə Azərbaycan arasında saziş imzalandı. 

Bundan sonra Gürcüstanla Azərbaycan arasında iş davam etdirildi. Deməliyəm ki, bu, çox çətin iş idi. 

Lakin Gürcüstan və Azərbaycan nümayəndələri bu sazişin hazırlanması ilə, məncə, gərgin və layiqincə məşğul 

oldular. Saziş hazırlandı və bu gün biz onu imzaladıq. 

Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu, tarixi əhəmiyyətli hadisədir. Bu hadisənin ölkələrimiz üçün böyük 

əhəmiyyəti var. Cənubi Qafqaz üçün əhəmiyyəti var. Avropa regionu üçün də əhəmiyyəti var. Ölkələrimizin 

Qərb ölkələri ilə iqtisadi inteqrasiyası baxımından əhəmiyyəti var. 
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İndi mətbuat konfransında təfərrüata xüsusi olaraq varmağa lüzum yoxdur. Lakin, hər halda, demək olar 

ki, Azərbaycanın neft strategiyası uğurla həyata keçirilir, - hərçənd biz bu yolda çox çətinliklərlə, maneələrlə 

qarşılaşdıq, - Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında üç iri saziş imzalanmışdır və proqramımızın artıq bir 

hissəsi gerçəkləşdirilir. 

Heç bir şübhə yoxdur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də 

müəyyən edilmiş müddətdə uğurla çəkiləcək və Xəzər dənizindən, Azərbaycandan neft, qaz Gürcüstan vasitəsilə 

Türkiyəyə və oradan digər ölkələrə axacaqdır. Təbii ki, Gürcüstanın da bu çox qiymətli ehtiyatlardan istifadə 

etmək hüququ var. 

Eduard Amvrosiyeviç, bu yeni mühüm tarixi addım və qazandığımız uğurlar münasibətilə mən Sizi təbrik 

edirəm, qonaqlarımızı təbrik edirəm, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını təbrik edirəm. Əminəm ki, biz, bundan 

sonra da inamla irəliləyəcək və yeni uğurlara nail olacağıq. 

Bu proqramların ölkələrimiz üçün çox böyük iqtisadi əhəmiyyəti var. Onlar eyni zamanda son dərəcə 

böyük siyasi əhəmiyyətə malikdir. Bu əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, əvvəla, Cənubi Qafqaz, Avropa və Qərb 

arasında sıx inteqrasiya gedir, ikincisi, bu neft və qaz kəmərləri regionumuzda təhlükəsizliyə, sabitliyə və sülhə 

mühüm təminatdır. 

Biz bütün bunlara son dərəcə böyük əhəmiyyət verir və inanırıq ki, gördüyümüz bütün işlərin iqtisadi və 

siyasi nəticələri ölkələrimizin iqtisadiyyatını möhkəmlədəcək, regionumuzda sabitliyi, təhlükəsizliyi, sülhü 

təmin edəcək və bizi Avropa birliyinə, qabaqcıl, demokratik dünya birliyinə getdikcə daha da 

yaxınlaşdıracaqdır. 

Şadam ki, Gürcüstan Prezidenti dostum Eduard Şevardnadzenin bir çox əvvəlki səfərləri kimi, bu səfəri 

də belə mühüm tarixi hadisələrlə əlamətdardır. Mənə elə gəlir ki, biz Gürcüstanla Azərbaycan arasında dostluq 

münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi binasının möhkəmlənməsinə hər dəfə yeni bir davamlı daş qoyuruq. 

Bir daha təbrik edirəm və bu gün imzalanmış sazişin uğurla həyata keçirilməsini arzulayıram. 
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Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Birgə Bəyanatın təsdiq edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

I. 2001-ci il sentyabrın 29-da Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında imzalanmış 

Birgə Bəyanat təsdiq edilsin. 

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

HEYDƏR ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2001-ci il 

№ 225-IIQ 

 

BİRGƏ BƏYANAT 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. Əliyevin dəvəti ilə Gürcüstan Prezidenti E. Şevardnadze 29 

sentyabr 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə oldu. 

Tərəflər öz ölkələrindəki siyasi və sosial-iqtisadi islahatların gedişi haqqında informasiya mübadiləsi 

apardılar, strateji tərəfdaşlığa əsaslanan ikitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyəsini məmnunluqla qeyd etdilər, bu 

tərəfdaşlığın gələcək inkişafı və möhkəmləndirilməsi məsələlərini, qarşılıqlı maraq doğuran aktual regional və 

beynəlxalq problemləri müzakirə etdilər. 

8 mart 1996-cı il tarixli "Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı 

təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında Müqavilə", 8 mart 1996-cı il tarixində Tbilisi şəhərində 

imzalanmış "Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında Bəyannamə", 18 fevral 1997-ci il 

tarixli "Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında strateji əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi 

haqqında Bəyannamə"nin qarşılıqlı münasibətlərin möhkəm bazasını təşkil etdiyi, Qafqazda təhlükəsizliyin və 

sabitliyin başlıca prinsiplərinin formalaşmasına və münaqişələrin hərtərəfli nizama salınmasına əsas kimi xidmət 

etdiyi qeyd olundu. 

Tərəflər 11 sentyabr 2001-ci ildə ABŞ-dakı misli görünməmiş terror aksiyalarını pislədilər, bu 

hadisələrin bütün dünyada sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və demokratiya üçün təhlükə yaratdığını qeyd edərək, 

beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə dünya ölkələrinin səylərinin birləşdirilməsində fəal iştirak etməyə hazır 

olduqlarını bildirdilər. 

Tərəflər region dövlətlərinin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin zorla dəyişdirilməsinə yönəlmiş təcavüz 

aktlarını, təcavüzkar separatizmi, ekstremizmi və terrorçuluğu bütün forma və təzahürlərində pislədilər və bu 

təhlükələrə qarşı mübarizədə birgə fəaliyyəti davam və inkişaf etdirmək arzusunu bildirdilər. 

Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Abxaziya, Gürcüstan münaqişəsi üzrə BMT və ATƏT-in 

qərarlarının və bu təşkilatlar çərçivəsində qəbul olunmuş digər sənədlərin tezliklə həyata keçirilməsinin 

zəruriliyini təsdiq etdilər. Tərəflər bu münaqişələrin dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və 

sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət və şərtsiz əməl olunma prinsipi əsasında nizama salınmasının Cənubi 

Qafqaz dövlətləri arasında sülhün, sabitliyin və etimadın əldə olunması üçün etibarlı zəmin yaradacağına qəti əmin 

olduqlarını bildirdilər. 

Tərəflər BMT, ATƏT, Avro-Atlantik Tərəfdaşlıq Şurası, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, QDİƏT və 

digər beynəlxalq təşkilatlar və forumlar çərçivəsində əməkdaşlığın gələcəkdə də davam etdirilməsinə və 

dərinləşdirilməsinə hazır olduqlarını bildirdilər. 

Tərəflər GUÖAM çərçivəsində tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmlənməsi və qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını bildirdilər və 7 iyun 2001-ci ildə imzalanmış Yalta Xartiyasının 

vacibliyini qeyd etdilər. 

Tərəflər Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin tammiqyaslı fəaliyyət göstərməsinin, Böyük İpək yolunun 

bərpasının, TRASEKA proqramlarının həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi məqsədi ilə birgə praktiki tədbirlər 

görülməsinin müstəsna əhəmiyyətini qeyd etdilər. 

Tərəflər Azərbaycan və Gürcüstandan keçən nəqliyyat-kommunikasiya yollarının dinamik inkişafını 

məmnuniyyətlə qeyd etdilər. 
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Tərəflər 28 oktyabr 1998-ci il Ankara Bəyannaməsinin prinsipləri və 19 noyabr 1999-cu ildə ATƏT-in 

İstanbul Zirvə görüşü zamanı neft və qazın nəqlinə dair imzalanmış sənədlərin Şərq-Qərb enerji dəhlizi 

layihələrinin uğurla gerçəkləşdirilməsinin davamlı əsasını təşkil etdiyini bir daha təsdiqlədilər. 

Tərəflər Şərq-Qərb enerji dəhlizi layihələrini dəstəklədiklərini bildirdilər  və qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlıq prinsiplərinə uyğun olaraq göstərilən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə səylərini davam 

etdirməyə hazır olduqlarını bildirdilər. 

Tərəflər Azərbaycan qazının Türkiyəyə, gələcəkdə isə Türkiyə vasitəsi ilə Avropa ölkələrinə nəql 

edilməsini həyata keçirəcək Cənubi Qafqaz qaz kəməri layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üzrə Hökumətlərarası 

Saziş paketinin imzalanmasının zəruriliyini qeyd etdilər. Cənubi Qafqaz qaz kəməri layihəsinin sürətlə 

gerçəkləşdirilməsinin təmin edilməsinə yönəlmiş danışıqlar prosesinin vaxtında və uğurla başa çatmasında 

Azərbaycan və Gürcüstan Prezidentlərinin iradə və qətiyyətinin xüsusi rol oynadığı qeyd edildi. 

Tərəflər iqtisadi layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə çoxillik və çox zəhmət tələb edən 

birgə işlərinin mühüm mərhələsinin uğurla başa çatdırılmasından məmnun olduqlarını bildirdilər. Buna bariz 

nümunə Bakı-Supsa neft kəməri tikintisinin və istismarının həyata keçirilməsi, habelə dəqiq nəzərdə tutulmuş 

müddətlər çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək "Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri" layihəsinin işlənib 

hazırlanmasıdır. 

Tərəflər beynəlxalq birlik, xüsusilə ABŞ və Avropa İttifaqının fəal dəstək və yardımının enerji 

layihələrinin uğurla işlənib hazırlanmasının və reallaşdırılmasının rəhni olduğunu qeyd etdilər. 

Tərəflər Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və 

demarkasiyasının mühüm əhəmiyyətini vurğuladılar və dövlət komissiyalarının işinin davam etdirilməsinin 

zəruriliyini təsdiq etdilər. 

Tərəflər təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri və bu sahələrdə hərtərəfli  mübadilələr üzrə əməkdaşlığın 

inkişafı və dərinləşdirilməsi üzrə səylərə tərəfdar olduqlarını bildirdilər. 

Tərəflər iqtisadiyyatın bütün sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın əlverişli əsaslarını yaratmaq üçün 

bundan sonra da qətiyyətli tədbirlər görmək əzmində olduqlarını bildirdilər və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 

Hökumətlərarası Komissiyanın potensialından istifadə olunmasının əhəmiyyətini qeyd etdilər. 

Tərəflər hüquqi demokratik dövlət qurmaq məqsədi ilə demokratik dəyişikliklərə, insan hüquqlarının və 

əsas azadlıqlarının, o cümlədən milli azlıqların nümayəndəsi sayılan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə, 

Azərbaycan və Gürcüstanın üzv olduqları beynəlxalq müqavilələrə uyğun şəkildə öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsinə tərəfdar olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. 

Tərəflər bununla əlaqədar eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan gürcülərin və Gürcüstanda yaşayan 

azərbaycanlıların hüquq və azadlıqlarına riayət edilməsinin və maraqlarının qorunmasının təmin olunmasını və 

onlara qayğı göstərilməsini hər iki dövlətin dövlət siyasətinin mühüm sahəsi hesab etdiklərini təsdiq etdilər. 

Tərəflər keçirilmiş səfərin nəticələrini müsbət qiymətləndirdilər və danışıqların səmərəli xarakter 

daşıdığını qeyd etdilər. 

Bakı şəhərində 29 sentyabr 2001-ci ildə, hər biri Azərbaycan və gürcü dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə 

imzalanmışdır, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti                                                               Gürcüstan Prezidenti 

HEYDƏR ƏLİYEV                                                                           EDUARD ŞEVARDNADZE 
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Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 4 oktyabr tarixli 160-IQ Qanunu ilə qəbul və təsdiq edilmiş, 

həyata keçirilməsinə icazə verilmiş 1996-cı il 4 iyun tarixli "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 

Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bİ-Pİ Eksploreyşn 

(Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinq 

ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., Törkiş Petroteum Oversiz Kompani Limited şirkətləri 

arasında Saziş"in və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) Layihəsinin həyata keçirilməsi 

iiə əlaqədar sənədləri imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

 

1. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 4 oktyabr tarixli 160-IQ Qanunu ilə qəbul və təsdiq edilmiş, 

həyata keçirilməsinə icazə verilmiş 1996-cı il 4 iyun tarixli "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz 

perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bİ-Pİ Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf 

Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl 

Azərbaycan A.S., Törkiş Petroteum Oversiz Kompani Limited şirkətləri arasında Saziş"in və Cənubi Qafqaz 

Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) Layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sənədləri imzalamaq 

səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının yanacaq və energetika naziri Məcid Zahid oğlu Kərimova verilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində 

göstərilən sənədlərin Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin Azərbaycan 

Respublikasının yanacaq və energetika naziri Məcid Zahid oğlu Kərimova verilməsi barədə xarici tərəfdaşlara 

müvafiq bildiriş göndərsin. 

 

Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 7 fevral 2003-cü il 

№ 1141 
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CƏNUB QAZ DƏHLİZİ: TANAP, TAP 

 

Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri - (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, ixtisarla 

TANAP) təbii qazı Türkiyənin Şərq sərhədindən Qərb sərhədinə daşıyacaq, bütün ölkədə sabit tranziti 

təmin edəcək. Layihə Azərbaycandan başlayan genişlənmiş Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa 

Birliyində bir neçə kəmərlə əlaqələndirəcək. 5 il ərzində reallaşması nəzərdə tutulan layihənin dəyəri 7 

mlrd. ABŞ dollarıdır. Dörd mərhələdə həyata keçiriləcək layihənin ilk mərhələsi 2018-ci ildə başa 

çatıb. 2020-ci ildən kəmərin buraxılış qabiliyyəti ildə 16 mlrd., 2023-cü ildə 23 mlrd., 2026-cı ildə isə 

31 mlrd. kubmetrə çatdırılacaq. İlk dövrdə TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 mlrd. kubmetr 

Azərbaycan qazının 10 mlrd. kubmetri Avropaya, 6 mlrd. kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq. Avropa 

üçün nəzərdə tutulan qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil veriləcək. 

TANAP layihəsində Cənub Qaz Dəhlizi QSC 51%, STEAŞ 7%, BP 12% və Türkiyənin BOTAŞ 

şirkəti 30% paya malikdir. TANAP layihəsi üzrə saziş 2012-ci il iyunun 26-da İstanbulda imzalanıb. 

Boru kəmərinin diametri Eskişehrədək 56 düym, ondan sonra 48 düym, dəniz dibində isə 36 düym 

nəzərdə tutulub. TANAP layihəsinin Eskişehrədək hissəsinin işə düşməsi  Şahdəniz-II layihəsi üzrə 

qaz hasilatına başlanması vaxtı ilə uzlaşdırılıb və 2018-ci ildə baş tutub, 30 iyun 2018-ci il tarxində ilk 

kommersiya qazı çatdırılmışdır. 2019-cu ilin aprel ayında "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsinin bir hissəsi 

olan Trans-Anadolu qaz kəmərinin (TANAP) 1-ci mərhələsi çərçivəsində sınaq qaz tədarükü başlayıb.  

 

Ölkə: Azərbaycan, Türkiyə 

Tikilmə ili: 2014-cü ildə başlanılıb 

İstismarı: 2018-ci il 

Sahibi: TANAP project company 

Tərəfdaşlar: SOCAR, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BP 

Operatoru: SOCAR 

Uzunluğu: 1.839 km 

Ötürücülüyü: 16× 109 m³/il 

 

Trans Adriatik Boru Xətti (TAP) - Xəzərin Azərbaycan sektorundan təbii qazı Yunanıstandan 

Albaniya və Adriatik dənizindən keçərək İtaliyaya və daha sonra qərbi Avropaya nəql edəcək boru 

xətti proyektidir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin bir hissəsi olan TAP kəməri ilə "Şahdəniz-2" layihəsi 

çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin olaraq ildə 10 mlrd. kubmetrinin Avropaya nəqli nəzərdə tutulur, 

bununla Avropada təxminən 7 milyon ailə enerji ilə təmin ediləcək. Bu boru kəməri Türkiyə-

Yunanıstan sərhədində TANAP (Trans-Anadolu) boru kəmərinə qoşularaq Yunanıstan, Albaniya və 

Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna qədər uzanacaq. 2019-cu il iyunun sonuna Trans-

Adriatik Boru Kəməri (TAP) üzrə işlərin 88,5%-i tamamlanıb. 

 

Ölkələr: Azərbaycan, Türkiyə, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya 

Tikilmə ili: 2016-cı ildə başlanılıb 

İstismarı: 2020-ci il 

Tərəfdaşlar: BP (20%), SOCAR (20%, Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%), Axpo (5%) 

Operatoru: Trans Adriatic Pipeline AG 

Başlayır: Türkiyə 

Bitir: İtaliya 

Uzunluğu: 867 km 

Diametri: 48 

Ötürücülüyü: 10-20 milyard m³/il 
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https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Qafqaz_boru_k%C9%99m%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Avropa_Birliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Avropa_Birliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/ARDN%C5%9E
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=BOTA%C5%9E&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eahd%C9%99niz-II&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96lk%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
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https://az.wikipedia.org/wiki/2018
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https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye_Petrolleri_Anonim_Ortakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/BP
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https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluxys&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Enag%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Axpo&action=edit&redlink=1
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"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şah Dəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın 

pay bölgüsü haqqında Saziş"in və Cənubi Qafqaz boru kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) layihəsinin həyata 

keçirilməsində operativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şah Dəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın 

pay bölgüsü haqqında Saziş"in və Cənubi Qafqaz boru kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) layihəsinin (bundan 

sonra birlikdə "Şah Dəniz və CQBK layihəsi" adlandırılacaq) həyata keçirilməsində operativ idarəetmənin 

təkmilləşdirmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Şah Dəniz və CQBK layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasını təmsil 

etmək səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə verilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

2.1. qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 7 mart 2007-ci il 

                № 540 
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Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamənin təsdiq edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

2011-ci il yanvarın 13-də Bakı şəhərində imzalanmış Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə 

təsdiq edilsin. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 4 mart 2011-ci il 

       № 72-IVQ 

  

Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə 

  

Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Jose 

Manuel Durao Barroso, enerji təhlükəsizliyinin və enerjinin nəqlinin təhlükəsizliyinin vacibliyini vurğulayırıq; 

Biz Xəzər regionundan Avropaya qaz təchizatı marşrutlarının şaxələndirilməsinin enerji təhlükəsizliyini 

şərtləndirən faktorlardan biri olduğunu qeyd edirik; 

Biz Azərbaycanın və Xəzər regionunun digər ölkələrinin enerji ehtiyatlarının nəql edilməsində Bakı-

Tiflis-Ceyhan neft və Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərlərinin xüsusi əhəmiyyətini xatırlayırıq, 

Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Jose 

Manuel Durao Barroso tərəfindən 2006-cı ilin noyabr ayında Brüsseldə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası 

və Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nda, 2008-ci 

ilin noyabr ayında imzalanmış Bakı Bəyannaməsinin əlaqədar müddəalarında, 2009-cu ilin may ayında 

keçirilmiş Praqa Zirvə Görüşünün müvafiq Enerji Bəyannaməsində təsbit olunmuş Azərbaycan-Avropa İttifaqı 

enerji münasibətlərinin vacibliyini bir daha təsdiq edirik; 

Bununla biz: 

1.                  Bəyan edirik ki, bizim ümumi məqsədimiz mümkün qədər tez bir zamanda Cənub 

Dəhlizinin yaradılmasına və fəaliyyətdə olmasına nail olmaq və Azərbaycan Respublikasını Cənub Qaz 

Dəhlizinə mühüm töhfə verən və onu mümkün edən qismində müəyyən etməkdir. 

2.                  Şah Dəniz 2 layihəsində və Azərbaycandakı digər quyulardakı mövcud qaz ehtiyatlarının 

bölüşdürülməsi prosesini sürətləndirməyə çağırır və biz investorları həmin qazın vaxtında birgə bölüşdürülməsi 

üçün bütün mümkün tədbirləri görməyə təşviq edirik. 

3.                  Bildiririk ki, Azərbaycandakı və ondan kənarda olan təbii qazın nəqlinə nail olmaqla bu 

strateji dəhliz Avropa İttifaqının mövcud qaz dəhlizlərini tamamlayır. Xəzər regionundan Avropa bazarına kimi 

olan bu marşrutun yaradılması Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqının qaz daşınması marşrutlarının 

şaxələndirilməsi və birbaşa enerji və nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması üzrə birgə strateji məqsədinə uyğun 

gəlir. 

4.                  Cənub Qaz Dəhlizini Avropa Enerji Təhlükəsizliyinin artırılmasında dayaq nöqtəsi kimi və 

Azərbaycan ərazisində ehtiyatların hasil edilməsinin bu qaz həcmlərinin qəbul edilməsi üçün kifayət qədər 

infrastruktur və bazarların, o cümlədən kommersiya şərtlərinin mövcud olmasına istinadən zəmanəti kimi 

nəzərdən keçiririk. Bu, hamının uzunmüddətli faydalana biləcəyi etibarlı və genişlənən bazar olacaq və Xəzər 

regionunun qaz təchizatçıları bu etimada əsaslana biləcəkdir. 

5.                  Qeyd edirik ki, bu strateji dəhliz Azərbaycanda hasil olunan qaz ilə bütün kontraktların fiziki 

olaraq təmin olunmasına imkan verəcək və bu məqsədlə qurulan kifayət qədər infrastrukturun yaradılmasına 

səbəb olacaq, bununla da Avropa İttifaqında və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində Azərbaycandan olan təbii qazın 

nəqli və satışı paylanmasını mümkün edəcək, Komissiya ayrı-seçkiliyə yol verməyən zəruri hüquqi, 

tənzimləyici və kommersiya şərtlərinin yaradılmasında köməklik göstərməyə hazır olacaqdır. 

  

Prezidentlər indiyədək əldə edilmiş irəliləyişi alqışlayır və təchizatçı və ya istehlakçı qismində olan digər 

maraqlı tərəfləri Cənub Qaz Dəhlizinin növbəti inkişaf mərhələlərində iştirak etmək imkanlarından istifadə 

etməyə dəvət edirlər. 
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13 yanvar 2011-ci ildə Bakıda, Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla iki nüsxədə imzalanmışdır. 

  

  

Azərbaycan Respublikasının   Avropa Komissiyasının 

Prezidenti   Prezidenti 

      

İlham ƏLİYEV   Jose Manuel Durao 

BARROSO 
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Azərbaycan təbii qazının dünya bazarına Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə nəqli ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

  

“Şahdəniz” perspektiv strukturunda Azərbaycanın müasir neft tarixində ilk dəfə olaraq zəngin qaz-

kondensat yatağının kəşf edilməsi və 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin bu yataq 

üzrə dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə Saziş imzalaması ölkə iqtisadiyyatına irihəcmli xarici sərmayə cəlb 

edilməsinə imkan yaratmışdır. 

2006-cı ildə “Şahdəniz” yatağının istismarının birinci mərhələsinin başlanmasından sonra təbii qazın 

Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri vasitəsilə Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına çıxarılması Azərbaycanın enerji 

sənayesi tarixində yeni səhifə açaraq ölkəmizi qaz ixracatçısına çevirmişdir. 

Hazırda “Şahdəniz” yatağının istismarının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsi həcmi artmaqda olan 

qazın Türkiyə və Avropaya ixracını təmin edəcək müvafiq infrastrukturun yaradılmasını nəzərdə tutur. 

2012-ci il iyunun 26-da “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında 

Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri sisteminə dair” Saziş imzalanmış və hər iki dövlətin qanunverici orqanları 

həmin Sazişi ratifikasiya etmişlər. 

Trans-Anadolu Qaz Kəməri təkcə “Şahdəniz” layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazı deyil, Azərbaycanın 

digər yataqlarından hasil edilən təbii qazı da dünya bazarına çatdırmaq potensialına malik olması ilə mühüm 

siyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. 

Böyük sərmayə qoyuluşu tələb edən təbii qaz yataqlarının işlənilməsinə və hasil edilmiş qazın boru 

kəmərləri vasitəsilə nəqlinə dair layihələrin əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təxirəsalınmaz təşkilati 

və digər tədbirlərin görülməsini tələb edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, göstərilən 

layihələrdə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini qorumaq, Azərbaycan dövləti tərəfindən layihə 

iştirakçılarına hərtərəfli kömək göstərilməsini və əlverişli şərait yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara 

alıram: 

1. Azərbaycan qazının dünya bazarına nəqli ilə əlaqədar Cənub Qaz Dəhlizinin fəaliyyətini təmin etmək 

məqsədi ilə “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənilməsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

(SCP) genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) 

layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə aşağıdakı tərkibdə Dövlət Komissiyası yaradılsın: [1] 

  

Komissiyanın sədri [2] 

  

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini 

  

Komissiyanın üzvləri 

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri 

Azərbaycan Respublikasının energetika naziri 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 

Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri 

Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru. 

2. Müəyyən edilsin ki, bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə yaradılmış Dövlət Komissiyası: 

2.1. aparılan işlərin layihə iştirakçıları ilə əlaqələndirilməsini, ortaya çıxan məsələlərin Komissiyanın 

müəyyən etdiyi aidiyyəti qurumlar tərəfindən operativ həllini təmin edir; 

2.2. Komissiya tərəfindən müəyyən olunan hallarda həyata keçirilən tədbirlərə dair təkliflər hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir; 

2.3. işlərin gedişi haqqında mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

https://e-qanun.az/framework/26940#_edn1
https://e-qanun.az/framework/26940#_edn2
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Bakı şəhəri, 29 oktyabr 2013-cü il 

       № 15 

  

  

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

  

1.       16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) 

2.       23 iyun 2018-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1297) 

3.       13 dekabr 2019-cu il tarixli 1694 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 14 dekabr 2019-cu il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2020-ci il, № 12, maddə 1694) 

  

SƏRƏNCAMA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

  

 
[1] 23 iyun 2018-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1297) ilə 1-ci hissənin ikinci bəndin birinci 

yarımbəndində “köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini” 

sözləri “iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi - şöbə müdiri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

23 iyun 2018-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1297) ilə 1-ci hissənin ikinci bəndin ikinci 

yarımbəndində “Natiq Əliyev” sözləri “Pərviz Şahbazov” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” 

qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, 

maddə 1384) ilə 1-ci hissədən “və sənaye” sözləri çıxarılmışdır. 

23 iyun 2018-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1297) ilə 1-ci hissənin ikinci bəndin beşinci 

yarımbəndində “Hüseynqulu Bağırov” sözləri “Muxtar Babayev” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  
[2] 13 dekabr 2019-cu il tarixli 1694 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” 

qəzeti, 14 dekabr 2019-cu il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 

12, maddə 1694) ilə 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Dövlət Komissiyasının tərkibi yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

  

Komissiyanın sədri 

Yaqub Eyyubov - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini. 

Komissiyanın üzvləri: 

Əli Əsədov - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi - şöbə müdiri 

Pərviz Şahbazov - Azərbaycan Respublikasının energetika naziri 

Şahin Mustafayev - Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat və sənaye naziri 

Samir Şərifov - Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri 

Muxtar Babayev- Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri 

Rövnəq Abdullayev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

Şahmar Mövsümov - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru. 

http://e-qanun.az/framework/33518
http://e-qanun.az/framework/39434
http://e-qanun.az/framework/43816
https://e-qanun.az/framework/26940#_ednref1
http://e-qanun.az/framework/39434
http://e-qanun.az/framework/39434
http://e-qanun.az/framework/33518
http://e-qanun.az/framework/39434
http://e-qanun.az/framework/43816
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“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi və Cənub Qaz Dəhlizinin 

yaradılmasına dair digər layihələrlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Şahdəniz” 

qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-

Anadolu Boru Kəməri və Trans-Adriatik Boru Kəməri layihələrində (bundan sonra - Layihələr) Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payı və digər maliyyə öhdəliklərinin dövlət vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 15 nömrəli 

Sərəncamı ilə yaradılmış Dövlət Komissiyasının təklifini nəzərə alaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti: 

1.1. Nizamnamə kapitalı 100 (yüz) milyon ABŞ dolları təşkil edən və səhmlərinin 51 faizi dövlət 

mülkiyyətində, 49 faizi isə SOCAR-a məxsus olan qapalı səhmdar cəmiyyətini (bundan sonra - Cəmiyyət) təsis 

etməklə Layihələrin səmərəli idarə olunmasını təmin etsin; [1] 

1.2. Layihələrdəki iştirak paylarının Cəmiyyətə keçməsini təmin etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu: 

2.1. Cəmiyyətin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin maliyyələşdirilməsini təmin etsin; 

2.2. Cəmiyyətə Layihələr üzrə bu Sərəncamın 1.2-ci bəndinə əsasən keçən iştirak paylarının 

maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan vəsaitin, geri qaytarılmaq şərti ilə Cəmiyyətə uzunmüddətli investisiya 

edilməsini təmin etsin. 

3. Dövlət Komissiyası təyin etdiyi nümayəndələr vasitəsi ilə Cəmiyyətin Müşahidə Şurasında təmsil 

olunsun. 

4. Cəmiyyətin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin sahibliyi və idarə edilməsi Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilsin və həmin səhmlər üzrə dividendlər 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna köçürülsün. [2] 

5. Bu Sərəncamın 2.2-ci bəndinə əsasən Cəmiyyətə investisiya edilən vəsait tam geri qaytarılanadək 

Cəmiyyətin bütün Layihələrdən əldə etdiyi gəlir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna köçürülsün. 

6. Dövlət Komissiyası bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 25 fevral 2014-cü il 

                  № 287 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

  

1.       20 aprel 2015-ci il tarixli 1180 nömrəli Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, 

maddə 437) 

1. 16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) 

  

SƏRƏNCAMA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

  

 
[1] 20 aprel 2015-ci il tarixli 1180 nömrəli Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 

437) ilə 1.1-ci bəndində “ARDNŞ-ə” sözü “SOCAR-a” sözü ilə əvəz edilmişdir. 

  

https://e-qanun.az/framework/27187#_edn1
https://e-qanun.az/framework/27187#_edn2
http://e-qanun.az/framework/29842
http://e-qanun.az/framework/33518
https://e-qanun.az/framework/27187#_ednref1
http://e-qanun.az/framework/29842
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[2] 16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) ilə 4-cü hissədən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır. 

https://e-qanun.az/framework/27187#_ednref2
http://e-qanun.az/framework/33518
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“Azərbaycan təbii qazının dünya bazarına Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə nəqli ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 15 nömrəli Sərəncamında 

dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. “Azərbaycan təbii qazının dünya bazarına Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə nəqli ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 15 nömrəli Sərəncamının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 10, maddə 1188; 2016, № 8, maddə 1384; 

2018, № 6, maddə 1297) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Dövlət Komissiyasının tərkibi aşağıdakı redaksiyada 

verilsin: 

  

“Komissiyanın sədri 

  

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini 

  

Komissiyanın üzvləri 

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri 

Azərbaycan Respublikasının energetika naziri 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 

Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri 

Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru.”. 

  

2. Dövlət Komissiyasına tapşırılsın ki, bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 13 dekabr 2019-cu il 

                      № 1694 

 

http://e-qanun.az/framework/26940
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Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib  

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib: 

Prezident İlham Əliyevin nitqi 

(29 may 2018-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 29-da Səngəçal terminalında Cənub Qaz 

Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, həmçinin XXV yubiley Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisinin də açılışı olub, 

mərasim sərginin keçirildiyi Bakı Ekspo Mərkəzində canlı yayımlanıb. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi. 

 

x x x 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar. 

Bu gün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Bu gün Cənub Qaz Dəhlizinin 

rəsmi açılışı günüdür. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

Biz bu günü burada – Səngəçal terminalının ərazisində qeyd edirik. Səngəçal terminalı dünyanın ən 

böyük neft-qaz terminalıdır və məhz burada dörd il bundan əvvəl Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyulmuşdur. 

Eyni zamanda, onu da qeyd etməliyəm ki, bu gün Bakı Ekspo Mərkəzində XXV Xəzər Neft-Qaz Sərgisi öz 

işinə başlayır və sərgidə iştirak edən yoldaşlar bu gün bu mərasimdə də iştirak etmiş kimi sayıla bilərlər. Mən 

onları da salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, 25 il ərzində ilk dəfədir ki, Xəzər Neft-Qaz Sərgisinin açılışı 

sərgi yerində yox, Səngəçal terminalında baş verir. 

Xəzər Neft-Qaz Sərgisinin Azərbaycanın enerji siyasətinin reallaşmasında çox böyük rolu olmuşdur. İlk 

sərgi 1994-cü ildə keçirilmişdir. O vaxt Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi və riskli dövlət kimi sayılırdı. Bu 

sərginin Azərbaycana investisiya qoyuluşu üçün çox önəmli rolu olmuşdur. Ötən 25 il ərzində bu sərgi dünya 

miqyasında çox mötəbər sərgi kimi tanınır və sərgidə iştirak edən şirkətlərin, ölkələrin sayı getdikcə 

artmaqdadır. 

Qeyd etdiyim kimi, 4 il bundan əvvəl bu ərazidə Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyulub. O zaman mən 

tam əmin idim ki, bu layihə uğurla, vaxtında icra ediləcək, baxmayaraq ki, bu, çox nəhəng və texniki-iqtisadi 

cəhətdən çox mürəkkəb bir layihədir. Bu layihə geniş beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edən bir layihə idi. İlk dəfə 

olaraq Azərbaycan belə genişmiqyaslı beynəlxalq iqtisadi və siyasi əməkdaşlığı tələb edən layihəyə start 

vermişdir, onun təşəbbüskarı olmuşdur. Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı onu göstərir ki, biz qarşımıza 

qoyduğumuz bütün hədəflərə çatdıq və bu gün ölkəmizin həyatında neft-qaz sənayesinin inkişafında yeni dövr 

başlayır. 

Dünən Azərbaycan xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini təntənəli şəkildə qeyd etmişdir. 

Bu da tarixi hadisə idi. Çünki ilk dəfə olaraq 1918-ci ildə müsəlman aləmində demokratik respublika 

yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı məhz Azərbaycan xalqı yaratmışdır. Dünən 

təntənəli mərasimdə çıxış edərkən bildirdim ki, əgər 1920-ci ildə müstəqillik əldən verilməsəydi və Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti süqut etməsəydi, bu gün Azərbaycan bəlkə də dünyanın ən inkişaf etmiş və ən zəngin 

ölkələrindən biri ola bilərdi. Çünki bizim təbii ehtiyatlarımız, zəngin neft ehtiyatlarımız çox böyük imkanlar 

açırdı. Ancaq Azərbaycan müstəqilliyini itirdi və ondan əvvəlki dövrdə Azərbaycan müstəqil olmadığı üçün 

Azərbaycan xalqı öz təbii ehtiyatlarından bəhrələnə bilməmişdir. 

Dünya neftinin tarixi Azərbaycandan başlayır. 1846-cı ildə dünya miqyasında ilk dəfə olaraq sənaye 

üsulu ilə neft məhz Azərbaycanda, Bakıda hasil edilmişdir. O tarixi anı əks etdirən abidə şəhərimizin 

mərkəzində bir neçə il bundan əvvəl ucaldılıb. O vaxt – XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəlində 

Azərbaycan dünya neft hasilatının əksəriyyətini təmin edirdi. Ancaq Azərbaycan xalqı bundan bəhrələnə 

bilibmi?! Əlbəttə ki, yox. O illərin şəkillərinə, statistik məlumatlarına baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, 

xalq səfalət içində yaşayırdı, yoxsulluq hökm sürürdü, heç bir sənaye inkişafından söhbət getmirdi. Sadəcə 

olaraq, Azərbaycan resurs mənbəyi idi və Azərbaycandan çıxarılan “qara qızıl” Azərbaycan xalqının inkişafına 

xidmət etmirdi. Bizim neftimiz tükənirdi. Neftdən əldə edilən gəlir Azərbaycan xalqının rifahına yönəlmirdi və 

eyni zamanda, biz Abşeron yarımadasında böyük ekoloji problemlərlə üzləşmişdik. Bu problemləri bu gün 

müstəqil dövlət həll edir. 

https://azertag.az/
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Bu gün müstəqil Azərbaycan və bizim uğurlu neft-qaz siyasətimiz göstərir ki, ancaq müstəqillik 

şəraitində, müstəqillik dövründə Azərbaycan xalqı öz təbii ehtiyatlarından istifadə edə bilər, ancaq müstəqillik 

dövründə Azərbaycan uğurla inkişaf edə bilər. Bu gün biz müstəqil dövlət kimi ayaqda möhkəm dayanmışıq, 

ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri uğurla icra edirik, belə nəhəng layihələri tərəfdaşlarımızla birlikdə icra 

edirik və Avropanın enerji xəritəsini yenidən tərtib edirik. 

Sovet İttifaqı dağılanda Azərbaycan 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Ancaq 

müstəqilliyimizin ilk iki ili çox ağır keçmişdir. Ölkə demək olar ki, idarəolunmaz vəziyyətdə idi, xaos, anarxiya, 

böhran hökm sürürdü, neft sənayesi tamamilə tənəzzülə uğramışdı, vətəndaş müharibəsinə start verilmişdi. 

Yəni, ölkə çox böyük təhlükələrlə üzləşmişdi və müstəqilliyimizin ilk iki ili formal xarakter daşıyırdı. Çünki 

Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilmirdi. 

1993-cü ildə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə müraciət edərək onu hakimiyyətə dəvət etdi, Prezident 

vəzifəsinə seçdi və ondan sonra Azərbaycanın uğurlu inkişaf dövrü başlamışdır. Biz əgər tarixə baxsaq görərik 

ki, məhz o vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan inamla inkişaf edir, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr uğurla 

icra edilir və ölkə iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil edən neft-qaz sektorumuz da inkişaf edir. 

Qeyd etdiyim kimi, 1994-cü ildə birinci Xəzər Neft-Qaz Sərgisi təşkil edilmişdir. Azərbaycanın dünyada 

zəngin resurslara malik ölkə kimi tanıdılmasında bu sərginin çox böyük rolu olmuşdur. 1994-cü il sentyabrın 

20-də “Əsrin kontraktı” imzalanmışdır. “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqları dünyanın ən böyük neft 

yataqlarından biridir və 24 il bundan əvvəl imzalanmış “Əsrin kontraktı”nın müddəti keçən il 2050-ci ilə qədər 

uzadıldı. Yəni, bu, özlüyündə onu göstərir ki, bu yataqda nə qədər böyük neft ehtiyatları var. “Əsrin kontraktı” 

Azərbaycana nəfəs verdi, ölkəmizin canlanmasına xidmət göstərdi. İlk dəfə olaraq Xəzər dənizi xarici şirkətlər 

üçün açıldı. Biz o xarici şirkətləri dəvət etdik və bu gün “Əsrin kontraktı”nın icrası çox uğurla gedir və bu 

kontraktın imzalanmasından sonra Azərbaycanın yeni neft strategiyası icra olunmağa başlamışdır. 

Mən o tarixi günləri yaxşı xatırlayıram. Çünki o vaxt mən Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti kimi bu 

işlərlə bilavasitə məşğul idim. O vaxt Azərbaycanın neft strategiyası müəyyən olundu və bu gün biz bu 

strategiyanın, görülən işlərin bəhrəsini görürük. 

1994-cü ildən sonra ikinci böyük kontrakt “Şahdəniz” qaz yatağı üzrə imzalanmışdır. Onu da qeyd 

etməliyəm ki, bu kontrakt 1996-cı il iyunun əvvəlində məhz Xəzər Neft-Qaz Sərgisinin keçirildiyi gündə 

imzalanmışdır. Beləliklə, Azərbaycan dünyaya özünü nəinki neft ölkəsi, həm də qaz ölkəsi kimi təqdim etdi. 

Onu da yaxşı xatırlayıram ki, o vaxt dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələlərində qaz amili o qədər də ciddi rol 

oynamırdı. Hətta qaz yataqlarının işlənilməsi o qədər də böyük maraq doğurmurdu. Çünki mənfəət neft 

yataqları ilə müqayisədə daha aşağı idi. Ona görə bu layihəyə investorları cəlb etmək o qədər də asan məsələ 

deyildi. Ancaq bu gün, bu tarixi gündə Cənub Qaz Dəhlizinin açılışını qeyd edərkən biz görürük ki, bu, nə qədər 

vaxtında atılmış və müdrik addım idi. “Şahdəniz” qaz yatağı Cənub Qaz Dəhlizinin əsas resurs bazasıdır. 

1997-ci ildə isə “Əsrin kontraktı”nın icrası nəticəsində “Çıraq” platformasından ilk neft çıxarılmışdır. O 

tarixi videokadrlar artıq göstərilir və doğrudan da tarixi bir gün idi. İlk dəfə olaraq xarici şirkətlər tərəfindən 

Xəzərdə yeni yataqdan neft hasil edilmişdir. 

Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olmayan bir ölkədir. Ona görə neft kəmərləri tikilməli idi və 1999-cu 

ildə artıq birinci neft kəməri – Bakı-Supsa kəməri istifadəyə verilmişdir. Yəni, bu, onu göstərir ki, biz bu böyük 

işləri nə qədər qısa müddət ərzində görmüşük. Bu işlər həm böyük maliyyə vəsaiti tələb edirdi, həm də texniki 

cəhətdən çox çətin layihələr idi. Onu da deməliyəm ki, 1999-cu ildə bizim hələ böyük vəsaitimiz də yox idi. 

Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istifadəyə verildi. Ona görə bu layihələrin həyata keçirilməsi 

doğrudan da böyük səylər, böyük müdriklik tələb edirdi. Bakı-Supsa neft kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə biz 

tarixdə ilk dəfə Xəzər dənizini Qara dənizlə neft kəməri ilə bağlamışıq. 

Ondan sonra 2002-ci ildə artıq biz “Azəri-Çıraq” yatağından böyük neft gözləyərkən məhz burada - 

Səngəçal terminalının ərazisində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlini qoyduq. Bu kəmər 2006-cı ildə 

istifadəyə verildi və bu gün Azərbaycan xalqına, bütün dost ölkələrə xidmət edir. Bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəməri vasitəsilə nəinki Azərbaycan nefti, eyni zamanda, digər ölkələrin nefti də nəql edilir. Xəzərin şərq 

sahilində digər ölkələr tərəfindən hasil edilən neft artıq bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. 

Azərbaycan bu gün, eyni zamanda, etibarlı tranzit ölkə kimi qonşu ölkələrə öz imkanlarını təqdim edir. 

2007-ci ildə isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verildi. Bu da çox önəmli layihədir. Bu 

layihə olmadan “Şahdəniz” yatağının işlənməsi mümkün deyildi. Beləliklə, ilk dəfə olaraq 2007-ci ildə 

Azərbaycan qazı Gürcüstana və Türkiyəyə nəql edilməyə başlamışdır. O günü də mən çox yaxşı xatırlayıram. 

Ceyhandakı mərasimi də yaxşı xatırlayıram. Bu gün buraya gələrkən bütün o tarixi anlar, o günlər bir daha 

mənim yaddaşımda oyandı və bir daha mən demək istəyirəm ki, doğrudan da bunlar tarixi nailiyyətlərdir. 
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“Şahdəniz” yatağının gələcək işlənilməsi ilə bağlı addımlar atılmağa başlanıldı. Əlbəttə, biz hamımız 

yaxşı bilirdik ki, böyük həcmdə Azərbaycan qazını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün qaz kəməri lazımdır. 

Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin yaradılması ilə bağlı praktiki işlərə start verildi. Çox ciddi işlər, danışıqlar 

aparıldı və nəhayət, 2012-ci ildə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında TANAP – Transanadolu qaz kəməri üzrə 

müqavilə imzalandı. Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasına güclü təkan verildi. TANAP layihəsi Cənub 

Qaz Dəhlizinin önəmli hissəsidir. Biz gələn ay TANAP layihəsinin istifadəyə verilməsini də qeyd edəcəyik. 

Qeyd etdiyim kimi, 2014-cü il sentyabrın 20-də, - o da çox rəmzi məna daşıyır, çünki “Əsrin kontraktı” 1994-cü 

il sentyabrın 20-də imzalanmışdır, - 20 ildən sonra Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyulmuşdur. Bu gün biz bu 

layihənin rəsmi açılışını qeyd edirik və bu, doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. 

Cənub Qaz Dəhlizi nəhəng infrastruktur layihəsidir. Bu layihənin icra edilməsinə 40 milyard dollardan 

çox sərmayə qoyulubdur və qoyulur. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə 

bərabərdir. Əminəm ki, bundan böyük həcmdə resurslarımız var. Gələcək kəşfiyyat və istismar işləri əminəm ki, 

bunu təsdiqləyəcək. 

Bu layihələrin həyata keçirilməsi beynəlxalq əməkdaşlıq olmadan mümkün olmazdı. Mən, ilk növbədə, 

regional əməkdaşlıq haqqında danışmaq istərdim. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum və digər önəmli layihələri, o cümlədən nəqliyyat sahəsində Bakı-Tbilisi-Qars layihəsini 

icra edərkən artıq çox güclü üçtərəfli regional əməkdaşlıq formatı yaratmışlar. Ona görə bu layihələrin icra 

edilməsində bu üç ölkənin birgə səyləri xüsusi yer tutur. Mən bu gün fürsətdən istifadə edərək həm Türkiyə, 

həm Gürcüstan rəhbərliyinə əməkdaşlığa görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən bu gün Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının hökumətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bütün 

layihələrimizdə bizə böyük dəstək olub, bizə kömək göstərib, həm siyasi dəstək, həm mənəvi dəstək. Əlbəttə, bu 

layihələr böyük resurslar tələb edir və maliyyə resurslarının böyük hissəsi banklar tərəfindən verilir. Amerika 

hökumətinin bu işdə çox böyük səyləri olub. Biz bu dəstəyi, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihələrinin reallaşmasında həmişə hiss etmişik və hiss edirik. Bu dəstək bu 

layihələrin icra edilməsində çox böyük rol oynamışdır. 

Böyük Britaniya hökuməti də həmişə bizim yanımızda olub. Bildiyiniz kimi, BP şirkəti energetika 

sahəsində bizim əsas investorumuzdur. Böyük Britaniya hökuməti bu layihələrin reallaşmasında həmişə bizə 

dəstək göstərmişdir, biz bu dəstəyi bu gün də hiss edirik. Keçən ay Londonda Baş nazir xanım Mey ilə mənim 

iştirakımla BP ilə SOCAR arasında növbəti kontrakt imzalanmışdır. Bu, bizim strateji əlaqələrimizi bir daha əks 

etdirir. 

Avropa İttifaqı bu layihənin icrasında çox önəmli rol oynamışdır. Hələ 2011-ci ildə Bakıda Avropa 

İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə imzalanmışdır. Bu illər ərzində 

biz daim Avropa İttifaqının dəstəyini hiss etmişik. Azərbaycanın və Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə son dörd il 

ərzində Bakıda hər il Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının iclasları keçirilir. 2015-ci ildən bu günə qədər 

Avropa İttifaqı bu toplantılarda ən yüksək səviyyədə təmsil olunur. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əməkdaşlıq 

formatında energetika sektoru təbii ki, çox böyük yer tutur. 

Bu layihələrin həyata keçirilməsi maliyyə institutlarının maliyyəsi olmadan mümkün olmazdı. Mən 

bugünkü mərasimdə bizə dəstək olan beynəlxalq səviyyədə tanınmış banklara da öz təşəkkürümü bildirmək 

istəyirəm. Onlar da bizə inanıb və öz maliyyə resurslarını ayırıblar. Onlar da əmindirlər, biz də əminik ki, 

Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi bütün borcları vaxtında qaytarır və qaytaracaq. 

Bir sözlə, geniş beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən bu layihə əminəm ki, gələcəkdə 

nəinki energetika sahəsində, bütün başqa sahələrdə Avropada və bizim bölgədə əməkdaşlığın dərinləşməsinə 

xidmət göstərəcək. 

Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında yeddi ölkə iştirak edir. Mən o ölkələrin adlarını bu gün çəkmək istərdim - 

Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya. Bax, geniş beynəlxalq əməkdaşlıq 

yaradılıb. 

Eyni zamanda, üç Balkan ölkəsi – Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya və Monteneqro tərəfdaşlar kimi 

əminəm ki, növbəti mərhələdə bu layihəyə qoşulacaqlar. Cənub Qaz Dəhlizinin qolları olmalıdır. Biz ixrac 

imkanlarımızı genişləndirmək istəyirik. Bilirik ki, Avropada da Azərbaycan qazına tələbat var. Biz də istəyirik 

daha çox qazı Avropaya sataq, çünki Avropa bazarı bizim üçün ən əlverişli bazardır. 

Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə də kömək göstərəcək. Bu gün enerji 

təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər dünya gündəliyində çox ciddi dayanır və ölkələrin milli təhlükəsizliyi, o 

cümlədən enerji təhlükəsizliyindən böyük dərəcədə asılıdır. 

Cənub Qaz Dəhlizi enerji resurslarının şaxələndirilməsi işində də çox önəmli layihədir və hesab edirəm 

ki, əvəzolunmaz layihədir. Bu layihədə biz həm mənbələrin, həm marşrutların şaxələndirilməsini görürük. 
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Çünki ancaq bu təqdirdə biz tam mənada enerji resurslarının şaxələndirilməsi haqqında danışa bilərik. Sadəcə 

olaraq, yeni marşrutların açılması və eyni mənbədən qidalanması tam mənada enerji şaxələndirilməsi məsələsi 

deyil. Biz isə, sözün əsl mənasında, enerji şaxələndirilməsi layihəsini icra edirik. Azərbaycan qazı yeni 

mənbədir və Cənub Qaz Dəhlizi yeni enerji damarıdır, Avropanın enerji xəritəsini yenidən tərtib edən layihədir. 

Bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edən bütün tərəflərin maraqları təmin edilib. Bu da çox önəmlidir. 

Burada maraqlar balansı gözlənilib. 

Hasilatçı ölkə Azərbaycan, tranzit ölkələr, o cümlədən Azərbaycan və başqa ölkələr və istehlakçı ölkələr, 

- hansılar ki, Azərbaycan qazını alternativ qaz kimi alacaqlar, - beləliklə, onlar üçün enerji təhlükəsizliyi 

məsələləri daha da dolğun şəkildə, tam şəkildə təmin ediləcək. Yəni, maraqlar balansı olmasaydı, bu layihə 

həyata keçirilə bilməzdi. Bizim enerji siyasətimizlə bağlı yanaşmamız məhz bundan ibarətdir. Biz qarşılıqlı 

faydalı əməkdaşlığı təmin etməliyik. 

İştirak edən bütün tərəflər, şirkətlər, ölkələr öz mənfəətini götürməlidirlər - həm siyasi, həm təhlükəsizlik, 

həm iqtisadi. Şirkətlər öz mənfəətini götürməlidirlər və Azərbaycan resursların sahibi kimi, əlbəttə ki, öz 

mənfəətini götürür və götürəcək. 

Çıxışımın sonunda bu layihələrin ölkəmiz üçün nə qədər böyük fayda gətirdiyini qeyd etmək istərdim. Bu 

gün Azərbaycan ayaqda möhkəm duran bir ölkədir, müstəqil ölkədir, müstəqil siyasət aparan ölkədir, güclü 

iqtisadiyyata malik olan bir ölkədir. Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı, ümumi daxili məhsul üç 

dəfədən çox artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatına son 15 il ərzində 230 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. 

Azərbaycanda xarici dövlət borcu çox aşağı səviyyədədir, ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 20 faizini 

təşkil edir. Bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 4-5 dəfə çoxdur. Yəni, biz istənilən vaxtda bütün 

borcları rahatlıqla ödəyə bilərik. Azərbaycanda son 15 il ərzində yoxsulluq səviyyəsi təxminən 50 faizdən 5,4 

faizə düşüb, işsizlik 5 faiz səviyyəsindədir. Bu, onu göstərir ki, qara qızıl, neft və qaz insan kapitalına çevrilib. 

Onu göstərir ki, bizim siyasətimiz ondan ibarət olmuşdur ki, biz neft-qaz əməliyyatlarından əldə olunan gəlirləri 

cəmiyyətdə bərabər, ədalətli şəkildə bölək və ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün lazım olan layihələrə yönəldək. 

Dünya Davos İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci 

yerə layiq görüb. Bu, onu göstərir ki, biz iqtisadi şaxələndirmə siyasətini uğurla aparırıq. Neftdən əldə edilmiş 

gəlirlər iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna yönəlib. Davos Forumunun hesablamalarına əsasən inkişafda olan 

ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə Azərbaycan üçüncü yerdədir. Bu işlərin təməlində bizim uğurlu 

neft-qaz siyasətimiz dayanır. Ancaq, eyni zamanda və böyük dərəcədə bu işlərin təməlində düşünülmüş siyasət 

dayanır. Bir çox ölkələr var ki, onların bizdən qat-qat böyük neft resursları, neft hasilatı var. Ancaq ölkələrin 

uğurlu inkişafını təbii resurslar həll etmir. Düşünülmüş siyasət, xalq-iqtidar birliyi, şəffaflıq, bütün azadlıqların 

təmin edilməsi, düzgün iqtisadi siyasət və regional əməkdaşlıq uğurlu inkişafın əsas amilləridir. 

Bu gün bu tarixi gündə mən bu tarixi məqamları bir daha sizin və Azərbaycan xalqının diqqətinə 

çatdırmaq istərdim. Çünki bugünkü günün təməli məhz o illərdə qoyulub. Sadəcə olaraq, biz bütün bu işləri 

ardıcıllıqla görmüşük. Bu gün bizim ölkəmizin həyatında çox əlamətdar tarixi bir gündür. Bu gündə mən Cənub 

Qaz Dəhlizinə uzun və uğurlu ömür arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

x x x 

 

Sonra mərasimdə çıxışlar oldu. 

 

ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin enerji məsələləri üzrə müavini xanım Sandra OUDKİRK çıxış 

edərək dedi: 

-Cənab Prezident Əliyev. 

Energetika naziri Şahbazov. 

Nazir müavini Çikovani. 

Hörmətli cənab Məhəmməd Barkindo. 

Baronessa Nikolson, səfirlər, xanımlar və cənablar. 

Bugünkü mərasim - Cənub Qaz Dəhlizinin açılışı tarixi hadisədir. 

Mən bu münasibətlə Prezident İlham Əliyevi təbrik edirəm. 

Bu mühüm layihəni reallığa çevirmək üçün yorulmaz fəaliyyətinə görə burada təmsil olunan bütün 

ölkələrə və şirkətlərə təşəkkürümü bildirirəm. 
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Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər hövzəsi regionunun daha böyük iqtisadi inteqrasiyasında, Avropanın 

enerji təchizatının şaxələndirilməsində bu layihənin mühüm rolunu xüsusi qeyd edərək, 10 il bundan əvvəl təklif 

olunan Cənub Qaz Dəhlizi barədə təşəbbüsü qəti surətdə dəstəkləyib. 

Prezident Tramp Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevə bu 

günlərdə göndərdiyi məktubda Cənub Qaz Dəhlizinin inanılmaz nailiyyət olduğunu və bunun Avropanın enerji 

təhlükəsizliyini təmin edəcəyini vurğulayaraq, bu layihəyə güclü dəstəyini ifadə edib. 

Təbii ki, Cənub Qaz Dəhlizi birgə çalışmaq, sülh şəraitində inkişaf etmək, Aralıq dənizinin şərq 

hissəsindən - İraq, Mərkəzi Asiya və Qafqazdan daha böyük həcmdə təbii qazın Avropadakı istehlakçılara 

çatdırmaq baxımından region ölkələri üçün yaxşı imkandır və o, şaxələndirmə məqsədilə yaradılmışdır. Ümid 

edirik ki, həmin ölkələr bu imkandan səmərəli istifadə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar bütün tərəfdaşlarla, eləcə də 

layihənin uzunmüddətli uğurunu təmin etmək üçün bu layihəyə qoşulacaq digər ölkələrlə işin davam 

etdirilməsini səmimiyyətlə arzulayır. Sizi bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət 

elçisi Baronessa Emma NİKOLSON çıxış edərək dedi: 

- Zati aliləri, Prezident Əliyev. 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. 

Birləşmiş Krallığın Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi və Azərbaycana tez-tez səfər edən insan 

kimi mən XXV Xəzər Neft-Qaz sərgi və konfransına dəstək vermək üçün Bakıda olmağımdan məmnunam. 

Azərbaycana səfər etmək hər zaman böyük məmnunluq doğurur və bu səfərimdə mən 1918-ci ildə yaradılan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə əlaqədar ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan şadam. Bu 

respublikanın yaradıcıları vaxtı qabaqlayaraq qadınlara seçib-seçilmək və digər hüquqları vermişlər. Bu 

səbəbdən mən gender bərabərliyi sahəsində Azərbaycanın nailiyyətlərini qeyd etmək üçün mayın 30-da 

Beynəlxalq Qadınlar Forumunda iştirak etməkdən çox şadam. 

Neft və qaz sənayesi Birləşmiş Krallığın Azərbaycanla ticari münasibətlərinin təməl daşı olaraq qalır. İlk 

Xəzər Neft-Qaz sərgi və konfransının keçirilməsindən sonra biz birgə böyük uğurlara imza atmışıq. 

Bu il enerji əməkdaşlığında növbəti mühüm hadisə baş verir. BP-nin “Şahdəniz-2” platformasından ilk 

qaz Cənub Qaz Dəhlizi şəbəkəsi ilə Türkiyəyə gedən boru kəmərlərinə daxil olacaq. Layihə Avropa üçün daha 

etibarlı enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində atılmış mühüm addımdır. Biz birgə uğurlu 

tərəfdaşlıq qurmuş, gələcək üçün möhkəm bünövrə yaratmışıq. 

Mən aprelin 26-da Prezident Əliyevlə və Baş nazirimizlə onun Londondakı iqamətgahında olmaqdan 

şərəf hissi duydum və o vaxt BP ilə SOCAR gözəl uğurlu tərəfdaşlığın növbəti sazişini imzaladılar. 

Əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi ölkələrimizə daha böyük iqtisadi fayda gətirəcək. Bu baxımdan Birləşmiş 

Krallıq bizim ticari əməkdaşlığımıza xüsusi diqqət yetirir. Mən Baş nazir xanım Tereza Meyin “Xəzər Neft və 

Qaz 2018” sərgi və konfransı münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham 

Əliyevə təbrik məktubunu oxumaq istərdim: 

“Bakıda keçirilən “Xəzər Neft-Qaz 2018” sərgi və konfransının açılışı münasibətilə məktub 

göndərməkdən böyük məmnunluq hissi duyuram. 

Tam müstəqil və suveren ölkə olan Azərbaycanın 1918-ci ildə yaradılmış Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyini qeyd etməsi bu ilə xüsusi əhəmiyyət verir. 

Bu il həm də ilk dəfə 1994-cü ildə keçirilmiş Xəzər Neft-Qaz Sərgi və Konfransının 25-ci ildönümüdür. 

Hər iki yubiley münasibətilə Prezident İlham Əliyevə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. 

Neft və qaz sənayesindən əldə olunan gəlirlər Azərbaycanın müasir və müstəqil ölkəyə çevrilməsinə 

kömək etmişdir. 

BP-nin Azərbaycanın iqtisadi inkişafında belə mühüm rol oynaması sevindirici haldır. 1994-cü ildə 

imzalanmış “Azəri-Çıraq-Günəşli” müqaviləsi Azərbaycanın neft tarixində, eləcə də ikitərəfli əlaqələrimizdə 

yeni bir dövrün başlanğıcını qoyan tarixi dönüş nöqtəsi idi. 

O vaxtdan bəri Britaniya şirkətləri Azərbaycanın neft və qaz sektorunu bütün dünyanın qibtə edəcəyi 

müasir texnologiya və dünya səviyyəli istehsalat müəssisələri vasitəsilə inkişaf etdirmək üçün on milyardlarla 

funt-sterlinq investisiya yatırıb. 

Biz tərəfdaşlığımızı daha da genişləndirmək istəyirik. Məhz buna görə mən aprelin 26-da Prezident İlham 

Əliyevi Dauninq Stritdə qarşılamaqdan böyük məmnuniyyət hissi keçirdim. Bizim iştirakımızla BP və SOCAR 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 104 

arasında hasilatın pay bölgüsü üzrə altıncı Saziş imzalandı. Bu Saziş son iyirmi beş il ərzində iki şirkət arasında 

qurulmuş möhtəşəm tərəfdaşlığın təcəssümüdür. 

Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan energetika sahəsindən başqa bir çox digər sahələri də əhatə edən güclü 

və ikitərəfli faydalı əlaqələr qurublar. Ümid edirəm ki, bu əlaqələr qarşıdakı illərdə də yüksələn xətlə inkişaf 

edəcək. 

Sonda builki Xəzər Neft-Qaz Sərgi və Konfransının iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. 

Tereza Mey 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri” 

Baronessa Emma Nikolson çıxışına davam edərək dedi: Cənab Prezident, xanımlar və cənablar, bu gün 

bu konfransda iştirak etməkdən şərəf hissi duyuram və bu səfərimdən çox razıyam. Sizi əmin edirəm ki, bundan 

sonra da səylərimi göstərəcəyəm ki, ölkələrimiz arasında ticari münasibətlər daha da güclənsin və xalqlarımız 

bundan bəhrələnsin. Sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Prezident 

İlham Əliyevə və Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasiminin iştirakçılarına məktubunu oxudu. 

Məktubda deyilir: 

“Cənab Prezident, əziz qardaşım İlham Əliyev. 

Hörmətli qonaqlar. 

Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. 

Türkiyəyə və Avropanın digər ölkələrinə Azərbaycan qazını çatdıracaq Transanadolu təbii qaz boru 

kəmərinə ilk qazın verilməsi münasibətilə keçirilən bu mərasimin xeyirli olmasını diləyirəm. 

İstər Azərbaycan ilə ikitərəfli, istərsə də regional əməkdaşlığımız baxımından örnək bir layihə olan 

TANAP-ın tamamlanması hamımız üçün qürur mənbəyidir. 

Bundan əvvəl uğurla həyata keçirdiyimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərləri və 

nəqliyyat sahəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan sonra TANAP da bölgənin taleyini dəyişdirəcək 

əhəmiyyətə malik əməkdaşlığımızın bir başqa bəhrəsidir. 

TANAP-ın reallaşmasında ABŞ-ın və Avropa İttifaqının dəstəyi də əhəmiyyətli olmuşdur. 

Birlikdə atdığımız addımlar bu tarixi layihənin sürətlə və problemsiz başa çatdırılmasında önəmli rol 

oynamışdır. 

Bundan sonrakı müddətdə Avropaya yeni bir mənbədən qaz nəqlini mümkün edəcək Cənub Qaz 

Dəhlizinin digər layihələrinin də vaxtında başa çatdırılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Bu gün TANAP boru kəmərinə ilk qazın verilməsindən sonra iyunun 12-də Əskişəhərdə böyük bir 

mərasimlə kəmərin açılışını edəcəyik. 

Bu tarixi anın şahidi olmaq üçün sizləri də Əskişəhərdə qarşılamaqdan böyük məmnunluq duyacağıq. 

Digər tərəfdən, bu il 25-ci dəfə keçirilən “Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransının təşkilində əməyi 

olanları təbrik edir, bu mühüm tədbirin uğurlarının artmasını və davamlı olmasını diləyirəm. 

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək TANAP-ın başda Türkiyə və Azərbaycan olmaqla, bölgəmiz üçün xeyirli 

olmasını bir daha arzu edir, bütün iştirakçıları səmimi qəlbdən salamlayıram. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti” 

 

X X X 

 

Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) baş katibi Məhəmməd BARKİNDO çıxış edərək 

dedi: 

-Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli mərasim iştirakçıları, sənaye liderləri, əssalamü aleykum. 

Ramazan ayınız mübarək olsun. 

Xəzər dənizinin sahilində - Səngəçal terminalında yalnız 25-ci ildönümü qeyd olunan “Xəzər Neft və 

Qaz” sərgi və konfransının açılışında iştirak etdiyim üçün yox, eyni zamanda, qlobal və möhtəşəm layihənin 

açılışı və istismara verilməsi mərasiminə qatıldığım üçün böyük şərəf və məmnunluq hissi keçirirəm. 

Cənab Prezident, “Şahdəniz” Sizin müdrik rəhbərliyinizin, səy və qətiyyətinizin, bu böyük ölkədə 

fəaliyyət göstərən sənaye şirkətlərinin hamıya nümayiş etdirdiyi əzmkarlığın parlaq sübutudur. Bu layihə və 
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onun artıq sürətlə inkişaf etməkdə olan fazası çoxmilyardlı kapital qoyuluşu layihəsidir. Bu layihə dünya 

miqyasında ən böyük enerji layihələrindən biridir. Bu layihə bir ilham mənbəyidir, bütün Azərbaycan, eləcə də 

region və dünya bu layihədən qürur hissi duymalıdır. Bu layihə Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli şəkildə 

əlavə dəyər verir və karbohidrogen sektorunun genişlənməsinə imkan yaradır. Bu layihə bizim razılığa 

gəlməyimiz üçün Sizin təşəbbüskarlığınız və rəhbərliyiniz sayəsində OPEC-ə üzv olan və üzv olmayan neft 

hasil edən 24 ölkə arasında tarixi əhəmiyyət daşıyan əməkdaşlıq bəyannaməsində, BP tərəfindən idarə olunan 

“Şahdəniz” layihəsi və bir neçə ölkədən olan çoxsaylı neft və qaz şirkətlərinin timsalında böyük tərəfdaşlığın 

sübutudur. Biz Sizin bir neçə il bundan əvvəl ifadə etdiyiniz və ən yüksək hökumət dairələri səviyyəsində bunu 

etməyə çağırdığınız OPEC-ə üzv olan və üzv olmayan ölkələrin bir araya gəlməsinin vacibliyini bildirən 

baxışınıza görə Zati-alinizə minnətdar olmaqda davam edəcəyik. Əlbəttə ki, buraya Sizin dövlət neft şirkətiniz 

olan SOCAR, habelə digər iştirakçı şirkətlər də daxildir. Bu, eyni zamanda, istehsalçı və istehlakçılar arasında 

səmərəli və uzunmüddətli əməkdaşlığın bir nümunəsi olan tərəfdaşlıqdır. Bu tərəfdaşlıq Cənub Qaz Dəhlizi ilə 

Xəzər dənizindən daha çox qaz ehtiyatlarının nəql olunmasına imkan yaradacaq və bununla da qlobal enerji 

təhlükəsizliyinə, xüsusilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcək. 

Zati-aliləri, icazə verin, sitat gətirim. Dahi Henri Ford demişdir : “Əgər hamı birlikdə hərəkət edirsə, onda 

uğur özü sizə gələcək”. 

Keçən il mən Sizin ölkənizdə olmuşdum. Lakin iki ay bundan əvvəl, cənab Prezident, mənə Sizinlə 

görüşmək şərəfi nəsib oldu. Bu görüşdə biz neft bazarlarına dayanıqlı əsaslarla sabitliyi bərpa etmək işində 

kömək göstərmək üçün fikir mübadiləsi apardıq və qət etdiyimiz yolu qiymətləndirdik. 

Mən Sizin müdrik fikirlərinizi, işlərin necə irəliləməsi ilə bağlı tövsiyələrinizi özümlə Vyanaya apardım. 

Mən Azərbaycanın davamlı surətdə ən çox neft hasil edən ölkələr arasında olduğunu nəzərə alaraq hasilatın 

könüllülük prinsipi əsasında uyğunlaşdırılması ilə bağlı OPEC-lə davamlı əməkdaşlıq apardığınıza, 

göstərdiyiniz dəstəyə və üzərinizə götürdüyünüz öhdəliyə görə təşəkkürümü bir daha ifadə etmək istəyirəm. 

Əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi üçün mümkün imkanlarla bağlı müzakirələrimizin davam 

etdirilməsi də məndə böyük məmnunluq hissi doğurur. Mən bilirəm ki, OPEC-ə üzv olan və üzv olmayan 

ölkələr arasında Sizin dəstəklədiyiniz belə bir möhtəşəm əməkdaşlıq formatının yaradılmasında hamımız bir 

dəyər görürük. Bu, həmişəkindən daha çox mürəkkəb, qarşılıqlı asılılığı və qlobal bazarda, sənayedə olan bütün 

maraqlı tərəflərin dayanıqlı sabitliyə nail olmaq üçün birlikdə çalışmasını əhəmiyyətli edir. Bu, həm 

hasilatçıların, həm də istehlakçıların maraqlarına xidmət edir. Bu qlobal layihənin istismara verilməsi Sizin 

bütün dünyaya ölkələr, regionlar, həm beynəlxalq, həm də milli neft şirkətləri arasında əməkdaşlıq üçün hansı 

addımların atılmasının zəruriliyi barədə çağırışınızın vacibliyini bir daha təsdiqləyir. 

Cənab Prezident, mən bu dialoqu növbəti iki gün ərzində Sizin nümayəndələrinizlə davam etdirməyi, 

“Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransında iştirakımı səbirsizliklə gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun baş katibi Yuri SENTYURİN çıxış edərək dedi: 

-Zati-aliləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev. 

Möhtərəm mərasim iştirakçıları, xanımlar və cənablar. 

Cənub Qaz Dəhlizinin açılışını bildirən belə bir mötəbər tədbirin iştirakçısı olmaq mənim üçün böyük 

şərəfdir. Sənaye, neft və qaz, mədəniyyət, elm mərkəzi olan, lakin ən önəmlisi təmsil etdiyim qurumun - Qaz 

İxrac Edən Ölkələr Forumunun üzvü kimi Azərbaycanın gözəl paytaxtında - Bakıda olmaq məndə böyük 

məmnunluq hissi oyadır. 

Azərbaycan Foruma 2015-ci ildə üzv olub. Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı ilə bağlı bu mərasim 

beynəlxalq qaz mərkəzi kimi Azərbaycanın yeni önəmli mövqeyini vurğulayır. Enerjiyə gələcək tələbatın 

qarşılanmasında təbii qaz böyük rol oynayacaq. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-aliləri İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə aparılan siyasət 

nəticəsində Azərbaycan bir mərkəz kimi mühüm mövqe əldə etmişdir. Fürsətdən istifadə edərək prezident 

seçkilərində inamlı qələbəniz münasibətilə Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun səmimi təbriklərini Sizə 

çatdırmaq istəyirəm. 

Qaz yataqlarının işlənilməsi ilə bağlı ən böyük layihələrdən biri kimi Cənub Qaz Dəhlizi Xəzər 

hövzəsindən təbii enerji resurslarının nəqlində mühüm rol oynayacaq. Gözlənildiyi kimi, Xəzər və Avropa 

regionunda bir çox ölkələrdən keçən belə bir nəhəng layihə xüsusilə dövlət və özəl sektor arasında 

genişmiqyaslı əməkdaşlığa xidmət edəcək. Texnologiyanın əsas komponent rolu oynamasını nəzərə alsaq, bu 

böyük layihəni həyata keçirmək üçün 7 hökumət və 11 müstəqil şirkətin birlikdə çalışması faktı heç də 
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təəccüblü deyil. Öz nəhəngliyi ilə seçilən Cənub Qaz Dəhlizi Xəzər dənizinin qaz resurslarını ilk dəfə birbaşa 

Avropa bazarlarına çıxararaq, bütöv regionun enerji xəritəsini dəyişəcək. Avropada yerli qaz istehsalının yaxın 

iyirmi il ərzində azalacağı gözlənilir. Artan idxal çatışmazlığı ilə əlaqədar Avropa İttifaqı gələcək enerji 

tələbatını qarşılamaq üçün öz idxal imkanlarını daha da şaxələndirməlidir. Cənub Qaz Dəhlizi mövcud təchizat 

marşrutlarına əlavə olacaq və artan mayeləşdirilmiş təbii qaz daşımaları, “Şimal axını” kimi yeni əlavələrlə 

birlikdə idxal çatışmazlığını azaltmağa kömək edəcək. Həmçinin Azərbaycanın maliyyə və siyasi öhdəliyi enerji 

dayanıqlılığının təmin olunması üçün ölkənin oynadığı və oynamağa davam edəcəyi vacib rolu vurğulayır. 

Enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlı inkişaf haqqında danışarkən deməliyik ki, bunlar dünyanın müxtəlif 

regionlarını təmsil edən, qaz hasilatçısı və ixracatçısı olan 19 ölkədən ibarət Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun 

məqsədləri ilə tamamilə uzlaşır. Bu ölkələr birlikdə dünyanın sübut olunmuş qaz ehtiyatlarının 70 faizinə, qaz 

boru kəmərlərinin 63 faizinə və mayeləşdirilmiş təbii qaz ehtiyatlarının 58 faizinə malikdir. Qazın gələcək 

mənzərəsi kifayət qədər müsbətdir. Təbii qaz 2040-cı ilə qədər ildə 1,5-1,8 faiz artaraq ən tez hasil edilən 

yanacaq növü olacaqdır. Həmin dövrdə qlobal ümumi təbii qaz ixracı 50 faiz artacaqdır. Avropa bazarı bu 

artımın çoxunu özünə cəlb edəcəkdir və bu da Cənub Qaz Dəhlizi infrastrukturunun önəmini bir daha artıracaq. 

Zati-aliləri, möhtərəm qonaqlar, Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun sadiq olduğu əsas dəyər hasilatçı, 

istehlakçı və tranzit ölkələr arasındakı əməkdaşlıqdır. Belə bir əməkdaşlıq etimad doğurur. Bu da öz növbəsində 

tərəflərə bütün maraqlı tərəflər arasında risklərin bərabər şəkildə paylanılması prinsiplərinin qəbul olunmasını 

unutmamaqla təchizatın və tələbatın təhlükəsizliyi üçün qaza tələbatı və təchizatı stimullaşdırmaq potensialı 

olan təcrübələrə cəlb olunmaq imkanı verir. Təbii qaz Paris razılaşmasının hədəflərinin tələblərini, habelə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf məqsədlərini mükəmməl şəkildə qarşılayan insanların seçdiyi 

enerjidir. Bu dəyərlər, enerji təhlükəsizliyinə sadiqlik, əməkdaşlıq Cənub Qaz Dəhlizinin özəyində durur. 

Bununla da Cənub Qaz Dəhlizinin və Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun məqsədlərinin bir nöqtədə üst-üstə 

düşdüyünü xüsusi vurğulamaq lazımdır. 

Zati-aliləri, möhtərəm mərasim iştirakçıları, bizim mərasim beynəlxalq səviyyədə tanınan, nüfuzlu tədbir 

olan XXV “Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransı ilə eyni zamanda keçirilir. Hər iki tədbirin çox əlamətdar 

hadisə olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümünün qeyd olunması ilə paralel keçirilməsi çox 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu imkandan istifadə edərək, çox əlamətdar yubiley ilə əlaqədar, icazə verin, Sizə səmimi təbriklərimi 

çatdırım və qardaş Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı ifadə edim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Mərasimdə çıxış edən “BP Group Upstream”in baş icraçısı Bernard LUNEY dedi: 

- Zati-aliləri, cənab Prezident. 

Nazirlər, SOCAR-dan olan dostlarımız, xanımlar və cənablar. 

Bu gün burada, bu tarixi anda BP-ni və “Şahdəniz” konsorsiumunu təmsil etməkdən şərəf duyuram. 

Cənab Prezidentin də dediyi kimi, bugünkü tarix bir çox səbəblərdən əlamətdardır. Hər şeydən əvvəl biz Cənub 

Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışını qeyd edirik. Mən “Şahdəniz” konsorsiumunun adından, həmçinin SOCAR-a və 

digər tərəfdaşlara – TPAO, “Petronas”, “Lukoil”, NICO və Cənub Qaz Dəhlizinə “Şahdəniz-2” layihəsinin 

reallaşdırılmasında göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Biz bu layihəni birlikdə reallaşdırdıq. 

Biz Xəzər hövzəsinə dair öz təcrübə və dərin bilikləri ilə layihəyə verdiyi töhfəyə görə SOCAR-a xüsusi 

minnətdarlığımızı bildiririk. 

“Şahdəniz-2” həqiqətən də transformasiyaya yol açan inqilabi bir layihədir. Dünyanın ən böyük qaz 

layihələrindən biri kimi, bu layihənin Azərbaycanın qaz hasilatını ildə 16 milyard kubmetr artıracağı gözlənilir. 

Layihənin pik dövründə təkcə Azərbaycanda “Şahdəniz-2”də 24 min nəfərdən çox insan işləyib. BP şirkətində 2 

min 500 nəfər Azərbaycan vətəndaşı işləyir ki, bu da ölkədəki ixtisaslaşmış heyətimizin 90 faizini təşkil edir. 

Həmçinin yerli vətəndaşlar üçün iş yerləri yaratmaqla bu layihə infrastrukturun inkişafına əhəmiyyətli töhfə 

verir. Bakı yaxınlığında modernləşdirilmiş dünya səviyyəli istehsalat sahələri, Xəzər dənizində analoqu olmayan 

“Xankəndi” qabaqcıl sualtı tikinti gəmisinin inşası, yerli resurslardan maksimum istifadə və ilk dəfə olaraq 

bütün dəniz qurğularının, o cümlədən dünya səviyyəli iki platformanın yerli resurslarla Azərbaycanda inşa 

edilməsi buna əyani misaldır. Əlbəttə ki, bu gün Cənub Qaz Dəhlizinə qazın vurulmasını rəsmi olaraq qeyd 

etdiyimiz bu Səngəçal terminalında aparılmış əsaslı genişləndirilmə işləri qeyd olunanların bariz nümunəsidir. 

Buradan Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycan və Gürcüstan əraziləri ilə uzanan genişləndirilmiş Cənubi 

Qafqaz Boru Kəmərini izləyir və oradan isə TANAP xəttinə qoşulur. Bütün bunlar ölkə üçün böyük 

nailiyyətlərdir. Əlbəttə ki, 2020-ci ilə qədər Cənub Qaz Dəhlizi ilə Xəzərdən çıxan Azərbaycan qazının ilk dəfə 
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olaraq birbaşa Avropanın qaz bazarlarına nəql ediləcəyi gözlənilir. Mənim dediyim transformasiya məhz budur. 

Bu isə yalnız sizin və hökumətin, cənab Prezidentin, habelə SOCAR və bütün digər “Şahdəniz” tərəfdaşlarının 

dəstəyi sayəsində və əlbəttə ki, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 

mümkün olmuşdur. 

Bu gün biz, həmçinin Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin 25 illiyini qeyd edirik. Bu sərginin ilk dəfə 1994-cü 

ildə açılışı neft-qaz hasilatı üzrə uzunmüddətli və uğurlu ənənələrə söykənən müasir sənayenin dirçəlişi ilə 

əlamətdar olmuşdur. 

Cənab Prezident, mən Sizə və Azərbaycan xalqına BP-nin səmimi təbriklərini çatdırmaq istəyirəm. Biz 

həmişə bu sərgidə iştirak etmək, ötən bir il ərzində nəyə nail olduqlarımızı nümayiş etdirmək və bölüşmək, 

burada qurduğumuz davamlı tərəfdaşlığı qeyd etmək, neft və qazın Azərbaycanda sosial, mədəni və iqtisadi 

sahələrə verdiyi əsaslı töhfəni təqdir etmək imkanına malik olmaqdan məmnunluq duymuşuq. 

1994-cü ildə “Əsrin kontraktı”nın imzalanması Azərbaycanda böyük sərmayələr və inkişaf dövrünün 

təməlini qoydu. 

Cənab Prezident, məhz Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində ötən ilin sentyabr ayında “Azəri-Çıraq-

Günəşli” üzrə yeni “Əsrin kontraktı” imzalandı. 

Cənab Prezident, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd edərkən, hesab edirəm ki, Siz “İlk 

demokratik respublikanın qurucuları bugünkü Azərbaycanı görsəydilər, onunla qürur duyardılar” deməklə bütün 

bu nailiyyətləri bir cümlə ilə gözəl ifadə etmiş oldunuz. Qürur duyulmalı və perspektivdə gözlənilən çox 

nailiyyətlər var. 

BP və “Şahdəniz” tərəfdaşlarının adından qeyd etmək istəyirəm ki, bu ölkənin növbəti yeni bir uğur 

yolunda Sizinlə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik. Təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Sonra “Şahdəniz-2” və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihələri haqqında videoçarx təqdim olundu. 

Qeyd edək ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdəniz” yatağı bu vaxtadək Azərbaycanda 

aşkar edilmiş ən böyük qaz yatağıdır. Bu nəhəng yataq təxminən 860 kvadratkilometr ərazini əhatə edir və onun 

ilkin geoloji qaz ehtiyatı 1,2 trilyon kubmetrdir. “Şahdəniz 2” layihəsi çərçivəsində hasil olunacaq qaz Cənub 

Qaz Dəhlizi ilə ötürüləcək. Qaz təxminən 3500 kilometr uzunluğunda boru kəməri vasitəsilə Gürcüstan, 

Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliya ərazisinə nəql olunacaq. Türkiyəyə ilk qaz bu il, 

Avropaya isə 2020-ci ildə çatacaq. 

Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışını etdi. 

Bununla da Azərbaycan daha bir tarixi nailiyyətə imza atdı. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas seqmentlərindən 

olan TANAP boru kəməri gələn ay istismara veriləcək. Qaz ixracı nəticəsində ölkəmizin gəlirləri artacaq, 

Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi daha da güclənəcək. 

Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2018, 29 may 

 

 

https://azertag.az/
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Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP layihəsinin açılış mərasimi keçirilib: 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib: 

Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

(12 iyun 2018-ci il) 

 
İyunun 12-də Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi münasibətilə 

təntənəli mərasim keçirilib. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mərasimdə iştirak edib. 

TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi mərasimi bu möhtəşəm layihə haqqında videoçarxın nümayişi 

ilə başladı. 

Qeyd edək ki, TANAP layihəsi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından və 

Xəzərin digər sahələrindən hasil edilən təbii qazın Türkiyəyə və Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Cənub Qaz 

Dəhlizinin əsas seqmentlərindən biri olan TANAP Gürcüstandan və Türkiyənin 20 vilayətindən keçərək 

Yunanıstan sərhədinə qədər uzanır. Layihə ilə bağlı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Anlaşma Memorandumu 

2011-ci il dekabrın 24-də, Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri sisteminə dair Saziş isə 2012-ci il iyunun 26-da 

İstanbulda imzalanıb və hər iki ölkənin müvafiq qanunverici orqanları tərəfindən təsdiqlənib. TANAP layihəsi 

təbii qazın “Şahdəniz”, eyni zamanda, Azərbaycanın digər yataqlarından Avropa bazarlarına nəql edilməsi 

potensialına görə mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. 

Mərasimin əvvəlində SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər 

naziri Berat Albayrak çıxış etdilər. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin  

çıxışı 

 

-Əziz qardaşım, hörmətli Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan. 

Hörmətli prezidentlər. 

Xanımlar və cənablar. 

İlk növbədə, qardaş Türkiyə torpağında yenidən olmağımdan məmnunluğumu ifadə etmək istərdim. Biz 

Azərbaycanda Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə əldə edilmiş uğurlara çox sevinirik. 

Prezident Ərdoğanın yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Türkiyə dünya çapında böyük gücə çevrildi. Türkiyə o 

ölkədir ki, dünya gündəliyini müəyyən edir. Biz Azərbaycanda buna sevinirik. Türkiyənin gücü bizim 

gücümüzdür və bizim gücümüz birliyimizdədir. Biz uzun illərdir ki, bu birliyi nümayiş etdiririk. Bu gün 

dünyada bir-birinə bu qədər yaxın olan, bir-birini bu qədər dəstəkləyən ikinci ölkələr tapmaq çox çətindir. 

Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı həm ölkələrimiz üçün, həm xalqlarımız üçün, bölgəmiz üçün, Avrasiya 

üçün önəmli amildir. 

Bu gün TANAP-ın istismara verilməsi Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının növbəti təzahürüdür. TANAP 

Türkiyə ilə Azərbaycanın növbəti zəfəridir. TANAP tarixi layihədir. Bu gün biz XXI əsrin enerji tarixini 

birlikdə yazırıq. Bu tarix işbirliyi tarixidir, bu tarix sabitlik tarixidir. Enerji layihələrimiz bölgəmizə sabitlik 

gətirir. Bu layihələrdə iştirak edən bütün ölkələr, bütün şirkətlər fayda görür, xalqlar fayda görür. TANAP kimi 

nəhəng layihənin həyata keçirilməsi Türkiyə-Azərbaycan liderlərinin birgə güclü siyasi iradəsi nəticəsində 

mümkün olmuşdur. 

Bu, birgə həyata keçirdiyimiz birinci layihə deyil. Biz bundan əvvəl - 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəmərinin açılışını qeyd etdik. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışını birlikdə etdik. 

Keçən il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışını birlikdə etdik. Bütün bu açılış mərasimlərində əziz qardaşım 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birlikdə iştirak etmişik. Bu gün bu tarixi gündə də biz birlikdəyik. Bu, onu göstərir ki, 

bizim təşəbbüsümüzlə irəli sürülən istənilən layihə həyatda öz əksini tapır. Çünki bunun arxasında düşünülmüş 

siyasət, güclü iradə və bizim qardaşlığımız dayanır. 

Azərbaycan qazının Avropa qitəsinə böyük həcmdə ötürülməsi haqqında son illər ərzində bir çox 

müzakirələr aparılmış və bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, onların heç bir nəticəsi 

olmamışdır. Belə olan halda Türkiyə və Azərbaycan qərara gəldilər ki, biz özümüz yeni bir layihəni irəli sürək 
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və bunun adını da biz birlikdə qoyduq – TANAP. TANAP üzrə anlaşmanı 2012-ci ildə İstanbul şəhərində Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan və mən imzaladıq. O gün həmin imzalanma mərasimində biz bugünkü günü görmək arzumuzu 

ifadə etdik və Allah bizə bunu nəsib etdi. Biz bu illər ərzində böyük işlər gördük. TANAP layihəsinin icrası həm 

texniki, həm maliyyə cəhətdən çox mürəkkəb bir işdir. Ancaq bunu biz çox böyük müvəffəqiyyətlə icra etdik. 

Bu gün TANAP-ın istismara verilməsi qonşu və dost ölkələr üçün gözəl imkanlar yaradır. TANAP yeddi ölkəni, 

bir çox şirkətləri birləşdirir. Cənub Qaz Dəhlizinin ayrılmaz hissəsi olan TANAP bu gün və gələcəkdə enerji 

təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün əvəzolunmaz infrastruktur layihəsidir. Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış 

mərasimi iki həftə bundan öncə - mayın 29-da Bakıda təşkil edilmişdir. Cənub Qaz Dəhlizi dörd böyük 

layihədən ibarətdir. “Şahdəniz-2” qaz yatağının işlənilməsi, - o yatağın ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetrdir, - 

Cənubi Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP layihəsi. Bu dörd layihənin üçü artıq reallaşıb, başa çatıb. TAP da 72 

faiz icra olunub. Əminəm ki, yaxın iki il ərzində TAP layihəsi də tamamlanacaq və beləliklə, Avropanın 40 

milyard dollar sərmayə tələb edən ən böyük infrastruktur layihəsi olan “Cənub Qaz Dəhlizi” icra edilmiş 

olacaqdır. Bu tarixi nailiyyət bizə imkan verəcək ki, Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatları Türkiyə və Avropa 

bazarlarına qısa və təhlükəsiz yolla, şaxələndirilmiş formada çatdırılsın. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Enerji təhlükəsizliyi isə hər bir ölkənin milli 

təhlükəsizliyi məsələsidir. Cənub Qaz Dəhlizinin önəmi məhz bundadır – enerji təhlükəsizliyi və enerji 

resurslarının şaxələndirilməsi. Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan qazı yeni yollarla Türkiyəyə və Avropa 

bazarlarına çıxarılacaqdır. “Cənub Qaz Dəhlizi” həm yeni yollar, həm də yeni mənbə layihəsidir. Bu, sözün əsl 

mənasında, enerji şaxələndirilməsi məsələsinə xidmət göstərir. 

Bu böyük işlərin icrasında SOCAR, BOTAŞ və BP şirkətləri iştirak ediblər, onlar TANAP-ın 

səhmdarlarıdır. Mən onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu işlərdə iştirak etmiş bütün şirkətlərə 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar bu böyük işi yüksək keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində görə bildilər. 

Cənub Qaz Dəhlizi Avrasiyada yeni əməkdaşlıq, işbirliyi formatını təşkil edir. Əgər işimizin əvvəlində - 2000-ci 

illərin əvvəllərində Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatı yaranmışdırsa, bu gün qeyd 

etdiyim kimi, yeddi ölkə bu layihədə iştirak edir. Daha üç ölkə bizim gələcək tərəfdaşlarımız kimi bu layihədə 

iştirak edəcək. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan qazının Avropa qitəsinə çatdırılması istiqamətində daha böyük 

işlər görək və bizim əhatə dairəmiz daha geniş olsun. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün tarixi bir gündür. Bu günün mümkünlüyü ancaq və ancaq güclü 

siyasi iradə nəticəsində olmuşdur. Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı olmasaydı, bu layihə kağız üzərində 

qala bilərdi. Əlbəttə, bir daha demək istəyirəm, Türkiyənin xarici sərmayə üçün çox gözəl ölkə kimi özünü 

təqdim etməsi imkan verdi ki, Türkiyəyə böyük yatırımlar qoyulsun. Son illər ərzində təkcə Azərbaycan 

tərəfindən Türkiyə iqtisadiyyatına 13 milyard dollardan çox sərmayə qoyulubdur, növbəti illərdə bu rəqəm 20 

milyard dollara çatacaqdır. 

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi, xalqlarımızı, bizim bütün dostlarımızı ürəkdən təbrik etmək istəyirəm, 

TANAP-a yaxşı yol arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Daha sonra Şimali Kipr xalqının lideri Mustafa Akıncı, Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçic, Ukrayna 

Prezidenti Petro Poroşenko və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış etdilər. 

Sonra TANAP kəmərinə qazın verilməsi mərasimi oldu. 

Xatırladaq ki, uzunluğu 1805 kilometr olan TANAP boru kəmərinin diametri 56 və 48 düym, Mərmərə 

dənizi boyunca isə 36 düym təşkil edir. Kəmərin dəniz səviyyəsindən maksimal hündürlüyü 2700 metr 

yüksəklikdə yerləşir. Kəmərdən Türkiyə qazpaylama sisteminə iki qol ayrılıb və onun maksimum illik 

ötürücülük qabiliyyəti 31 milyard kubmetrdir. Layihənin ilkin mərhələsində illik ötürücülük qabiliyyəti 16 

milyard kubmetr qaz təşkil edəcək. 

Sonda birgə foto çəkdirildi. 

 

X  X  X 

 

Şimali Kipr xalqının lideri Mustafa AKINCI TANAP-ın əhəmiyyətindən danışaraq bu cür nəhəng 

layihələrin Türkiyə ərazisindən keçməsinin regional təhlükəsizliyə və sabitliyə töhfə verdiyini bildirərək dedi: 

-Cənab Prezident Əliyevin çıxışını dinlədikdən sonra mən öz çıxışımda kiçik bir dəyişiklik edirəm. 

Azərbaycan Prezidenti Türkiyə və Azərbaycanın qardaşlığından çox gözəl bəhs etdi. Mən də deyirəm ki, daha 

bir qardaşınız var: Şimali Kipr xalqı. Bu qardaşınız Türkiyədə və Azərbaycanda bir faciə olduqda Şimali Kiprdə 
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yaşayan qardaşlarınız bu ağrını Sizin kimi ürəklərində hiss edirlər. Bir sevinc olduqda Sizinlə birlikdə sevinirlər. 

Buna görə bu gün həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün çox mühüm olan bu gözəl tarixi tədbirdə Sizinlə 

birlikdə olmaqdan duyduğum xoşbəxtliyi ifadə etmək istəyirəm. Bu gözəl tədbirin Türkiyəyə və Azərbaycana, 

bütün insanlığa xeyirli olmasını diləyirəm. 

İnanıram ki, TANAP layihəsi zamanımızın mütərəqqi əməkdaşlığına yaxşı bir nümunədir. Xəzər 

dənizindəki təbii ehtiyatların ən münasib marşrutlarla daşınaraq Türkiyəyə və oradan da Avropa bazarlarına 

nəql edilməsi bölgədə iqtisadi inkişafa və təhlükəsizlik mühitinin yaranmasına da töhfə verəcək. 

 

X  X  X 

 

Serbiya Prezidenti Aleksandr VUÇİÇ çıxış edərək strateji bağlantı funksiyasını yerinə yetirən TANAP 

layihəsinin təbii qaz dəhlizinin mühüm amili olduğunu bildirdi. O, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına xidmət edən bu layihənin Cənub-Şərqi Avropanın tərəqqisində mühüm rol oynayacağını, bu regiona 

yeni investorların gəlişinə təsir göstərəcəyini, Serbiyanın da inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayaraq dedi: 

- Fürsətdən istifadə edərək əvvəla, bu müstəsna layihəni həyata keçirənlərə, eyni zamanda, bu layihənin 

reallaşmasına öz baxışları ilə stimul verənlərə təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. Möhtərəm Prezident Ərdoğan, 

möhtərəm Prezident Əliyev və bu gün bizim burada toplaşmağımıza səbəb olan digər tərəflər, xahiş edirəm, 

mənim təbriklərimi qəbul edin. 

Bu gün Türkiyənin Əskişəhər şəhərində keçirilən mərasimdən əvvəl - Bakıda may ayının sonunda “Cənub 

Qaz Dəhlizi” layihəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir. TANAP bu layihənin əsas təməl daşlarından biridir. Bu 

layihə Avropada digər regionların da enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə baxımından çox mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Məndə məmnunluq doğuran fakt odur ki, bu yaxınlarda Prezident Əliyevin qonağı qismində 

Azərbaycana rəsmi səfər etmişdim və bununla da Serbiya beynəlxalq arenada uğurlu dostluq körpüləri yaradan 

ciddi və etibarlı tərəfdaş kimi təsdiq edilmişdir. 

 

X  X  X 

 

Ukrayna Prezidenti Petro POROŞENKO çıxışında Avropa üçün son dərəcə önəmli olan TANAP qaz 

xəttinin açılışının enerji qaynaqlarının şaxələndirilməsi istiqamətində atılan mühüm addım olduğunu dedi. 

Türkiyənin və Azərbaycanın birgə səyləri sayəsində Cənub Qaz Dəhlizinin önəmli seqmentinin artıq 

tamamlandığını vurğulayan Petro Poroşenko bu layihənin uğurla icra olunmasında Azərbaycan və Türkiyə 

prezidentlərinin xidmətlərini qeyd edərək dedi:  

- Azərbaycanın və Türkiyənin birgə qətiyyəti, eləcə də digər Avropa ölkələrinin töhfəsi sayəsində Cənub 

Qaz Dəhlizinin bu aparıcı seqmenti tamamlanıb. Bundan sonra bütün region enerji təhlükəsizliyi 

perspektivlərinin genişlənməsindən faydalana biləcək. 

TANAP enerji təhlükəsizliyi deməkdir. TANAP Azərbaycan xalqının böyük lideri, mənim böyük dostum 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi, türk xalqının böyük lideri, Ukraynanın böyük 

dostu və mənim böyük dostum Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyənin enerji 

təhlükəsizliyi, eyni zamanda, iki böyük liderin - Prezident Əliyevin və Prezident Ərdoğanın misilsiz birliyi 

sayəsində Avropanın enerji təhlükəsizliyi, Avropanın qaz təchizatının şaxələndirilməsi və Avropanın 

rəqabətliliyi deməkdir. Bu, Ukraynanın enerji təhlükəsizliyi, Ukraynanın qaz təchizatının şaxələndirilməsi və 

Ukraynanın rəqabətliliyi deməkdir. Mən Ukrayna xalqı adından bu mühüm TANAP layihəsinin müəllifləri olan 

Prezident Əliyevə və Prezident Ərdoğana təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

 

X  X  X 

 

Qeyd edək ki, TANAP layihəsi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından və 

Xəzərin digər sahələrindən hasil edilən təbii qazın Türkiyəyə və Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Cənub Qaz 

Dəhlizinin əsas seqmentlərindən biri olan TANAP Gürcüstandan və Türkiyənin 20 vilayətindən keçərək 

Yunanıstan sərhədinə qədər uzanır. Layihə ilə bağlı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Anlaşma Memorandumu 

2011-ci il dekabrın 24-də, Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri sisteminə dair Saziş isə 2012-ci il iyunun 26-da 

İstanbulda imzalanıb və hər iki ölkənin müvafiq qanunverici orqanları tərəfindən təsdiqlənib. TANAP layihəsi 

təbii qazın “Şahdəniz”, eyni zamanda, Azərbaycanın digər yataqlarından Avropa bazarlarına nəql edilməsi 

potensialına görə mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Uzunluğu 1850 kilometr olan TANAP boru 
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kəmərinin dəniz səviyyəsindən maksimal hündürlüyü 2700 metr yüksəklikdə yerləşir. İlkin mərhələdə layihənin 

illik ötürücülük qabiliyyəti 16 milyard kubmetr qaz təşkil edəcək. 

 

X  X  X 

 

Sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış etdi. 

 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

çıxışı 

 

- Çox hörmətli dövlət başçıları. 

Hörmətli nazirlər, deputatlar, enerji ictimaiyyətinin təmsilçiləri. 

Əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar. 

Sizi dərin səmimiyyətimlə salamlayıram. Bu gün bölgəmiz və ölkələrimiz üçün tarixi bir addım atırıq. 

Cənub Qaz Dəhlizinin bel sütunu olan və “Enerjinin İpək yolu” adlandırdığımız Trans-Anadolu təbii qaz boru 

kəmərinin açılışını edirik. Siz dostlarımı belə bir strateji layihənin açılışı ilə əlaqədar Əskişəhərdə qonaq qəbul 

etməkdən şəxsən öz adımdan və millətim adından böyük məmnunluq duyuram. Bu nəhəng layihənin nəzərdə 

tutulan tarixdən əvvəl həyata keçirilməsində əməyi olanları ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu layihənin reallaşması hər şeydən əvvəl Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı etimada əsaslanan 

münasibətlər sayəsində mümkün olub. Bundan başqa, istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələrlə şirkətlər 

arasındakı uzlaşma və qarşılıqlı anlaşma birliyi prosesin sürətləndirilməsinə töhfə verib. Bu baxımdan TANAP, 

eyni zamanda, çoxtərəfli əməkdaşlığın nümunəsidir. Enerjini münaqişə deyil, əməkdaşlıq zəmini olaraq görən 

anlayışımız TANAP sayəsində bir daha təsdiqini tapdı. Bununla əlaqədar xüsusilə qardaşım İlham Əliyevə çox 

təşəkkür edirəm. 

Dəyərli dostlar, TANAP ilə Xəzər qazı ilk dəfə Avropaya çatacaq. Şübhəsiz, Xəzər hövzəsindəki zəngin 

enerji ehtiyatlarının Avropaya nəqli fikrinin yeni olmadığını hamımız bilirik. Daha əvvəl bu məqsədlə bir sıra 

nəhəng layihələr həyata keçirmişik. Bu yola Bakı-Tbilisi-Ceyhan xam neft boru kəmərinin inşası ilə başladıq. 

“Əsrin layihəsi” adlandırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri daha sonrakı fəaliyyətlərin də başlanğıcı oldu. 

Azərbaycan və Gürcüstan ilə strateji tərəfdaşlığımız ölkəmizə ilk dəfə Azərbaycan qazını gətirən Bakı-Tbilisi-

Ərzurum təbii qaz boru kəməri layihəsi ilə davam etdi. 

Əməkdaşlığımız enerji ilə məhdudlaşmadı. Son olaraq nəqliyyat sahəsində strateji əhəmiyyətə malik 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin açılışını da dəyərli qardaşımla bərabər reallaşdırdıq. Beləliklə, 

Londondan Çinə birbaşa dəmir yolu əlaqəsini qurmağa nail olduq. 

TANAP ortaq baxışımızın ən son bəhrəsidir. Enerji bazarında yaşanan dəyişikliyə və ehtiyaca cavab 

verən TANAP, eyni zamanda, qarşıdakı illərdə həyata keçirəcəyimiz yeni layihələrin də müjdəsidir. Layihə ilə 

bağlı rəqəmlər bu həqiqəti açıq-aşkar ortaya qoyur. Diametri 56 düymlük borulardan ibarət olan 1850 

kilometrlik TANAP Türkiyə, Yaxın Şərq və Avropanın ən uzun təbii qaz boru kəməridir. TANAP 20 vilayət, 67 

rayon və Çanaqqala boğazını keçən marşruta sahibdir. Bu layihənin ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 16 milyard 

kubmetr təbii qazdır. Bunun 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropaya nəql olunacaq. 

Tələbdən asılı olaraq, ötürücülük qabiliyyətini əvvəlcə 22 milyard kubmetrə, daha sonra əlavə sərmayələrlə 31 

milyard kubmetrə çatdırmağı hədəfləyirik. Yunanıstan sərhədinə ilk qazın çatdırılmasını 2019-cu ilin iyununda 

həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq. 

TANAP təkcə enerji təhlükəsizliyi baxımından deyil, Xəzər bölgəsindən Avropaya qədər marşrut 

üzərindəki bütün ölkələrin rifahına və məşğulluq probleminə də töhfə verəcək. Bunun bəhrələrini hələ sərmayə 

mərhələsində almağa başladıq. Sərmayə dövründə boru kəməri marşrutundakı 20 vilayətdə təxminən 10 min 

nəfərə bilavasitə və ya dolayısı ilə məşğulluq imkanı yaratdıq. Eyni zamanda, bu vilayətlərdə başda kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləri olmaqla çoxlu sayda müəssisəyə yeni iş imkanı təmin etdik. Bundan başqa, Türkiyə 

TANAP-ın reallaşması ilə tranzit ölkə olmaqdan çıxaraq istehsalçıdan son istehlakçıya uzanan dəyər zəncirinin 

hər mərhələsində rol oynayan əhəmiyyətli bir mövqeyə gəlib. Ölkəmiz regional enerji xətlərinin mərkəzinə 

çevrilmək missiyasına TANAP vasitəsilə bir addım da yaxınlaşdı. 

Dəyərli qonaqlar, TANAP siyasi iradə ilə yanaşı, iqtisadi sabitliyin də məhsuludur. TANAP kimi böyük 

beynəlxalq infrastruktur layihəsinin qısa müddətdə həyata keçməsində Türkiyənin son 16 ildə təmin etdiyi siyasi 

və iqtisadi sabitliyin çox önəmli rolu var. Ölkəmiz bölgədəki bütün gərginliklərə, münaqişələrə, terror 

hadisələrinə, hətta FETÖ xəyanət dəstəsinin qanlı dövlət çevrilişi cəhdinə baxmayaraq, 16 ildir sabitliyini 
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qorumağı bacarmışdır. Bu illərdə Türkiyə nəqliyyat, ticarət, sərmayə, enerji kimi müxtəlif sahələrdə xeyli sayda 

mühüm layihə həyata keçirib. 

Xüsusilə enerji təhlükəsizliyinə nail olmaq və öz enerji mənbələrimizdən səmərəli şəkildə istifadə etmək 

üçün ciddi sərmayələr qoyduq. Milli enerji və mədən siyasətimizi formalaşdıraraq, enerji təhlükəsizliyi və 

proqnozlaşdırıla bilən bazar şərtləri ilə ölkəmizin sərmayələr üçün etibarlı bir liman və sabitlik adası olduğunu 

göstərdik. İki ədəd üzən LNG (mayeləşdirilmiş təbii qaz) qurumu və qurudakı LNG müəssisələrimizin 

imkanlarının genişləndirilməsi ilə son iki il yarımda ölkəmizin LNG-dən təbii qaz əldəetmə qabiliyyətini 

gündəlik 36 milyon kubmetrdən 113 milyon kubmetrə çatdırdıq. 

Enerji təminatı üçün infrastrukturun gücləndirilməsi layihələri ilə yanaşı, təbii qaz və neft axtarışında da 

yeni bir dövrü başlatdıq. İlk milli qazma gəmimiz olan “Fatih”i Aralıq dənizinə yola saldıq. Dünyanın ən yeni 

texnologiyası ilə təchiz edilən bu gəmi ilə ölkəmizin mühüm bir çatışmazlığını da həll etmiş olduq. 

Bundan başqa, son 16 ildə elektrik enerjisi gücümüzü 31 min 845 meqavatdan 87 min meqavata 

yüksəltdik. Bərpaolunan enerji qaynaqları gücümüzü 12 min 305 meqavatdan 40 min 838 meqavata çatdırdıq. 

Külək, geotermal və Günəş enerjisi mühüm elektrik mənbələrimizə çevrildi. Yeni bir enerji mənbəyi olaraq 

atom enerjisini də şəbəkəmizə daxil edəcəyik. Akkuyu və Sinop atom elektrik stansiyaları layihələrini, inşallah, 

önümüzdəki illərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirəcəyik. 

Hörmətli qonaqlar, biz tarix boyunca rəqabətin, gərginliyin əsas səbəbi olmuş enerji məsələsini 

əməkdaşlıq sahəsinə çevirərkən Avropada din, inanc və ibadət azadlığının yeni bir münaqişə sahəsinə çevrilməsi 

cəhdlərini görürük. Avropa ölkələrində son illərdə artan irqçilik, ksenofobiya və islamofobiya meyilləri təəssüf 

ki, get-gedə sosial və siyasi həyatı daha çox zəhərləyir. Qısamüddətli maraqlar naminə bəzi avropalı siyasətçilər 

də adətən yanğını körükləyirlər. Altı milyondan çox vətəndaşı Avropa dövlətlərində yaşayan bir ölkə olaraq açıq 

deyirəm, bu mənfi gedişatdan son dərəcə narahatıq. Müsəlmanları hədəf göstərməyin, ksenofobiyanı 

qızışdırmağın, ibadət yerlərinin qapısına kilid vurmağın heç kimə faydası yoxdur. Gərginlik platformalarından 

siyasi maraqlar naminə istifadə etməyə çalışmaq bəsirətsizlikdir, odla oynamaqdır. İkinci Dünya müharibəsində 

yəhudilərin və qaraçıların çəkdiyi zülmlər, yaşadıqları qətliam və işgəncələr belə məsuliyyətsiz siyasətin necə 

utancverici səhnələrə səbəb ola biləcəyini açıq göstərib. Avropadakı naşı siyasətçilər insanların həssas 

dəyərlərinə toxunan manevrlər etməzdən əvvəl öz tarixlərindəki dərsə bir daha baxsınlar və ondan nəticə 

çıxarsınlar. 

Qanuni, leqal qurumların qapısına kilid vurmaqla, radikalizmlə mübarizə aparmaq olmaz. Müsəlmanların 

inanc və ibadət azadlıqlarını məhdudlaşdırmaqla, terrorla mübarizə aparmaq olmaz. Belə təhrikedici addımlar 

ancaq İŞİD, “Əl-Qaidə” kimi terror təşkilatlarına yeni fəaliyyət sahələri təqdim edər. Terror təşkilatı PKK-nın 

Avropa paytaxtlarında meydan suladığı, hər il milyonlarla avro xərac topladığı bir şəraitdə cami və məscidləri 

terror yuvası kimi göstərmək, sözün əsl mənasında, ağılsızlıqdır. Türkiyə olaraq Avstriya hökumətinin yanlış 

mövqedə israr etməsi əvəzinə dərhal doğru yola dönməsində fayda görürük. Vətəndaşlarımızın haqq, hüquq və 

mənfəətlərinin qorunması məsələsində səbrimizin sonsuz olmadığını bilmələrini istəyirik. 

Dəyərli dostlarım, bilirsiniz ki, TANAP ilk dəfə gündəmə gələndə bəzi dairələr, - İlham qardaşım bunu 

çox yaxşı bilir, - buna xülya dedilər, həyata keçirilməsi mümkün deyil dedilər. Amma biz səbir etdik, dözüm 

göstərdik. Doğru bildiyimiz yolla qətiyyətlə irəlilədik və israr etdik. Nəticədə isə bu gün bərabər yaşadığımız 

qürur tablosuna şahid oluruq. İndi qarşımızda daha böyük hədəflər, yeni layihələr var. İndi qarşımızda buradan 

aldığımız ilhamla yeni uğur hekayələri yazmaq var. 

Bu hisslərlə sözlərimi bitirərkən dəyərli qardaşım Əliyevə göstərdiyi liderliyə görə bir daha təşəkkür 

edirəm. Bu tədbirimizdə iştirak edən dəyərli dostlarım Poroşenkoya, Vuçiçə, Şimali Kiprin lideri Mustafa bəyə 

və bu tədbirdə aramızda olan bütün nazirlərə, deputatlara və hörmətli xalqımıza çox təşəkkür edirəm. Bu 

prosesdə Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən göstərilən dəstəkdən də məmnunluq 

duyduğumuzu xüsusi ifadə etmək istəyirəm. Bu tarixi açılış mərasimində bizi tək qoymayan, sevincimizə ortaq 

olan bütün dövlət və hökumət başçılarına bir daha təşəkkürlərimi çatdırıram. Sağ olun, var olun, salamat qalın. 

 

X  X  X 

 

Sonra TANAP kəmərinə qazın verilməsi mərasimi oldu. 

Sonda birgə foto çəkdirildi. 

Bununla da Azərbaycanın və Türkiyənin birgə səyləri nəticəsində daha bir dünya əhəmiyyətli tarixi layihə 

həyata vəsiqə aldı. Ölkəmizin reallaşdırdığı “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin ən vacib seqmentlərindən olan 

TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə artıq regiona və tərəfdaş ölkələrin həyatına yeni bir nəfəs gəlir. 
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Bu isə Azərbaycanın və Türkiyənin birgə formalaşdırdığı regional inkişaf, tərəqqi və özünəinam mühitinin 

qələbəsidir. 

AZƏRTAC 

2018, 12 iyun 

https://azertag.az/
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Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib 

(20 fevral 2019-cu il) 

 
Bakı, 20 fevral, AZƏRTAC 

Fevralın 20-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində 

nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib. 

Tədbirdə Cənub Qaz Dəhlizinin iştirakçısı olan ölkələrin energetika nazirləri və müxtəlif qurumların 

təmsilçiləri, o cümlədən Avropa Komissiyasının büdcə və insan resursları üzrə komissarı, Məşvərət Şurasının 

fəaliyyətdə olan həmsədri Günter Ottinger iştirak ediblər. 

Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda nitq söylədi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Hörmətli qonaqlar, hörmətli dostlar. 

Azərbaycana xoş gəlmisiniz, sizi görməyə çox şadam, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının beşinci 

toplantısında iştirakınıza görə sizə təşəkkür edirəm. 

Biz 2015-ci ildə bu mühüm prosesə start verdik və Azərbaycan belə bir əməkdaşlıq formatının 

təşəbbüskarı oldu. Bu təşəbbüs Avropa Komissiyası tərəfindən də dəstəkləndi və beləliklə, bu proses başlandı. 

Biz belə toplantıların və bu nəhəng layihənin irəli aparılması ilə bağlı görülməli işlərə dair geniş müzakirələrin 

faydasını görürük. Mən Avropa Komissiyasına bu prosesdə fəal iştiraka görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Azərbaycan və Avropa Komissiyası bu şuranın həmtəşkilatçılarıdır və bizim sıx əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr 

verir. Böyük məmnuniyyətlə komissar Ottingeri salamlayıram. O, vaxtilə Avropa İttifaqının enerji məsələləri 

üzrə komissarı olub və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə əməkdaşlığın 

möhkəmlənməsi və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin irəliləməsində mühüm rol oynayıb. Bu, həqiqətən də vahid 

komanda işidir və ildən-ilə biz bunun nəticəsini görürük. 

Mən Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu bütün enerji layihələrinin, xüsusilə də Cənub Qaz Dəhlizinin 

reallaşdırılmasında göstərilən davamlı dəstəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə minnətdarlığımı 

bildirirəm. Mən ABŞ və Böyük Britaniyanın yüksək səviyyəli nümayəndələrini salamlayıram. Əminəm ki, sizin 

töhfəniz sayəsində bu toplantının gözəl nəticələri olacaq. Mən, eyni zamanda, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 

həyata keçirilməsində iştirak edən qonşularımız Türkiyə və Gürcüstan, habelə Avropa ölkələrindən Bolqarıstan, 

Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan olan nümayəndələri salamlayıram. Biz artıq bu layihənin reallaşdırılmasına 

məsul olan bir komandayıq. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya və Monteneqro ilə Avropada enerji 

sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalayıb. Bunun nəticəsində biz 

Azərbaycanın enerji resurslarının nəqlinin şaxələndirilməsi üçün müasir və yeni infrastruktur şəbəkəsi 

yaradacağıq və mən həmin dövlətlərin nümayəndələrini də burada salamlayıram. İllik toplantılarımızda iştirak 

edən qonaqlarımızın sayı artır. Mənə verilən məlumata görə, burada Macarıstan, Rumıniya, Serbiya, San-

Marino və Türkmənistandan olan nümayəndələr iştirak edirlər və şadam ki, bu layihəyə maraq göstərən 

dövlətlərin sayı artmaqdadır. 

Əlbəttə, burada şirkətləri də qeyd etmək lazımdır, çünki onların fəal iştirakı olmadan bu nəhəng layihəni 

reallaşdırmaq mümkünsüz olardı. Mən SOCAR və BP arasında olan sıx strateji tərəfdaşlığı xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. BP şirkəti bizim strateji tərəfdaşımız və investorumuzdur, o, Azərbaycanda 25 ildir ki, fəaliyyət 

göstərir. BP Azərbaycanda enerji layihələrinin icrası ilə bağlı böyük səylər göstərir və onun yatırdığı sərmayələr 

tərəfimizdən yüksək qiymətləndirilir. Biz Azərbaycanda enerji sahəsinin inkişafı ilə bağlı bir sıra vacib layihələr 

üzərində çalışırıq. 

Beynəlxalq maliyyə qurumlarının güclü dəstəyi olmadan bizim birgə səylərimiz faydalı olmazdı. Bu 

gün toplantımızda dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının - Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və Avropa İnvestisiya Bankının nümayəndələri iştirak edirlər. Fürsətdən istifadə 

edərək, bu layihə ilə bağlı maliyyə töhfəsinə və bizə olan etimada görə sizlərə təşəkkür edirəm. Bizim nə qədər 

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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böyük təşəbbüs və nəhəng layihəni həyata keçirdiyimizi təsvir etmək üçün, zənnimcə, bu toplantıda iştirak 

edənlərin siyahısını səsləndirmək kifayət edər. 

Cənub Qaz Dəhlizi ümumi marağımızı əks etdirən və qarşılıqlı surətdə əhəmiyyətli layihədir. Bu, 

Azərbaycanın 1994-cü ildə təməli qoyulmuş enerji strategiyasının tərkib hissəsidir. O zaman Azərbaycan 

nəhəng “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağı ilə bağlı beynəlxalq neft şirkətlərindən ibarət konsorsiumla müqavilə 

imzaladı. Bu, bizim beynəlxalq enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığımızın başlanğıcı idi. O vaxt Azərbaycan öz təbii 

resurslarını beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əlçatan etdi. İlk dəfə beynəlxalq sərmayələr Xəzər dənizinə yatırıldı və 

1994-cü il, əslində, Azərbaycanın inkişafı baxımından da dönüş nöqtəsi oldu. Azərbaycan o zaman yalnız üç il 

idi ki, gənc müstəqil dövlət idi və iqtisadi vəziyyət çox çətin idi. Ölkəni xarici sərmayə üçün açaraq biz 

milyardlarla dollarlıq sərmayə cəlb edə bildik. On minlərlə yeni iş yerləri açdıq, Azərbaycanın münbit sərmayə 

mühitinə malik dövlət olduğunu nümayiş etdirdik. Bunun nəticəsində neftdən gələn gəlirləri iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi və müasir infrastrukturun yaradılmasına yönəltdik. Bu gün isə biz artıq qeyri-neft sektorunun 

inkişafına diqqət yetiririk. Bu, bizim üçün prioritetdir. Ancaq enerji sektoru bundan sonra da Azərbaycanın 

iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi və regional əməkdaşlığın mühüm komponentlərindən biri olacaq. 

1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı ilə bağlı müqavilə imzalanmışdır ki, həmin yataq Cənub Qaz 

Dəhlizinin əsas resurs mənbəyidir. Ümidvaram ki, bu, yeganə mənbə olmayacaq, ancaq hazırda bu, belədir. Bu, 

nəhəng bir qaz yatağıdır və onun təbii ehtiyatları artıq hasil və ixrac olunur. 

Bizim enerji sahəsinin xronologiyasına nəzər salsaq görərik ki, tədricən məqsədimizə çatmışıq. Məqsəd 

enerji resurslarının nəqlinin şaxələndirilməsi və bunun üçün müasir infrastrukturun yaradılması idi. Bu 

baxımdan 1990-cı illərin sonlarında Xəzər və Qara dənizləri birləşdirən Bakı-Supsa neft kəmərinin istifadəyə 

verilməsi enerji resurslarının nəqli və şaxələndirilməsi üçün vacib məsələ idi. Daha sonra 2006-cı ildə Bakı-

Tbilisi-Ceyhan kəməri istifadəyə verildi. Bu, tarixi hadisə idi. Bu nəhəng layihə sayəsində şirkətlər daha çox 

sərmayə qoymaq və daha çox neft çıxarmaq imkanı əldə etdi. Biz isə ixracımızı mümkün qədər artırdıq və bu 

gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə digər ölkələrə də neft nəql edilir. 

Azərbaycan neft ehtiyatlarının nəqli baxımından vacib tranzit ölkədir və əlbəttə ki, Azərbaycanın 

regiondakı rolu artmaqdadır. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışı oldu və ilk dəfə olaraq 

Azərbaycan beynəlxalq bazarlara təbii qaz nəql edən dövlətə çevrildi. Çünki o vaxta qədər biz təbii qazı idxal 

edirdik. Yəni, biz əsas enerji layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizi istiqamətində davamlı olaraq irəliləmişik və bu 

gün bu layihənin icrası artıq reallıqdır. Xatırlayıram ki, 2012-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə TANAP layihəsi ilə 

bağlı müqavilə imzaladı və bu, Cənub Qaz Dəhlizinin başlanğıc nöqtəsi idi. Bir il sonra, 2013-cü ildə 

“Şahdəniz-2” layihəsi üzrə sərmayə qərarı qəbul edildi və elə həmin ildə Trans-Adriatik boru kəməri TANAP-ın 

davamı olaraq seçildi. Bütün bunlar onu nümayiş etdirir ki, biz tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq edirik. Biz 

vahid komanda şəklində çalışmağımız nəticəsində uğurdan bəhs edə bilərik. 

Ötən ilin fevral ayındakı sonuncu görüşümüzdən sonra iki mühüm tədbir keçirildi - biri Azərbaycanda, 

digəri isə Türkiyədə. May ayında Cənub Qaz Dəhlizinin, iyunda isə TANAP-ın rəsmi açılışları baş tutdu. Bunlar 

“Şahdəniz” yatağının istismarı və Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi baxımından mühüm hadisələr idi. 

Bu gün biz bu nəhəng enerji layihəsinin yekunlaşdırılmasına yaxınıq. Onun dörd elementindən üçü artıq hazırdır 

və istifadə olunur. TANAP layihəsinin istifadəyə verilməsindən sonra 1 milyard kubmetr qazın Türkiyə 

bazarına ixracı bizi məmnun edir. 

Trans-Adriatik boru kəmərinin inşasında da böyük irəliləyiş var. Ötən ilin fevral ayında şura qarşısında 

çıxışımda TAP-ın hazırlığının 67 faiz səviyyəsində olduğunu qeyd etmişdim. İndi isə son göstəricilərə görə bu 

rəqəm 87 faizdir. Yəni, bir ildə biz böyük irəliləyişə nail olmuşuq, işlər uğurla gedir və ümidvaram ki, gələn il 

biz yeni nəticələr haqqında danışacağıq. 

Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir. Enerji resurslarının şaxələndirilməsi istehsalçı, 

istehlakçı və tranzit ölkələr üçün çox vacibdir. Hesab edirəm ki, biz burada yaxşı balans tapa bilmişik - yəni, 

istehsalçı olan Azərbaycan və istehlakçı və tranzit dövlətlər arasında. Maraqların balansı bu layihənin uğurunu 

şərtləndirir. Çünki biz bir-birimizin ehtiyac və narahatlıqlarını anlamağa çalışırıq. Çalışmışıq ki, bir-birimizi 

dəstəkləyək, zənnimcə, bu işdə uğurlu olmuşuq və belə toplantıların əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Çünki biz il 

ərzində görülən işləri nəzərdən keçirir, eyni zamanda, gələcək addımlarımızı planlaşdırır və işimizin 

irəlilədilməsi məqsədilə il ərzində isə ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər, məsləhətləşmələr və konfranslar keçiririk. 

Bir daha qeyd edirəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir. Çünki o, həmçinin nəqliyyat 

marşrutlarını və mənbələri şaxələndirir. Azərbaycan Avropaya enerji resurslarının nəqli baxımından yeni 

mənbədir və təbii ki, yeni kəmərlər inşa etməklə biz enerji marşrutlarını şaxələndiririk. Yəni, bu, tam 

şaxələndirmədir, əslində, bu, Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir və beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin 

əhəmiyyəti artır. 
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Əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Biz yaxşı anlayırıq ki, enerji 

təhlükəsizliyi olmadan milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi çətinləşir. Enerji təhlükəsizliyi hər bir dövlətin milli 

təhlükəsizliyinin ayrılmaz bir hissəsidir. O dövlətlər ki, xarici enerji mənbələrindən asılıdır, onlar əmin 

olmalıdırlar ki, bu marşrut dayanıqlı və uzunmüddətli olacaq. Onlar özlərinin gələcəyini və sənaye inkişafını 

planlaşdırmalıdır. Eyni zamanda, təbii sərvətlərlə zəngin olan istehsalçı dövlətlər etibarlı bazarlar olmadan öz 

məqsədlərinə çata bilməzlər. Beləliklə, bu, enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxələndirilməsi və geniş beynəlxalq 

əməkdaşlıq layihəsidir. 

Bu gün toplantının formatı onu nümayiş etdirir ki, biz çox geniş beynəlxalq əməkdaşlıq formatını 

yarada bilmişik. Maliyyə qurumları, şirkətlər və ölkələrin bir amalı var. Biz bu layihənin reallaşdırılmasına 

inanırıq və hesab edirik ki, hər birimiz üçün bu, uzunmüddətli uğur hekayəsi olacaqdır. 

Azərbaycanın qaz ehtiyatlarına gəldikdə, təsdiq edilmiş ehtiyatlarımız 2,6 trilyon kubmetrdir. Əlbəttə ki, 

“Şahdəniz” Azərbaycanın əsas qaz yatağıdır. Lakin, eyni zamanda, hazırda istismar prosesində olan digər 

yataqlar da var və düşünürəm ki, tezliklə biz “Abşeron” yatağından yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Əminəm ki, 

ən yaxın gələcəkdə biz oradan qaz hasil etməyə başlayacağıq. Böyük qaz ehtiyatına malik “Ümid”, “Babək” 

yataqları və digər yataqlar da çox ümidvericidir. Ona görə də mən əminəm ki, “Şahdəniz” Cənub Qaz Dəhlizi 

üçün yeganə resurs mənbəyi olmayacaq və yataqlarımızdan nə qədər çox qaz hasil edilsə, tərəfdaşlarımızı təchiz 

etmək və haqqında danışdığımız təchizat şəbəkəsini şaxələndirmək üçün daha çox potensial olacaq. 

Əlbəttə ki, enerji əməkdaşlığı layihələri digər sahələrdəki əməkdaşlıqda da çox mühüm rol oynayır. 

Mən xüsusilə nəqliyyatı qeyd edərdim. Bu gün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Şərq-

Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri bizim ölkəmizin ərazisindən keçir. Biz müasir nəqliyyat 

infrastrukturuna böyük həcmdə investisiya yatırmışıq. Bakı dəniz limanı, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu, magistral yollar, Xəzər dəniz gəmiçiliyi, hava limanları - bütün bunlar bizim neft və 

qaz satışından əldə etdiyimiz gəlirlər sayəsində mümkün olub. Beləliklə, biz gəlirləri əlavə gəlir gətirəcək və 

ümumi işə xidmət edəcək sektorlara yönəltmişik. Çünki nəqliyyat layihələri, eləcə də enerji layihələri ölkələri 

birləşdirir. Ölkələr əlaqəli, qarşılıqlı şəkildə bir-birindən asılı olur və hər kəs mənfəət əldə edir. Ona görə də biz 

enerji təhlükəsizliyi layihələrinin faydasını digər sahələrdə görürük. 

Əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurlu enerji inkişafı bizə özümüzü dünyaya etibarlı ölkə, etibarlı tərəfdaş, 

xarici investisiyaları 100 faiz qoruyan ölkə kimi təqdim etməyə imkan verib. Bizim enerji şirkətləri ilə bütün 

müqavilələrimiz parlament tərəfindən ratifikasiya olunur və qüvvəyə minir. Bu səbəbdən də investorlar 100 faiz 

əmin olurlar ki, bu müqavilələrdə bir söz belə dəyişdirilməyəcək. Bu, etimad yaradır. Bu, həmçinin bizə digər 

sektorlara milyardlarla investisiya cəlb etməyə imkan verib. 

Azərbaycana yatırılmış investisiyaların ümumi həcmi 250 milyard dollara yaxındır. Bunun yarısı xarici 

investisiyalardır. Bu, bizə iqtisadiyyatımızı şaxələndirməyə, islahatları uğurla həyata keçirməyə, yaxşı biznes 

mühiti yaratmağa imkan verib. Dünya Bankının sonuncu “Doing Business” hesabatına əsasən Azərbaycan 25-ci 

yerdədir. Beləliklə, biz möhtəşəm uğur qazanmışıq və biznes mühiti nöqteyi-nəzərindən 10 ən islahatçı ölkədən 

biriyik. 

Enerji resursları və gəlirlərindən düzgün istifadə sayəsində biz infrastruktura, sosial infrastruktura 

böyük həcmdə investisiya yatırmağa, əhalinin yaşayış səviyyəsini qaldırmağa nail olmuşuq. Ona görə də bu 

layihə bizim üçün, əminəm ki, hamımız üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Şadam ki, bu gün biz uğurlar, nəticələr barədə danışa bilirik və sözsüz ki, bu gün biz gələcək planlar 

barədə də danışacağıq. 

Sizə uğurlar arzulayıram. Bizimlə birgə olduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın energetika naziri Pərviz ŞAHBAZOV dedi: 

-Cənab Prezident, icazə verin, Məşvərət Şurasının üzvləri adından Sizə bizim prioritetlərimiz və 

vəzifələrimizə bir daha diqqət çəkən əhatəli çıxışınıza görə dərin minnətdarlığımızı ifadə edim. Məşvərət 

Şurasının iclaslarında Sizin daimi iştirakınız və davamlı dəstəyiniz bu qurum yaranandan onun işinə istiqamət 

verib. İnanıram ki, Sizin rəhbərliyinizlə Məşvərət Şurasının hazırkı iclası həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ilə 

bağlı mühüm məsələlərin müzakirə olunacağı forum kimi xidmət edəcək. 

Cənab Prezident, icazə verin, iştirakınıza və çıxışınıza görə bir daha Sizə minnətdarlığımı bildirim və 

çıxış etmək üçün sözü Avropa Komissiyasının büdcə və insan resursları üzrə komissarı cənab Günter Ottingerə 

verim. 
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X X X 

 

Avropa Komissiyasının büdcə və insan resursları üzrə komissarı Günter Ottinger çıxış etdi. 

 

Komissar Günter Ottingerin 

çıxışı 

 

-Zati-aliləri, hörmətli Prezident Əliyev. 

Hörmətli nazir Şahbazov, nazirlər, həmkarlar, xanımlar və cənablar. 

2019-cu il bizim Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin qalan hissələrinin maliyyələşməsi baxımından 

əhəmiyyətli il olacaq. Mən ötən ilin mayında baş tutmuş ilk qaz mərasimindən sonra Bakıda keçirilən neft-qaz 

konfransında Avropa İttifaqı adından iştirak etmək şərəfinə nail olmuşam. Azərbaycan qazı TANAP vasitəsilə 

artıq buradan Türkiyəyə nəql edilir. Biz Azərbaycan qazının yaxın gələcəkdə, - ümidvarıq ki, gələn il, - Avropa 

İttifaqına çatmasını səbirsizliklə gözləyirik. Avropa İttifaqı Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin mümkün qədər tez 

tamamlanması üçün əlindən gələni edəcək. 

Bu dəhliz strateji əhəmiyyətə malikdir, çünki o, təkcə təchizat marşrutlarının deyil, həm də təchizat 

mənbələrinin şaxələndirilməsinə imkan verəcək. Təchizat mənbələri deyəndə “Şimal Axını 2” və ya “Türk 

Axını”, yeni mənbələr deyəndə isə Cənub Qaz Dəhlizi - Azərbaycan və Avropa İttifaqı nəzərdə tutulur. 

Gələcəkdə təchizat səviyyəsinin təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirmək üçün hər iki element 

bərabər şəkildə vacibdir. 

Bu gün biz təkcə geriyə baxmaq istəmirik, biz gələcəyə baxmalıyıq. Cənub Qaz Dəhlizi təkcə 

Avropanın enerji şaxələndirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir. O, həm də dəhliz boyunca yerləşən 

ölkələrdə və onların hüdudlarından kənarda dinamik proseslərə start verib. Söhbət təkcə qazdan deyil, daha çox 

məsələlərdən - qonşuluq və tərəfdaşlıqdan gedir. Bu, Məşvərət Şurasının beşinci toplantısıdır. Fürsətdən istifadə 

edərək, mən 2014-cü ildə həmkarım, vitse-prezident Şefçoviçlə birgə Şuranı təsis etdiyinə görə Prezident 

Əliyevə və bu illər ərzində hər il keçirilən tədbirə ev sahibliyi etməklə Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi 

möhtəşəm qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Mən səmimi qəlbdən inanıram ki, 

Məşvərət Şurası bu layihənin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayıb. O, çağırışlarla birlikdə məşğul 

olunmasını təmin etmək üçün bütün tərəfləri bir araya gətirib. Bugünkü uğur həm də layihədə iştirak edən, onun 

tikintisinə maliyyə vəsaiti ayıran şirkətlərin, eləcə də maliyyə institutları - Avropa İnvestisiya Bankı, Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və başqalarının peşəkarlığı sayəsində mümkün olub. Biz tezliklə deyə biləcəyik 

ki, 3500 kilometr uzunluğunda kəmər rekord zaman kəsiyində, müxtəlif ölkələrdən keçməklə və smetada 

nəzərdə tutulandan az vəsait sərf olunmaqla tikilib. Bu cür iddialı infrastruktur layihələri çox deyil. Bu, tarixi 

layihədir. 

Cənub Qaz Dəhlizi sayəsində, - lakin təkcə bunun sayəsində deyil, - Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün 

əsas strateji tərəfdaşdır. Bu il biz Şərq Tərəfdaşlığının 10 illiyini qeyd edirik. Azərbaycan hələ də bir sıra 

iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə çalışan Şərq Tərəfdaşlığı regionunda öz inkişafı ilə mayak rolunu 

oynayan, inkişaf etməkdə olan, orta gəlir səviyyəli ölkədir. Azərbaycan güclü artım tempinə malik ölkədir və 

çağırışların öhdəsindən inamla gəlir. Azərbaycan, həmçinin öz iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ilə fəal şəkildə 

məşğul olur. Bu, açıq-aşkar sizin əməkdaşlığı genişləndirə biləcəyiniz sahədir. 

Həqiqətən, ötən ilin iyulunda Azərbaycan birgə tərəfdaşlıq prioritetlərini irəli sürüb, onlar artıq 

ratifikasiya olunub və 2018-ci ilin oktyabrında qüvvəyə minib. Hazırda Avropa İttifaqı Avropa qonşuluq aləti 

çərçivəsində prioritetlərin birgə həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün maliyyə mexanizmi hazırlayır. 

Tərəfdaşlıq prioritetləri həm də mühüm enerji fəslini əhatə edən, hazırda haqqında danışıqlar apardığımız 

genişləndirilmiş razılaşmanın gələcək icrası üçün zəmin yaratmağa kömək edəcək. Biz artıq bu danışıqlarda 

əhəmiyyətli irəliləyişə nail olmuşuq. Bu həftə Məşvərət Şurasına paralel olaraq, səmərəli ticarət danışıqları 

aparılır. 

Azərbaycan enerjini istehsal və ixrac edən mühüm ölkədir. Avropa İttifaqı bunu yaxşı bilir. SOCAR 

Cənub Qaz Dəhlizi kontekstində təkcə öz müasir texnologiyasını və “nou-hau”sunu təklif etmir, eyni zamanda, 

Cənub Qaz Dəhlizində və onun hüdudlarından kənarda, həm Avropa İttifaqında, Qərbi Balkan ölkələrində və 

həm də bizim tərəfdaşımız olan Türkiyədə çox vacib bir sərmayədardır. Onun biznes modeli neft və qazın 

hüdudlarını aşaraq hazırda emal fəaliyyəti və neft-kimya sənayesinədək genişlənir. Ona görə də Azərbaycan 

ortaya böyük enerji təcrübəsi qoyur ki, Avropa İttifaqı bundan yalnız faydalana bilər. 

Biz başa düşürük ki, enerji məsələsi bu gözəl ölkə üçün xüsusilə həssas məsələdir və öz 

narahatlıqlarımızı və sizin narahatlıqlarınızı nəzərə almağa hazırıq. Lakin biz həm də yeni tərəfdaşlıq 
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razılaşması kontekstində Avropa İttifaqının normativ-hüquqi bazasına hörmət etməliyik. Mən eşitməyə 

məmnunam ki, dünənki enerji danışıqları mahiyyət etibarilə irəliləyişə imkan verdi. Enerji sahəsində irəliləyiş 

hər iki tərəfə, həmçinin qalan digər sahələrdə danışıqları yekunlaşdırmağa imkan verməlidir. Bu, bizə 

əhəmiyyətli hissəsi ticarət üzrə aparılan danışıqları tamamlamağa və 2019-cu ilin sonlarına yaxın 

komissiyamızın səlahiyyət müddətinə kömək etmək imkanını verəcək. 

Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə danışıqlara dair yanaşmanın Cənub Qaz Dəhlizi 

layihəsinə dair yanaşmaya bənzər olması, əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad ruhunda aparılması mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Mən əminəm ki, biz hər iki tərəfi qalibə çevirən zəruri kompromisləri tapa biləcəyik və güclü 

tərəfdaşlar arasında bu, belə də olmalıdır. 

Azərbaycanın enerjidən savayı, çox mühüm geosiyasi rolu da var və ölkənin yerləşdiyi məkan ona 

nəinki beynəlxalq enerji qovşağı kimi, eyni zamanda, mühüm nəqliyyat qovşağı kimi də fəaliyyət göstərmək 

imkanı verir. Azərbaycan öz limanlarına və dəmir yolu şəbəkələrinə sərmayə yatırır. Azərbaycan Avropa 

İttifaqına Mərkəzi Asiyaya və Çinə çıxış əldə etmək üçün mühüm bir yol açır. 

Məşvərət Şurası müxtəlif ölkələri və təşkilatları öz işinə cəlb edən nadir çoxtərəfli bir platformadır. 

Təşkilatçılar arasında maraqların vaxtaşırı dəyişə bilməsinə baxmayaraq, onların hamısı Cənub Qaz Dəhlizi 

Məşvərət Şurasına ehtiyac duyur və ümumi həllər naminə çalışır. Hesab edirəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi 

layihəsinin tamamilə işlək vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, bu cür uğurlu regional əməkdaşlıq formatını tərk 

etməzdən öncə düşünmək lazımdır. Məşvərət Şurası, yəni, biz hamımız çevik dəyişən enerji aləmində vacib 

müzakirə forumunu təşkil etməyə davam edə bilərik. Biz hamımız enerji keçidinin çoxsaylı çağırışları ilə üz-üzə 

qalmışıq. Avropa İttifaqı Azərbaycan kimi, Paris İqlim Sazişinə qoşulub və burada səbəb bütün Avropa üçün 

təmiz enerji mənbələrinin qəbul edilməsidir. Beləliklə, Avropa İttifaqı nəinki özünün 2030-cu ilə qədər enerji və 

iqlim hədəflərinə çatmaq üçün töhfə verir və təmiz enerjiyə keçid dönəmində rəhbərlik nümayiş etdirir, eyni 

zamanda, yeni enerji sistemlərimizin gələcəkdə necə fəaliyyət göstərəcəyinə dair dəyişiklikliyə hazır olmaq 

üzərində çalışır. Fakt etibarilə Avropa İttifaqı artıq 2030-cu ildən sonrakı dönəmə nəzər yetirir. 

Ötən ilin noyabr ayında komissiya müasir, rəqabətədavamlı və iqlimə münasibətdə neytral olan 

iqtisadiyyat üzrə özünün uzunmüddətli strategiyasını dərc edib. Uzunmüddətli baxış 2050-ci ilə qədər 

iqtisadiyyatımızın necə dekarbonizasiya edilməsi üçün müxtəlif ssenariləri nəzərdən keçirir, bu da iqlim 

dəyişikliyinə qarşı səmərəli mübarizə aparmaq istədiyiniz təqdirdə zəruridir. Təmiz enerjiyə keçid kontekstində 

qaz gələcək illər və onilliklər ərzində mühüm əhəmiyyət kəsb edən keçid enerjisi olaraq qalacaq. Avropa 

İttifaqında biz orta və uzunmüddətli perspektivdə qaza tələbatımızın vaxt getdikcə demək olar ki, sabit 

qalacağını gözləyirik. Çünki bizim yerli resurslarımız gözləndiyindən daha tez tükənir. Məsələn, Niderlandı 

götürək. Tədricən baş verən dekarbonizasiya üçün yeni və innovativ konsepsiyalar tələb olunacaq. Nəqliyyat və 

istilik təchizatı sektorları üçün elektrofikasiyanın artacağı gözlənilir. Lakin biz, eyni zamanda, daha ənənəvi 

enerji mənbələrinin hidrogen, yaşıl qaz, yeni enerji mənbələrinə konvertasiyanı müşahidə etməkdəyik və bu da 

bizə mövcud enerji infrastrukturlarına arxalanmağa davam etmək imkanını yarada bilər. Biz nəinki Paris İqlim 

Sazişi üzrə üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün qanunlarımızı dəyişirik, Avropa 

İnvestisiya Bankı kimi, Avropa maliyyə institutları bu transformativ dəyişikliyin önündə gedirlər. 

Biz Azərbaycanın enerji resurslarından başqa sahələrdə də bu təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək marağında 

olduğunu anlayırıq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına, ağıllı şəhərlərə, su idarəetməsinə, yol, dəniz və 

dəmir yolu dəhlizlərinə, habelə ölkənin rəqəmsal infrastrukturuna sərmayə yatırmaqla Azərbaycan 

iqtisadiyyatının gələcək şaxələndirilməsi ilə bağlı böyük imkanlar mövcuddur. Avropa İttifaqı enerji 

məsələlərində, məsələn, neft və qaz üzrə əməkdaşlığa sadiq olduğu qədər Azərbaycanın şaxələndirmə planlarını 

da dəstəkləyir. 

Biz öz tərəfdaşımız və qonşu ölkələrimiz üçün enerji daşıyıcıları üzrə etibarlı enerji tərəfdaşı olmağa 

hazırıq. Bu tərəfdaşlığa görə sizə təşəkkür edirik. Burada çox etibarlı komandamız var. Gəlin, birlikdə işləməyə 

davam edək. Mən bu gün məhsuldar müzakirələr və fikir mübadilələrinin aparılmasını səbirsizliklə gözləyirəm. 

Avropa İttifaqı burada olmaqdan şaddır. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı işini plenar sessiya ilə 

davam etdirib. 

 

AZƏRTAC 

2019, 20 fevral 

https://azertag.az/
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Türkiyənin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimi 

keçirilib: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib 

(30 noyabr 2019-cu il) 

 

Noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə 

birləşən hissəsinin açılış mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mərasimdə iştirak edib. 

Əvvəlcə Cənub Qaz Dəhlizinin ən mühüm seqmentlərindən biri və Avropanın enerji təhlükəsizliyində 

mühüm amil olan TANAP – Trans-Anadolu qaz boru kəməri layihəsinin icrasına həsr olunmuş videoçarx 

nümayiş etdirildi. 

SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər naziri Fatih Dönməz 

TANAP layihəsinin əhəmiyyətindən danışdılar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin  

çıxışı 

 

-Hörmətli Türkiyə Respublikasının Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan. 

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları. 

Əziz dostlar. 

İlk növbədə, qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğana məni bu tarixi mərasimə dəvət etdiyi və göstərdiyi 

qonaqpərvərlik üçün dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyə torpağında yenidən olmağımdan 

çox məmnunam. 

Bu gün tarixi gündür. Bu gün dörd il bundan əvvəl birlikdə təməlini qoyduğumuz TANAP Avropa 

sərhədinə çatdı. Bu münasibətlə hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, TANAP-ın ömrü uzun olacaq, 

TANAP Türkiyə və Azərbaycan xalqlarına, digər qonşu xalqlara fayda və tərəqqi verəcəkdir. 

Dörd il əvvəl Qars şəhərində əziz qardaşım Prezident Ərdoğanla birlikdə TANAP-ın təməlini qoyduq. 

Ancaq TANAP-a aparan yol 2012-ci ildə başlamışdır. Tarixi İstanbul sazişi nəticəsində TANAP-ın yaşıl işığı 

yandırıldı. Tarixi İstanbul anlaşması Türkiyə və Azərbaycanın birgə siyasi iradəsi nəticəsində mümkün 

olmuşdur. Çünki TANAP haqqında bu qərarın qəbul edilməsinə qədər Azərbaycan qazının Türkiyə və ondan 

sonra Avropaya nəql edilməsi ətrafında bir neçə il çox böyük mübahisələr və müzakirələr aparılmışdır, ancaq 

heç bir nəticə verməmişdir. Belə olan halda əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birlikdə qərara gəldik ki, 

bizə lazım olan bu nəhəng layihəni özümüz həyata keçirək və belə də oldu. Bu gün bu layihəyə qoşulan BP 

şirkəti bizim tərəfdaşımızdır. Ancaq əsas texniki və maliyyə yükünü Azərbaycan və Türkiyə öz üzərinə 

götürmüşdür. 

TANAP-a qədər apardığımız birgə işlər TANAP-a yol açdı. Çünki əgər 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəməri istismara verilməsəydi, bu gün TANAP haqqında danışmaq mümkün olmazdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft boru xəttinin təməlini çağdaş Azərbaycan dövlətinin lideri Heydər Əliyev öz əlləri ilə qoymuşdur və 2006-

cı ildə əziz qardaşım, Prezident Ərdoğanla birlikdə Ceyhanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xəttini istismara 

verdik. Bu günə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə Türkiyə və dünya bazarlarına Azərbaycanın və başqa 

dövlətlərin 450 milyon tondan çox nefti nəql edilmişdir. Bunun böyük hissəsini - 400 milyon tondan çoxunu 

Azərbaycan, 27 milyon tonunu Türkmənistanın, 12 milyon tonunu Qazaxıstanın, 7 milyon tonunu Rusiya nefti 

təşkil edir. Yəni, bir sözlə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan nəinki Azərbaycanın, digər ölkələrin nefti üçün də gözəl bir 

infrastruktur layihəsi oldu və bu gün də uğurla fəaliyyət göstərir. 2007-ci ildə yenə də əziz qardaşımla Bakı-

Tbilisi-Ərzurum qaz boru xəttinin açılışını etdik və bu da TANAP-a yol açan digər layihə idi. Qeyd etdiyim 

kimi, 2015-ci ildə Qarsda TANAP-ın inşası başlamışdır. Fürsətdən istifadə edərək, TANAP-ın inşasında iştirak 

etmiş bütün insanlara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onların fədakarlığı və peşəkarlığı bu nəhəng 

layihənin vaxtında istismara verilməsində böyük rol oynamışdır. 

TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin bir hissəsidir. Cənub Qaz Dəhlizi nəhəng infrastruktur layihəsidir, 

maliyyə dəyəri 38 milyard dollardır və dörd layihədən ibarətdir. Onlardan üçü - “Şahdəniz” və Cənubi Qafqaz 

Boru Kəməri istifadəyə verilib, bu gün isə TANAP tam istifadəyə verilir. Dördüncü layihə olan TAP-ın icrası 

artıq 90 faizi keçib. Əminəm ki, TAP da vaxtında istismara veriləcək. Beləliklə, Avrasiyada ən böyük 

infrastruktur layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi vaxtında istismara veriləcəkdir. 
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Bildirməliyəm ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi Türkiyə-Azərbaycan birgə siyasi iradəsinin 

məhsuludur, eyni zamanda, biz bunu digər ölkələrin iştirakı və özəl şirkətlərin maliyyə dəstəyi ilə reallaşdırdıq. 

Bu gün Cənub Qaz Dəhlizi özündə 7 ölkəni birləşdirir və bu, artıq beynəlxalq əməkdaşlıq layihəsidir. Bu layihə 

ölkələr arasında körpülər yaradacaq və daha böyük anlaşmaya yol açacaq. Bu layihədə iştirak edən 7 ölkə, - 

onlardan üçü Avropa İttifaqının üzvüdür,- bundan sonra uzun illər birlikdə çalışacaq və bunun faydasını 

bölüşəcəklər. Yəni, bu layihə əməkdaşlıq, sabitlik, uzunmüddətli anlaşma gətirir. Yəni, bu layihələrə, sadəcə 

olaraq, enerji layihələri kimi baxmaq düzgün olmaz. Onu da bildirməliyəm ki, bizim enerji layihələrimiz digər 

layihələrə də yol açdı. İki il bundan əvvəl əziz qardaşım, Prezident Ərdoğanla birlikdə Bakıda Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmir yolunun açılışını qeyd etdik. Hazırda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu vasitəsilə həm Azərbaycanın, həm 

Orta Asiya ölkələrinin, həm də Əfqanıstanın və Çinin yükləri daşınır. Bu dəmir yolu qitələri birləşdirir. Necə ki, 

bizim boru xətlərimiz. Digər layihə elektrik enerjisinin ötürülməsidir. Artıq Azərbaycan Gürcüstana və 

Türkiyəyə elektrik enerjisini ixrac edir. Əgər enerji layihələri, yaşadığımız bölgədə sabitlik, qarşılıqlı dəstək, 

anlaşma olmasaydı bunların biri də həyata keçməzdi. 

Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı gündən-günə möhkəmlənir. Mən bu gün dünya miqyasında 

ikinci belə ölkələr tanımıram ki, Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olsun. Bizim aramızdakı ticarət 

dövriyyəsi artır. Bu ilin 9 ayında ticarət dövriyyəmiz 40 faizdən çox artıb və 3,4 milyard dollara çatıbdır. 

Qarşılıqlı yatırımlar bizim qardaşlığımızı göstərir və eyni zamanda, onu göstərir ki, biz bir-birimizə güvənirik. 

Bir-birimizin iqtisadiyyatına dəstək veririk. Türkiyə bu günə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına 12 milyard 

dollardan çox vəsait yatırıb. Azərbaycan isə Türkiyəyə 17,5 milyard dollar sərmayə qoyub və bu yatırımlar 

bizim xalqlarımızın rifah halını yaxşılaşdırır. 

Eyni zamanda, Türkiyə bu gün xarici sərmayələr üçün açıq ölkədir və çox məqbul yerdir. Əziz qardaşım, 

Prezident Ərdoğanın liderliyi sayəsində Türkiyə həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə böyük uğurlara imza atıb. 

Biz əvvəlki dövrü yaxşı xatırlayırıq. O vaxt Türkiyə Beynəlxalq Valyuta Fondunun və başqa maliyyə 

qurumlarının borcundan yaxa qurtara bilmirdi, asılı vəziyyətdə idi. İqtisadi asılılıq istər-istəməz siyasi asılılığa 

gətirib çıxara bilər. Məhz Prezident Ərdoğan tərəfindən aparılan düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində 

Türkiyə bu asılılıqdan yaxasını qurtara bildi və bu gün çox güclü iqtisadiyyat kimi dünya miqyasında öz sözünü 

deyir. Bu gün Türkiyə dünya miqyasında güc mərkəzidir. Nəinki yerləşdiyi bölgədə, dünyada Türkiyənin 

sözünün çəkisi artır, imkanı genişlənir və hər kəs bilməlidir, heç kim unutmamalıdır ki, bu qardaş ölkə buna 

görə kimə borcludur. 

Tarixdə liderlərin rolu haqqında kifayət qədər kitablar yazılıb, elmi əsərlər yaradılıb və müxtəlif 

fərziyyələr, fikirlər var. Onların hər biri qəbuldur. Ancaq tarix göstərir ki, liderin rolu bir çox hallarda həlledici 

olur, bu, danılmazdır. Bu gün möhkəm Türkiyə və onun lideri inkişafı, sabitliyi təcəssüm etdirir və gələcəyə 

nikbinliklə baxmaq üçün imkan yaradır. Biz buna sevinirik. Çünki Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür, 

Türkiyənin uğuru bizim uğurumuzdur və biz birlikdə bundan sonra da iki qardaş ölkə kimi çiyin-çiyinə irəliyə 

gedəcəyik. Bizim qarşımızda bütün üfüqlər açıqdır. Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü 

göstərir və bizim gücümüzü artırır. İqtisadi güc nəticədə siyasi gücə çevrilir. 

TANAP və Cənub Qaz Dəhlizi, eyni zamanda, enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Bu gün dünya miqyasında 

enerji təhlükəsizliyi haqqında danışılır və bu məsələ dünyanın gündəliyini zəbt etmişdir. Hesab edirəm ki, 

burada çox gözəl əməkdaşlıq formatı yaradılıb. İstehsalçı ölkə Azərbaycan, tranzit ölkələri və istehlakçı ölkələr 

birlikdə çalışır. Bizim mənafeyimiz də birdir, gəlirimiz də ədalətli şəkildə bölünür. Bir daha demək istəyirəm ki, 

bütün bu layihələr bölgədəki sabitliyi möhkəmləndirir. 

Mən əminəm ki, bundan sonra da birgə həyata keçirəcəyimiz bütün layihələr TANAP kimi, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan kimi, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi, Bakı-Tbilisi-Qars kimi uğurlu olacaq, Türkiyə və Azərbaycan 

birlikdə gələcəyə inamla addımlayacaq. 

Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! 

 

X X X 

 

Sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış etdi. 

 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

çıxışı 

 

- Azərbaycan Prezidenti, çox hörmətli qardaşım İlham Əliyev. 

Gürcüstanın Baş Naziri hörmətli Giorgi Qaxariya. 
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Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü cənab Şefik Caferoviç. 

Serbiya Milli Məclisinin sədri xanım Maya Qoykoviç. 

Hörmətli nazirlər, səfirlər, enerji ictimaiyyətinin təmsilçiləri. 

Sizi ən səmimi hislərimlə, sevgi və ehtiramla salamlayıram. 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin bel sütununu təşkil edən Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri - TANAP-

ın Avropa ilə birləşən hissəsinin xeyirlərə səbəb olmasını diləyirəm. Sizi bu mühüm açılış mərasimi 

münasibətilə ölkəmizdə qəbul etməkdən böyük məmnunluq duyuram. Sevincimizi bölüşmək məqsədilə 

Ədirnəyə gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. 

Bu gün hamımız birlikdə ölkələrimiz və bölgəmiz üçün həqiqətən də tarixi bir ana şahidlik edirik. Hər 

mərhələsi səbirlə, diqqətlə, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq səyləri ilə ərsəyə gələn yeddi il yarımlıq 

uzun və çətin bir prosesi uğurla başa çatdırmağın haqlı qürurunu yaşayırıq. 

Birincisi, TANAP Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə marşrutundan Avropaya - TAP xəttinə birləşir və təbii 

ki, oradan davam edərək Bolqarıstan, Yunanıstan, Makedoniya, Albaniya, Serbiya, Bosniya və Herseqovina 

marşrutu üzərindəki ölkələr də ondan faydalanır. Təbii ki, bütün bu addımları atarkən bunun bir regional layihə, 

bir sülh layihəsi olduğunu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Gürcüstan ərazisindən Anadoluya giriş reallaşarkən 

Gürcüstanın buradakı səylərini əsla inkar etmək olmaz. Bu, bir həmrəylikdir və bu həmrəyliyin adı da sülhdür. 

Bu layihə hər şeydən əvvəl ölkələrimiz arasındakı köklü dostluğun rəmzidir. TANAP bu mərhələyə 

Türkiyə və Azərbaycanın qarşılıqlı inama söykənən əlaqələri sayəsində gələ bilmişdir. Layihənin uğur 

qazanmasında istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələrlə bu layihədə pay sahibi olan şirkətlər arasındakı uzlaşma 

da həlledici rol oynayıb. Xatırlatmaq istərdim ki, TANAP-la bağlı ilk addımı 2012-ci ilin iyun ayında İstanbulda 

hökumətlərarası müqavilələrin imzalanması ilə atmışdıq. 

“Şahdəniz 2” yekun investisiya Sazişini isə 2013-cü ilin dekabr ayında Bakıda təşkil edilən mərasimlə 

başa çatdırdıq. Bundan sonra 2015-ci il martın 17-də Qarsda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin 

iştirakı ilə TANAP-ın təməlqoyma mərasimi keçirildi. Bu tarixdən üç il sonra - 2018-ci il iyunun 12-də isə dost 

və qardaş ölkələrin də iştirakı ilə Əskişəhərdə TANAP-ın açılış mərasimini keçirdik. 2012-ci ilin iyunundan 

ötən müddətdə TANAP layihəsinin reallaşdırılması üçün həqiqətən böyük əmək sərf etdik. Xüsusilə, daxildə və 

xaricdə dəf etdiyimiz bir neçə təhlükəli vəziyyətə, regional gərginliyə, hətta silahlı toqquşmalara qədər gedib 

çıxan qeyri-sabitliklərə baxmayaraq, TANAP-ı planlaşdırıldığı kimi həyata keçirdik. 

Çox dəyərli qardaşım Əliyevin şəxsən diqqəti, istər Gürcüstanın aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq, 

istərsə də bu layihədə əməyi olan qardaşlarımızın səyləri ilə, şükür olsun, TANAP-ı bugünkü səviyyəyə 

gətirdik. Bu gün hamımız birlikdə sərf etdiyimiz əməyin hədər getmədiyini görürük. “Enerjinin İpək yolu” 

adlandırılan bu möhtəşəm layihənin nəzərdə tutulan təqvimə, hədəflərimizə və öhdəliklərimizə uyğun şəkildə 

ölkələrimizlə bağlı hissəsini bu gün tamamlayırıq. 

Bu layihə ilə sahib olduğumuz zənginlikləri öz vətəndaşlarımızın, onlarla yanaşı, bütün bölgə xalqlarının, 

bütün insanlığın xidmətinə verməklə bağlı iradəmizi bir daha ortaya qoyduq. Biz TANAP ilə ölkəmizin enerji 

ehtiyacını təmin etməklə yanaşı, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə də töhfə verməyi hədəflədik. 

Siz də bildiyiniz kimi, TANAP Azərbaycandan Avropaya uzanan 3500 kilometrlik enerji dəhlizinin ən 

önəmli hissəsidir. Bu gündən etibarən Azərbaycanın təbii qazı ölkəmizin 20 vilayətindən, 67 rayonundan və 600 

kəndindən keçərək artıq Avropanın qapısına, yəni, buraya çatmışdır. TANAP ilə 16 milyard kubmetr 

Azərbaycan təbii qazının Türkiyənin və Avropanın istifadəsinə verilməsi əfsanədən həqiqətə çevrilib. Bu 16 

milyard kubmetr qazın 6 milyardını biz, 10 milyardını isə Avropa ölkələri istifadə edəcək. 

Həqiqətən də 2019-cu il noyabrın 18-dək TANAP vasitəsilə Türkiyəyə daşınan qazın həcmi 3,23 milyard 

kubmetrə çatdı. Qarşıdakı illərdə TANAP-ın nəqletmə qabiliyyətini əvvəlcə 24 milyard kubmetrə, daha sonra 31 

milyard kubmetrə çatdırmağı planlaşdırırıq. Bundan sonra əsl məsuliyyət sərhədin o biri tərəfindəki 

qonşularımızın üzərinə düşür. Avropaya qaz nəqlinin başlaması üçün Trans-Adriatik təbii qaz boru kəməri – 

TAP qısa müddətdə başa çatdırılmalıdır. İnşallah, TAP-ın 2020-ci ildə başa çatdırılmasını gözləyirik. 

Əziz dostlar, bəşəriyyət son iki əsrdə enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda müharibələr, mübarizələr 

aparmış, nəticədə milyonlarla insan həyatını itirmişdir. Xüsusilə, yerləşdiyimiz coğrafiya enerji mənbələri ilə 

bağlı yaşanan ağır rəqabətə bilavasitə səhnə olub. Yaxın Şərqin on illər boyunca qeyri-sabitliklə mübarizə 

aparması planının arxasında məhz bu məsələ vardır. Bir damcı nefti insan qanından, insan həyatından daha 

qiymətli hesab edən düşüncə dünyaya sülh və əmin-amanlıq gətirə bilməmişdir. Yaşanan bu qədər acıya, ölümə, 

fəlakətə baxmayaraq, təəssüf ki, bu düşüncənin müəyyən qüvvələr tərəfindən davam etdirildiyini görürük. 

Xüsusilə, Aralıq dənizinin şərqində mövcud karbohidrogen ehtiyatlarının bölüşülməsi məsələsində bəziləri 

ədalətli bölgü əvəzinə, gərginliyi körükləməyə çalışırlar. Ədalətli bölgü imkanı var ikən, təhdid dilinə və şantaj 

siyasətinə əl atırlar. Halbuki heç bir ölkə beynəlxalq hüquqdan üstün deyil. Zor gücü ilə bir nəticənin hasil ola 
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bilməyəcəyi artıq dərk edilməlidir. “Mən etdim, oldu” məntiqi ilə heç kəs öz istəyinə çata bilməz. “Əba altından 

dəyənək” göstərərək heç bir ölkə başqasını öz haqlarından əl çəkməyə məcbur edə bilməz. Xüsusilə, Türkiyə 

belə bir düşüncəyə əsla boyun əyməz. 

Ölkəmiz nə öz hüququnun, nə də Kipr türkünün maraqlarının tapdanmasına icazə verməz. Aralıq 

dənizinin şərqində uzun dəniz sahillərinə sahib olan bir ölkəni kənarlaşdıraraq layihələr həyata keçirməyə 

çalışmaq onsuz da mümkün deyil. Hazırda ən son texnologiyalara sahib iki qazma gəmimiz – “Fateh” və 

“Yavuz” ilə iki seysmik araşdırma gəmimiz bölgədə fəaliyyətlərini davam etdirir. Biz onların çığır-bağırı ilə bu 

gəmilərimizi oradan çəkməyəcəyik. Onlar hazırda orada öz vəzifələrini yerinə yetirirlər və yetirməkdə davam 

edəcəklər. Gəmilərimizin və heyətlərimizin təhlükəsizliyi isə Dəniz Qüvvələrimiz tərəfindən ən yüksək 

səviyyədə təmin edilir. Bu gəmilərin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin qısa müddətdə bəhrə verəcəyinə inanıram. 

Bilirsiniz, indi Liviya ilə də anlaşma əldə etdik. Liviya ilə əldə etdiyimiz bu anlaşma parlamentimizdə təsdiq 

olunduqdan sonra həmin işi xeyli fərqli səviyyəyə çatdıracağıq. İndi nə edirlər? Liviyanı təhdid etməyə 

başlayıblar. Bu anlaşma əldə edildi. İndi bu anlaşmanın digər hissələri də eyni qaydada tətbiq ediləcək. Bizim 

qazma işlərimizdən münaqişə və qan deyil, sülh və rifah püskürəcəkdir. 

Mən bu inamla sizin vasitənizlə Aralıq dənizindəki bütün tərəflərə səmimi bir çağırış etmək istəyirəm: 

Gəlin, enerjini münaqişə vasitəsi əvəzinə, əməkdaşlıq zəmininə çevirək. Diplomatiyanın imkanlarından istifadə 

etmək var ikən, bölgəyə yeni qurbanlar verdirəcək yollara əl atmayaq! 

Əziz dostlar, artan əhali və böyüyən iqtisadiyyat nəticəsində enerjinin çox ciddi bir qlobal məsələ olaraq 

qarşımızda durduğunu bilirik. Eyni qaydada dünya enerji xəritəsinin dəyişdiyini, bu sahədə yeni aktorların, yeni 

layihələrin məhz bu gün burada olduğu kimi, yeni əməkdaşlıq modellərinin ortaya çıxdığını görürük. Enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələr arasındakı möhkəm əməkdaşlığın 

vacib olduğuna inanırıq. 

Türkiyə strateji mövqeyi ilə enerjini hasil və istehlak edən ölkələrin tam qovuşuğunda yerləşir. Bu gün 

Yer kürəsində mövcud təbii qaz ehtiyatlarının 70 faizi, neft ehtiyatlarının isə 60 faizi qonşularımızın 

torpaqlarındadır. Bundan başqa, ölkəmiz Avropanın dördüncü, dünyanın isə 18-ci ən böyük təbii qaz bazarıdır. 

2002-ci ildə beş vilayətimizdə təbii qaz var idisə, artıq 81 vilayətimizin hamısına təbii qazın çatdırılmasını 

təmin etdik. 2019-cu il avqustun sonuna olan rəqəmlərə əsasən, 144 min kilometrdən çox təbii qazpaylama 

şəbəkəsinə nail olmuşuq. Ölkəmizin əhalisinin 81 faizinə, yəni, 66,5 milyon insanımıza təbii qazı çatdırdıq. 

2018-ci ildə təbii qaz tələbatımız isə 49,3 milyard kubmetrə çatıb. Təbii qazsaxlama potensialımızı 4 milyard 

kubmetrdən 11 milyard kubmetrə çatdırmağı planlaşdırırıq. İki üzən qazsaxlama və qazlaşdırma gəmisini 

istifadəyə verdik. İnşallah, bunlara daha birini də əlavə edəcəyik. Ümumilikdə 5,4 milyard kubmetr tutumu olan 

Duz gölü yeraltı qaz anbarlarının sonuncusunun təməlini bu il qoyduq. Onun 2023-cü ildə istifadəyə verilməsi 

ilə dünyanın ən böyük yeraltı qaz anbarlarına sahib olacağıq. 

Bütün bu statistik rəqəmlərin ölkəmizə təmin etdiyi imkanlarla yanaşı, çox ciddi bir məsuliyyət də tələb 

etdiyini bilirik. Həqiqətən də bu günə qədər bu məsuliyyətimizi dərk edərək hərəkət etdik. Qarşılaşdığımız bir 

çox ikili standartlara baxmayaraq, dialoqdan, diplomatiyadan, beynəlxalq hüquqdan əsla geri çəkilmədik. 

Rəqabət əvəzinə əməkdaşlığın, gərginlik əvəzinə müzakirənin, münaqişə əvəzinə məsələlərimizi danışaraq həll 

etmək yolunu seçdik. Bizə bir addım atana biz qaçaraq getdik. Bu gün də, sabah da eyni xoş niyyətlə hərəkət 

etməyə davam edəcəyik. Nə öz haqlarımızdan, nə Şimali Kiprin haqqından vaz keçəcəyik, nə də haqqımız 

olmayana əl uzadacağıq. Ədalət, sabitlik və regional əməkdaşlıq üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. 

Bu gün hamımız birlikdə Avropa ilə birləşməsinin açılış mərasimini qeyd etdiyimiz TANAP ölkəmizin 

sülhpərvər baxışının konkret nümunəsidir. Dünya gündəmini ticarət müharibələrinin, terrorun, etirazların, qeyri-

sabitliyin zəbt etdiyi bir dövrdə biz bu gün Avropa ilə Asiyanı TANAP vasitəsilə birləşdiririk. Buradan 

bölgəmizlə yanaşı, bütün dünyaya əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mesajları veririk. Türkiyəni üç qitənin enerji və 

ticarət mərkəzinə çevirmək yolunda yeni bir addım atırıq. 

Çıxışımı bu düşüncələrlə yekunlaşdırarkən, TANAP-ın Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimində 

iştirak etdiklərinə, görülən işlərdə əməyi olan memarından mühəndisinə qədər bütün qardaşlarıma, bütün rəhbər 

şəxslərə, xüsusilə qardaşım İlham Əliyevə, Gürcüstandakı dostlarımıza səylərinə görə şəxsən öz adımdan, 

millətim adından bir daha təşəkkürlərimi bildirirəm. 

Təbii ki, qardaşım İlham Əliyevin liderliyini unutmaq əsla mümkün deyil. Qonşumuz Gürcüstana 

əməkdaşlığı ilə bu layihəyə həyat verdikləri üçün minnətdarlığımızı xüsusilə ifadə edirəm. Qarşıdakı dövrdə 

“Hamımız qazanaq” prinsipi ilə yeni layihələrə imza atacağımıza inanır, hamınızı sevgi və ehtiramla salamlayır, 

“Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı!” deyirəm. 

 

X X X 
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Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstanın 

Baş Naziri Georgi Qaxariya və digər rəsmi şəxslərin iştirakı ilə TANAP kəmərini TAP kəməri ilə birləşdirilməsi 

mərasimi oldu. 

Mərasim xatirə şəklinin çəkdirilməsi ilə başa çatdı. 

 

X X X 

 

Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizinin əsas seqmenti olan TANAP Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 

“Şahdəniz-2” qaz-kondensat yatağından çıxarılan qazı avropalı istehlakçılara çatdıracaq. TANAP Türkiyənin 

Ərdahan vilayətinin Posof qəsəbəsindən başlayaraq qardaş ölkənin ərazisi boyunca 20 şəhərdən, 67 qəsəbə və 

600 kənddən keçən və Ədirnənin İpsala qəsəbəsində Avropaya çatan 1850 kilometrlik boru kəməridir. 

Azərbaycan qazını Türkiyəyə və Avropaya çatdıran TANAP Türkiyə-Gürcüstan sərhədində Cənubi Qafqaz 

Boru Kəmərinə, Türkiyə-Yunanıstan sərhədində isə TAP qaz boru kəmərinə birləşib. TANAP-ın Gürcüstan-

Türkiyə sərhədi-Əskişəhər hissəsinin uzunluğu 1350 kilometr, Əskişəhər-Türkiyə-Yunanıstan sərhədi boyunca 

uzanan hissəsi isə 480 kilometrdir. 

TANAP layihəsi ilə bağlı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında anlaşma memorandumu 2011-ci il dekabrın 

24-də, Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri sisteminə dair saziş 2012-ci il iyunun 26-da İstanbulda imzalanıb 

və hər iki ölkənin müvafiq qanunverici orqanları tərəfindən təsdiqlənib. Layihə üzrə yekun investisiya qərarı isə 

2013-cü il dekabrın 17-də qəbul edilib. 2015-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin iştirakı ilə Qarsda 

keçirilən təməlqoyma mərasimindən sonra boru kəmərinin inşasına başlanılıb. 

Boru kəmərinin quru hissəsinin diametri 56 və 48 düym, Mərmərə dənizi boyunca isə 36 düym təşkil edir. 

Kəmərin dəniz səviyyəsindən maksimal hündürlüyü 2700 metr yüksəklikdə yerləşir. TANAP-dan Türkiyə 

qazpaylama sisteminə iki qol ayrılıb və onun maksimum illik ötürücülük qabiliyyəti 31 milyard kubmetrdir. 

“Enerjinin İpək yolu” adlandırılan TANAP-ın birinci fazası keçən il iyunun 12-də Türkiyənin Əskişəhər 

şəhərində istifadəyə verilib. Türkiyəyə ilk qaz həcmlərinin nəqli planlaşdırıldığı kimi, həmin il iyunun 30-da 

başlayıb. 

 

AZƏRTAC 

2019, 30 noyabr 
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Bakıda “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə və “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş 

təntənəli mərasim keçirilib 

(20 sentyabr 2014-cü il) 

 

Sentyabrın 20-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə və “Cənub” qaz 

dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib. 

Mərasimdən əvvəl Prezident İlham Əliyev, dövlət və hökumət başçıları, digər qonaqlar birgə foto 

çəkdirdilər. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Hörmətli dövlət və hökumət başçıları. 

Hörmətli qonaqlar. 

Xanımlar və cənablar. 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür, tarixi 

bir gündür - “Cənub” qaz dəhlizinin təməli qoyulur. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən 

təbrik edirəm. 

İyirmi sentyabr ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. İyirmi il bundan əvvəl - 1994-cü il sentyabrın 20-də 

“Əsrin kontraktı” imzalanmışdır. O, tarixi bir hadisə idi. Çünki gənc, müstəqil Azərbaycan dünyada o qədər də 

tanınan ölkə deyildi. Azərbaycan çox böyük problemlərlə üzləşmişdi. Erməni işğalı, vətəndaş müharibəsi, 

iqtisadi və siyasi böhran - bütün bu amillər ölkəmizin inkişafına böyük problemlər yaradırdı, böyük maneə idi. 

Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan bu Mərkəzdə Prezident Heydər Əliyevin fəaliyyətini bir 

daha yüksək qiymətləndiririk. Məhz onun uzaqgörənliyi, cəsarəti, müdrikliyi sayəsində “Əsrin kontraktı” 

imzalanmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın inkişafı üçün yeni imkanlar yaranmışdır. Azərbaycana böyük həcmdə 

investisiyalar qoyulmağa başlanmışdır. Xəzər dənizində tarixdə ilk dəfə olaraq beynəlxalq əməkdaşlıq prosesi 

başlamışdır. Azərbaycan öz zəngin neft resurslarını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün imkan əldə etmişdir. 

Ölkəmizin ümumi iqtisadi və siyasi inkişafı məhz “Əsrin kontraktı”ndan başlamışdır. Yeni neft strategiyamız 20 

ildir ki, icra edilir. Ölkəmiz üçün böyük fayda gətiribdir. Bu illər ərzində Azərbaycan öz imkanlarını ardıcıl 

şəkildə genişləndirmişdir. İlk dəfə olaraq o illərdə Xəzər dənizini Qara dənizlə və Aralıq dənizi ilə neft 

kəmərləri birləşdirdi. Bu da tarixi nailiyyətdir. Deyə bilərəm ki, 1994-cü ildən başlayaraq bu günə qədər 

bütövlükdə neft-qaz sahəsində bir neçə önəmli mərhələ olmuşdur. Onların bir neçəsini mən indi sadalamaq 

istəyirəm. 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin kontraktı”nın imzalanması, 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz kontraktı 

üzrə Sazişin bağlanması. O da çox önəmli hadisə idi. Çünki bu gün “Cənub” qaz dəhlizinin resurs mənbəyi 

“Şahdəniz” qaz yatağıdır. “Şahdəniz” dünyanın ən böyük qaz yataqlarından biridir ki, orada qaz ehtiyatları 1 

trilyon kubmetrdən çoxdur. 

1999-cu ildən Xəzər dənizini Qara dənizlə birləşdirən Bakı-Supsa neft kəməri tikilmişdir. Bu da yeni bir 

ixrac marşrutu idi. 2003-cü ildə isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməl daşı qoyuldu. O kəmər ki, Xəzər 

dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirdi. O, bu gün nəinki Azərbaycan üçün, eyni zamanda, Xəzər sahilinin şərq 

hissəsində yerləşən ölkələr üçün də bir ixrac boru kəməri kimi fəaliyyət göstərir. Ondan sonra 2007-ci ildə Bakı-

Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi də tarixi hadisə idi. Çünki o hadisədən sonra Azərbaycan dünyada artıq 

özünü qaz ölkəsi kimi göstərməyə başlamışdır. 

Bu kəmərin yeni xəttinin tikintisi əslində bu gün başlayır. Azərbaycan artıq “Cənub” qaz dəhlizinin 

birinci hissəsini 2007-ci ildə istifadəyə vermişdir. Ondan sonrakı dövr ərzində biz böyük layihə üzərində 

işləyirdik. Bildiyiniz kimi, bir neçə variant var idi. 2012-ci ildə Türkiyə və Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin 

fəaliyyəti nəticəsində Trans-Anadolu kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdir. TANAP layihəsi və 

onun həyata keçirilməsi tarixi hadisədir. Məhz TANAP layihəsinin razılaşdırılmasından sonra artıq “Cənub” qaz 

dəhlizinin konturları görünməyə başlamışdır. 2013-cü ildə TAP layihəsi - Trans-Adriatik kəmərinin əsas ixrac 

marşrutu kimi seçilməsi də tarixi hadisə idi. Eyni zamanda, keçən il artıq qazın satışı ilə bağlı kontraktlar 

imzalanmışdır. Yəni, bu gün bizim önümüzdə bütün üfüqlər açıqdır, yollar aydındır. Sadəcə olaraq, biz birgə 

səylərlə “Cənub” qaz dəhlizinin tamamlanmasını təmin etməliyik və bunu edəcəyik. 

Bir sözlə, son illər ərzində Azərbaycan öz enerji siyasətini ardıcıl şəkildə irəliyə aparır. Yəni, bugünkü 

mərasim sadəcə olaraq görülən işlərin zirvəsidir. Əgər əvvəlki dövrlərdə dediyim məsələlər öz həllini 
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tapmasaydı, bu gün “Cənub ”qaz dəhlizindən söhbət belə gedə bilməzdi. Hazırda layihə tam hazırdır. Bu gün 

dəhlizin tikintisi başlayır. Əlbəttə, biz gələcəkdə çalışmalıyıq ki, bütün bu işləri tərəfdaş ölkələrlə birgə edək, 

əlaqələndirmə yüksək səviyyədə olmalıdır. 

Bu layihə Azərbaycana əlavə dividendlər gətirəcək. Ölkə iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf edəcək. 

Baxmayaraq ki, son on il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən 

iqtisadiyyat olmuşdur. Bu layihə bizim üçün yeni imkanlar açır. Son 10 il ərzində bizim ümumi daxili 

məhsulumuz 3 dəfədən çox, büdcə xərcləri 20 dəfə artmışdır. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulumuzun 

cəmi səkkiz faizini təşkil edir. İşsizlik 5 faizə düşmüşdür, yoxsulluq 5 faizdən bir qədər çoxdur. Bu yaxınlarda 

Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliliyinə 

görə dünyada 38-ci yerdədir. Bu, bizim üçün çox böyük nailiyyətdir və onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 

çoxşaxəli şəkildə inkişaf edir. 

Neft-qaz resurslarımız sadəcə olaraq bizim üçün əlavə bir imkandır, dəstəkdir. Bu, bizə imkan verir ki, öz 

investisiyalarımızı bu layihələrə qoyaq. TANAP layihəsində Azərbaycan əsas səhmdardır və əsas maliyyə 

yükünü Azərbaycan öz üzərinə götürəcəkdir. “Şahdəniz”də, TAP-da və digər layihələrdə Azərbaycan öz payını 

özü maliyyələşdirir və beləliklə, vaxtilə əldə olunmuş iqtisadi mənfəət bu gün bizim ümumi maraqlarımıza 

xidmət edir. 

Bu layihə, eyni zamanda, tərəfdaş ölkələrimiz üçün də çox faydalıdır. Bu layihənin icrası nəticəsində 

uduzan tərəf olmayacaq. Hər bir tərəf fayda götürəcək. Tranzit ölkələri, onlar, eyni zamanda, istehlakçı 

ölkələrdir. İstehlakçı ölkələr də qaz mənbələrinin şaxələndirilməsinə nail olacaqlar. Bu layihə Avropanın enerji 

təhlükəsizliyini təmin edən layihədir. Təsadüfi deyil ki, üç il bundan əvvəl Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan 

arasında imzalanmış sənəd məhz bu amili diqqət mərkəzinə qoyur ki, Azərbaycan Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox önəmli rol oynayan bir ölkədir. Bu gündən sonra bu rol daha da artacaq. 

Enerji təhlükəsizliyi əslində hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu gün enerjini siyasətdən, 

iqtisadiyyatdan ayırmaq qətiyyən mümkün deyil. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində biz 

hamımız tərəfdaşlarımızla iştirak edəcəyik. “Şahdəniz” qaz yatağı əsas resurs mənbəyidir. Ancaq Azərbaycanın 

qaz ehtiyatları daha da böyükdür. Təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarımız 2,5 trilyon kubmetrə bərabərdir. Ehtimal 

olunan, proqnozlaşdırılan ehtiyatlarımız 4-5 trilyon kubmetr səviyyəsindədir. 

Xəzər qazı Avropa üçün yeganə yeni mənbədir. Digər mənbələr var. Avropa o mənbələrdən qidalanır. O 

mənbələrin həcmi arta bilər, ancaq yeni mənbə hazırda Azərbaycandır. Enerji təhlükəsizliyi marşrutlarının 

şaxələndirilməsi, hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin birgə fəaliyyəti əminəm ki, uğur gətirəcək. Çünki bu 

işlərdə çox ciddi əlaqələndirmə aparılmalıdır. Bu günə qədər bizim qaz və neft layihələrimizdə ancaq 3 ölkə 

iştirak edirdi - Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə. Bu gündən sonra biz geniş beynəlxalq əməkdaşlıq prosesinə 

qədəm qoyuruq. Azərbaycan qaz istehsalçısı kimi öz resurslarını dünya bazarına çıxaracaq. Ondan sonra 

Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya, İtaliya, gələcək mərhələdə Monteneqro, Xorvatiya və 

digər ölkələr bu layihəyə qoşula bilərlər. Ona görə, burada əlaqələndirmə işləri çox yüksək səviyyədə 

aparılmalıdır. 

Mən hesab edirəm ki, bu gün bu sahədə - neft-qaz sahəsində yeni beynəlxalq komanda formalaşır. 

Komandanın bütün üzvləri bu gün salondadırlar. Əminəm ki, bizim birgə fəaliyyətimiz uğurlu olacaq və 

komandamız qələbə qazanacaqdır. Qoy yolumuz açıq olsun! 

 

X X X 

 

Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rosen PLEVNELİEV çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri. 

Xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar. 

Cənab Prezidentə və Azərbaycan xalqına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bizi də bu tarixi 

layihənin iştirakçısına çeviriblər. Beş il bundan əvvəl Avropaya bir daha xatırladılmışdır ki, bizim ən həssas, 

zəif yerimiz haradadır. Bu da enerjidən asılılıqdır. Bolqarıstan bu baxımdan ən zərər çəkmiş ölkə olmuşdur. 

2009-cu ilin qaz böhranından söhbət gedir. Bizim ölkə bir kəmərdən asılı idi və heç bir alternativimiz yox idi. 

Bolqarıstan iqtisadiyyatı ayda yüzlərlə milyon avro zərər çəkirdi. Alternativ mənbələrin təmin edilməsi bizim 

üçün milli maraq əhəmiyyətli məsələ və enerjinin şaxələndirilməsi başlıca prioritet idi. 

Ukraynada baş vermiş böhran bir daha onu nümayiş etdirdi ki, Avropa nə dərəcə qazdan asılıdır və bu, 

bizim Avropa İttifaqının gündəliyinin ən başlıca məsələsinə çevrilib və burada müdrik siyasətin nə dərəcədə 

əhəmiyyətli olduğu vurğulanıb. “Cənub” qaz dəhlizi bu illər ərzində yaşanmış asılılığın sonu olacaq. Bizim 
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regionu və daha geniş məkanı - Avropanı asılılıqdan azad edəcək. Burada rəqabətlilik, bazarların azad olması və 

ədalətli qiymətlərin təklif edilməsi baxımından da irəliləyiş olacaq. Türkiyə-Bolqarıstan, Yunanıstan-

Bolqarıstan əlaqələndirici kəmərlər də “Cənub” qaz dəhlizinin əhəmiyyətli tərkib hissəsi olacaq. Bu, 

Bolqarıstanı da, Rumıniya, Serbiya və digər ölkələri də qazla təmin edəcək. Bu birləşdirici kəmərlər gələcəkdə 

Bolqarıstanın qaz anbarlarının genişləndirilməsinə xidmət edəcək, bizi regionumuzda bir növ qaz qovşağına 

çevirəcək. 

Bu səbəbdən Bolqarıstan bu layihələrin - Türkiyə, Yunanıstan, Serbiya və Rumıniya ilə birləşdirici 

kəmərlərin inşasına sadiqdir. Tezliklə bu layihələr həyata keçəcək və 2016-cı ilə qədər biz Yunanıstan ilə 

birləşdirici kəmərin inşasını başa çatdıracağıq. Burada bütün zəruri maliyyə resursları cəlb edilib. Biz türkiyəli 

həmkarlarımızla çalışırıq ki, Türkiyə ilə Bolqarıstanı birləşdirən kəmər ən qısa vaxtda inşa edilsin. 

Cənab Prezident, Azərbaycan bütün dövrlərdə çox etibarlı və dəyərli tərəfdaş olub. Sizə buna görə 

təşəkkür edirəm ki, “Bolqarqazneft” şirkəti ilə ARDNŞ arasında müvafiq saziş imzalanıb. Bu sazişə əsasən 

2019-cu ildən Bolqarıstana ildə 1 milyard kubmetr qaz nəql ediləcək. Biz, eyni zamanda, Azərbaycandan əlavə 

qaz həcmlərinin alınması üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Biz fərəhlənirik ki, bu layihənin tərkib hissəsiyik və 

buradan qaz alacağıq. Azərbaycan qazını toplayaraq onu paylamaq nəticəsində tranzit ölkəyə çevriləcəyik. Eyni 

zamanda, Azərbaycanın xarici bazarlara çıxışını təmin edəcəyik. Biz təbii ki, burada NABUCCO-nu 

unutmamalıyıq. Çünki bu, NABUCCO layihəsinin digər komponentlərindən biridir. Bu, “Cənub” qaz dəhlizinin 

ikinci fazası ola bilər. 

Xanımlar və cənablar, əziz dostlar. Avropaya yenidən heç bir xəbərdarlıq lazım deyil, biz artıq 

dərslərimizi öyrənmişik. Biz artıq real işə başlamalıyıq. 

Bu gün tarixi bir addım atılır ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi təmin edilsin. Bu, yalnız əlavə qaz 

kəmərinin, dəmir yolu xətlərinin inşası deyil. Bu gün biz regional əməkdaşlığı genişləndiririk. Bu gün biz bir 

araya gələrək sərmayə yatırırıq, birlikdə inşaat işləri aparırıq, şəbəkələrimizi, iqtisadiyyatlarımızı birləşdiririk. 

Bir növ nümunə göstəririk ki, sülh şəraitində bir çox ölkələrin iştirakı ilə əməkdaşlıq necə təmin edilə bilər. 

Burada hər bir tərəf mənfəət əldə edir. Bu gün biz xalqlarımızın istəyini, onların iradəsini, arzularını həyata 

keçirdiyimizi nümayiş etdiririk ki, regionumuzda dostluq və etibarlı tərəfdaşlıq bərqərar olsun. Çox təşəkkür 

edirəm. 

 

X X X 

 

Gürcüstanın Baş naziri İrakli QARİBAŞVİLİ çıxış edərək dedi: 

- Cənab Prezident Əliyev. 

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları. 

Xanımlar və cənablar, əziz dostlar. 

Əvvəlcə cənab Prezidenti bu tədbir - “Əsrin kontraktı”nın 20 illiyi münasibətilə təbrik etmək istərdim. 

Mənim üçün burada olmaq böyük məmnunluq doğurur. “Şahdəniz” qaz yatağının ikinci fazasının inşasının 

başlaması ilə bağlı tədbirdə iştirak etməkdən böyük şərəf duyuram və cənab Prezident, Sizə təşəkkür edirəm ki, 

məni buraya dəvət etmisiniz. 

Sizin vaxtınızı çox almayaraq əməkdaşlığımızın müəyyən aspektləri ilə bağlı fikirlərimi bölüşmək 

istərdim. Azərbaycan Gürcüstanın ən yaxın dostlarından və tərəfdaşlarından biridir. Enerji əməkdaşlığı burada 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Birgə səylərimiz nəticəsində biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

kimi çox mühüm layihələri icra etmişik. Bu gün tarixi qərarla bağlı yeni planlar qurulur və həmin kəmərlərin 

genişlənməsi qərarları verilir. Trans-Anadolu qaz kəmərinin inşasına başlanılacaq. Beləliklə, Gürcüstan 

ərazisindən Yunanıstan, Albaniya və İtaliyaya qədər uzanacaq kəmər inşa ediləcək. Bu, Avropanın enerji 

xəritəsini dəyişdirəcək, – cənab Prezident bunu çox düzgün qeyd etdi, - Avropada istehlakçılar üçün Xəzər 

dənizinin neft və qaz ehtiyatlarına yeni imkanlar açacaq. Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzələrinin dövlətləri 

üçün yeni imkanlar açılacaq. Biz mövcud infrastrukturu - Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-

Tbilisi-Supsa layihələrini genişləndirərək regional əməkdaşlığı və inkişafı təmin edəcəyik. İqtisadi inkişafa 

mühüm töhfə veriləcəkdir. Əlavə iş yerləri yaranacaqdır və bununla da yoxsulluğun səviyyəsi azalmış olacaqdır. 

Bunlar bizim üçün çox mühüm layihələrdir. Ancaq onlar enerji sahəsində Avrasiya regionunun nəhəng 

potensialının yalnız kiçik bir hissəsidir. Bu səbəbdən də biz Trans-Xəzər kəmər layihəsini dəstəkləyirik ki, 

Qazaxıstan və Türkmənistandan olan təbii qaz ehtiyatları Avropaya nəql edilə bilsin. 

Onu da əlavə etmək istərdim ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə birlikdə biz daha bir mühüm layihə üzərində 

çalışırıq - Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi. Bu, çox ümidverici bir layihədir. Geniş əhatə sahəsinə malik 

olan bir layihədir. Əminik ki, bizim üçtərəfli əməkdaşlığımız Əfqanıstanla bağlı bütün təşəbbüslərdə öz rolunu 
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oynayacaqdır. Buraya Türkmənistanı da əlavə etmək olar. Nəqliyyat sahəsindəki bu inkişaf həm qlobal ticarətin 

liberallaşmasına, eyni zamanda, davamlı tərəqqinin təmin olunmasına xidmət edəcək. Ticarətin liberallaşması 

məsələsində dəmir yolu nəqliyyatı infrastrukturunun, körpülərinin və nəzarət-keçid məntəqələrinin inşası 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Vahid milli gömrük sistemlərinin inteqrasiyası çox vacib bir məsələdir. Bununla biz regional 

qonşularımızı bürokratik maneələrdən azad edərək beynəlxalq təsisatlara inteqrasiya etmiş olacağıq. Türkiyə, 

Gürcüstan və Azərbaycan arasında gömrük sahəsində olan əməkdaşlıq bunun bariz nümunəsidir. Gürcüstan bu 

prosesi qəti şəkildə dəstəkləyir. Bununla biz qlobal bazarlara inteqrasiya edirik. Bu, bizim ölkələrimiz üçün 

prioritet məsələdir. Qonşu dövlətlər üçün azad ticarət çox nəhəng bir töhfə olacaq. Bu baxımdan Avropa İttifaqı 

ilə azad ticarət sazişinin əhəmiyyətini digər ölkələrə də şamil etmək istərdik. 

Xanımlar və cənablar, sonda onu da vurğulamaq istəyirəm ki, mənim hökumətim, mənim dövlətim və 

mənim xalqım əlindən gələni edəcək ki, Gürcüstan gələcəkdə də etibarlı tranzit ölkə və iqtisadi tərəfdaş olsun. 

Əminəm ki, bu tarixi layihə istər regional, istərsə də qlobal səviyyədə uğurlu olacaqdır. Diqqətinizə görə çox 

sağ olun. 

 

X X X 

 

Yunanıstanın Baş naziri Antonis SAMARAS çıxış edərək dedi: 

- Hörmətli cənab Prezident. 

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, dəyərli qonaqlar. 

Bu gün bu mərasimdə iştirak etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Həqiqətən də tarixi bir hadisədir. 

“Cənub” qaz dəhlizi yalnız infrastruktur layihəsi deyil, bu, gələcəyə olan bir baxışdır və bu baxış artıq reallığa 

çevrilir. Bu baxış nəticəsində Avropa və Asiya birləşir. Enerji təminatı və enerji təhlükəsizliyi baxımından bu, 

gələcək illər ərzində müxtəlif dövlətlər və xalqlar arasında davamlı əməkdaşlığı təmin edəcək layihədir. Bu, 

nümunəvi bir əməkdaşlıq modelidir. Burada rəqabət qabiliyyətli qiymətlər təklif olunacaq. Əlavə inkişaf və 

ətraf mühitin qorunması məsələləri də diqqətdə saxlanılıb. 

Yunanıstan ilk gündən bu layihəni dəstəkləyən ölkə olmuşdur. Yunanıstan elə bir ölkədir ki, həmin kəmər 

bizim ərazimizdən keçəcəkdir. TAP və TANAP layihələri “Cənub” qaz dəhlizinin tərkib hissələridir. Bu, 

Türkiyədən Yunanıstana keçərək 543 kilometr boyu ölkəmizin ərazisindən keçəcəkdir və daha sonra 

Makedoniya və Albaniyaya çatacaqdır. 

Bizim ölkədə bildiyiniz kimi, çətin vaxtlar yaşanılır. Buna baxmayaraq, Yunanıstan əlindən gələni edir ki, 

bu layihənin həyata keçirilməsi vaxtında və keyfiyyətlə icra olunsun. Biz ətraf mühitə dəyə biləcək zərərlə bağlı 

dəyərləndirmə sənədini imzaladıq. Bununla da artıq tikinti prosesinə başlayacağıq. Bu, mənim hökumətimin 

prioritet mövzusudur. 

Nazir Maniatis ilə bərabər biz bunu diqqət mərkəzində saxlayacağıq. Bu, o deməkdir ki, “Cənub” qaz 

dəhlizi məhdud layihə deyil. Çünki bu dəhlizi TAP layihəsi gələcəkdə digər şəbəkələrlə birləşdirə bilər. Təbii 

ki, bu fikirlərin həyata keçirilməsi üçün yekun rəylər verilməlidir. Amma əminəm ki, TAP layihəsi gələcəkdə 

daha geniş imkanlar açacaq. Beləliklə, biz irəliyə baxsaq görərik ki, Yunanıstan, Bolqarıstan birləşdirici 

kəmərləri də inşa edilə bilər. Bir qədər əvvəl Bolqarıstan Prezidenti bu barədə danışdı. Bu birləşdirici kəmərlər, 

bu layihə vasitəsilə biz daha şimala çata, Mərkəzi Avropanı əhatə edə bilərik. Maye qaz təchizatı baxımından da 

Yunanıstan Avropanın tələbatını ödəyə bilər. Yunanıstanın layihədə iştirakı ölkəmizin beynəlxalq arenada 

rolunu gücləndirəcək. Yunanıstan Cənubi Avropa və kontinental Avropa üçün bir qovşaq rolu oynaya biləcək. 

Təbii ki, bu layihə TAP ilə məhdudlaşmır. Bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 

Ölkəmizdə hazırda maye qaz terminallarının imkanları artırılır. Biz bu imkanı 73 faiz artıracağıq və 225 

min kubmetrə çatdıracağıq. Bundan əlavə, limanların infrastrukturu və ölkənin qazla təmin edilməsində müvafiq 

işlər aparılır və gələcəkdə kəmərlər də inşa edilə bilər. Artıq bizim sahillərdə 20-dən çox saziş imzalanacaq. 

Burada söhbət 20 müxtəlif blokdan gedir. 

Çıxışımın sonunda qeyd etmək istərdim ki, bundan böyük rəmzi əhəmiyyət daşıyan layihə ola bilməz. 

Burada həm sahibkarlar, həm digər iştirakçılar da bəhrə görəcək. Bu əməkdaşlıq sərhədlər tanımır və əminəm 

ki, bu layihə belə bir əməkdaşlığın gözəl nümunəsi olacaq. 

İllər öncə enerji təminatı ölkələr arasında münasibətləri pozan bir amil olub. Amma bu gün bu layihə 

vasitəsilə biz enerji təminatı və təhlükəsizliyinin uzunmüddətli və davamlı inkişafın təməlində duran bir məsələ 

olduğunu görürük. Biz yalnız kəmər inşa etmirik. Biz körpülər inşa edirik. Bu körpülər xalqları və ölkələri bir 

araya gətirir. Bu, həqiqətən də qlobal bir baxışdır və bu, artıq bir reallığa çevrilir. 

Cənab Prezident, məni dəvət etdiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. 
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X X X 

 

Monteneqronun Baş naziri Milo CUKANOVİÇ çıxış edərək dedi: 

- Cənab Prezident Əliyev, Zati-aliləri. 

Xanımlar və cənablar. 

Əvvəlcə cənab Prezidentə və azərbaycanlı dostlarımıza belə gözəl bir tədbirin təşkil olunmasına və 

Monteneqronun bu tədbirə dəvət edilməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. “Cənub” qaz dəhlizinin tikintisinin 

başlanılması istər “Əsrin müqaviləsi”, istərsə də digər məsələlər baxımından çox vacibdir. Bu dönəm ərzində 

Azərbaycan həqiqətən də çox möhtəşəm inkişaf yolu keçib. Enerji sahəsindəki dinamik dəyişikliklər həm 

ölkədaxili, həm də qlobal səviyyədə aydın hiss olunur. 

Monteneqro bu layihənin tərkib hissəsi olub. Tiranada imzalanan Anlaşma Memorandumu və ondan 

sonra Bakıda təşkil edilmiş konfrans nəticəsində biz bu layihədə iştirakımızla bağlı qərar vermişik. Beləliklə, 

TANAP və TAP layihələrinin reallığa çevrilməsinin tərkib hissəsi olmuşuq. Adriatik hövzəsi ölkələri - 

Albaniya, Monteneqro, Bosniya və Herseqovina və Xorvatiyanı birləşdirəcək kəmər çox əhəmiyyətli bir 

məsələdir. Bizim və qonşularımız üçün bu, yeni enerji imkanları açmaqdadır. Qərbi Balkanlarda bu layihələrin 

əhəmiyyəti çox böyükdür. İstənilən halda enerji məsələsi milli maraqlarla məhdudlaşmır. Bu sahədə əməkdaşlıq 

çox vacibdir və biz buna böyük əhəmiyyət veririk. 

Mənim ölkəm Avropa İttifaqının enerji siyasətinə sadiqdir. Bu baxımdan enerji təminatı, rəqabətli enerji 

bazarının və davamlı enerji inkişafının təmin edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Enerji təminatının 

şaxələndirilməsi bu məqsədlərə nail olunması üçün başlıca şərtlərdəndir. Regional yanaşma bu layihələrin 

reallaşdırılmasının perspektivlərini artırır. Qərbi Balkanlarla bağlı Berlin konfransında da “Cənub” qaz layihəsi 

Avropa üçün ən əhəmiyyətli bir layihə kimi vurğulanmışdır. 

Monteneqro üçün qazlaşdırma inkişafın yeni mərhələsi olacaq. Bu, ölkəmizdə sərmayə üçün münbit şərait 

və yeni iş yerləri, təbii ki, Monteneqronun dəniz akvatoriyasında da neft və qaz hasilatı üçün yeni imkanlar 

yaradacaq. Birgə səylərimiz nəticəsində TANAP və TAP layihələri beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından Avropa 

enerji strategiyasına uyğundur. Əminəm ki, biz ölkələrimiz üçün yeni gələcək yaradırıq. Ölkələrimizə və 

şirkətlərimizə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel BARROZUNUN videomüraciəti göstərildi: 

- Hörmətli cənab Prezident Əliyev. 

Baş nazirlər, nazirlər, icraçı direktorlar. 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. 

Bugünkü tədbir həm Azərbaycan üçün, həm də Avropa İttifaqı ilə münasibətlər baxımından tarixi 

hadisədir. Biz Azərbaycanın inteqrasiyasını, xüsusilə Avropa ilə əlaqələrin təməlində duran layihənin icrasını 

qeyd edirik. İyirmi il bundan öncə bu gündə mərhum Prezident Heydər Əliyev 11 şirkətdən ibarət konsorsiumla 

hasilat pay bölgüsü üzrə tarixi müqavilə imzalamışdır. Bunun həqiqətən də “Əsrin müqaviləsi” adlandırılması 

tamamilə düzgün olmuşdur. Prezidentin və iştirakçı şirkətlərin gələcəyə baxışı “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft 

yataqlarının istismarı və Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin inşası ilə nəticələndi. Bu gün Azərbaycan 

Avropanın neft ixracatında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, “Cənub” qaz dəhlizinin reallaşdırılması ilə bağlı 

irəliləyişi də qeyd edirik. 

Üç il bundan əvvəl - 2011-ci ilin yanvarında mən və Prezident İlham Əliyev Bakıda “Cənub” qaz dəhlizi 

ilə bağlı Birgə Bəyannamə imzaladıq. O gündən Avropa Komissiyası, tərəfdaş ölkələr və şirkətlər bu planları 

reallaşdırmaq üçün birgə çalışmışlar. Bütün kəmərlərin inşasının başa çatdırılması üçün əlavə 5 il tələb 

olunacaq. Bu dəhliz başa çatdıqdan sonra Qafqazdan Türkiyəyə, Yunanıstan və Albaniya ərazilərindən keçərək 

2000 kilometrlik məsafəni qət edəcək və Xəzər dənizini Avropa İttifaqının mərkəzi ilə birləşdirəcək. Lakin bu 

layihə yalnız kəmər deyil, XXI əsrin mühüm strateji, enerji dəhlizidir. Bu, sözün əsl mənasında, geostrateji bir 

layihə olacaq. Bu münasibətlə Prezident Əliyevə, “Şahdəniz” konsorsiumunun üzvlərinə, “Azəri-Çıraq-Günəşli” 

yatağının və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin səhmdarlarına, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında güclü 

əməkdaşlığın qurulmasında gələcəyə baxışlara malik olan hər bir kəsə səmimi təbriklərimi çatdırıram. 

Siz bizim birgə enerji təhlükəsizliyimizə töhfə verirsiniz. Əminəm ki “Cənub” qaz dəhlizi XXI əsrin 

layihəsi olacaq. Bu xüsusda layihənin hər mərhələsində Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik qabiliyyətini 

vurğulamaq istərdim. 
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Azərbaycan Avropa İttifaqına heç bir vaxt bu qədər yaxın olmayıb. Onun iqtisadiyyatı Avropa bazarları 

ilə sıx inteqrasiya olunub və bizim əlaqələrimiz daha geniş, təmaslarımız isə daha fəaldır. 

Bir daha qeyd edim ki, Avropa İttifaqı müasirləşmə islahatları ilə bağlı Azərbaycanın bütün təşəbbüslərini 

dəstəkləyir və müxtəlif sahələrdə daha da dərin münasibətlər yaratmaq istəyir. Şübhə etmirəm ki, bundan sonra 

da Avropa İttifaqı və xüsusilə Avropa Komissiyası bu layihəni mənim və enerji məsələləri üzrə komissar Günter 

Ottinger qədər dəstəkləyəcəkdir. 

Şəxsən mən artıq Avropa Komissiyasının sədri kimi deyil, Azərbaycanın dostu qismində “Cənub” qaz 

dəhlizi ilə bağlı irəliləyişi və ümumən münasibətlərin inkişafını məmnuniyyətlə izləyəcəyəm. 

Diqqətinə görə sağ olun. 

 

X X X 

 

Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Taner YILDIZ çıxış edərək dedi: 

- Azərbaycanın dövlət başçısı hörmətli Əliyev. 

Dövlət başçıları, hökumət başçıları, nazirlər, dövlət və özəl sektorun hörmətli təmsilçiləri, əziz qonaqlar. 

“Əsrin müqaviləsi”nin 20-ci ildönümü və “Cənub” qaz dəhlizinin təməlqoyma mərasimi ilə bağlı burada, 

Azərbaycanda olmaqdan məmnunluq duyduğumuzu ifadə edərək sözlərimə başlamaq istəyirəm. 

Köklü bağlarımızın olduğu Cənubi Qafqaz Türkiyə baxımından vazkeçilməz əhəmiyyətdədir. Şərq ilə 

Qərb, Şimal ilə Cənub arasındakı ticarət, enerji və nəqliyyat dəhlizlərinə əlavə olaraq mədəniyyətlərin qarşılıqlı 

təsirini təmin edən və bölgənin sülh, sabitlik və rifah qovşağına çevrilməsi geniş Avrasiya coğrafiyası ilə bağlı 

baxışımızın əsasını təşkil edir. 

Bu gün təməlini qoyacağımız “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi yalnız bir enerji və ya nəqliyyat layihəsi 

deyildir. “Əsrin müqaviləsi”ndən bəri qardaş Azərbaycan ilə inkişaf etdirdiyimiz layihələr bütün ətraf ölkə və 

bölgələrə sülh gətirmək məqsədi daşıyan layihələrdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi ilə Qafqazı Aralıq dənizinə 

bağladıq. Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihəsi ilə Qafqazı Anadoluya bağladıq. “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi və onun 

onurğa sütunu olan TANAP ilə Avropanı və Qafqazı bir-birinə bağlayır və sanki bir sülh dəhlizi açırıq. Bu, iki 

ölkənin ən azı 10 ildən bu yana gecə-gündüz çalışaraq birlikdə ortaya qoyduğu böyük bir hədəfin göstəricisidir. 

Türkiyə Respublikasının Hökuməti olaraq, həm Türkiyə Böyük Millət Məclisində hökumətlərarası 

müqavilələrin və eyni zamanda, ev sahibliyi müqavilələrinin təsdiqi də tamamlanmışdır. 

İcazə verin, açıq şəkildə söyləyim ki, Türkiyə və Azərbaycanın tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq şəraitində 

reallaşdırdığı bu layihələr, bir az əvvəl dediyim kimi, yalnız bölgəyə deyil, eyni zamanda, geniş bir coğrafiyaya 

sülh və sabitlik gətirəcək layihələrdir. Kaş ki, hər ölkə bu gün burada olanlar kimi, bu layihələrin dəyərini 

anlaya və bu xoşniyyətli səylərimizə ortaq ola biləydi. 

Hörmətli qonaqlar, son illərdə qlobal enerji sahəsində genişmiqyaslı dəyişikliklər dünyanın enerji 

xəritəsini dəyişdirir, enerji sahəsində yeni aktorların ortaya çıxmasına səhnə olur, yeni texnologiyalar ortaya 

çıxır və sözün qısası, enerji arenasında böyük dəyişikliklər yaradan bir çox proseslər meydana gəlir. Digər 

tərəfdən, təhlükəsizliyin, rifahın və sülhün mübahisə mövzusu olmadığı bir şəraitdə qarşılıqlı maraqların 

qorunduğu beynəlxalq əməkdaşlıq və həmrəylik indiyədək olmadığı qədər əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu dəyişikliklərə paralel olaraq, enerji təhlükəsizliyi xarici siyasət, milli təhlükəsizlik, iqtisadi və davamlı 

inkişaf kimi anlayışlarla əlaqələndirilməyə başlanmışdır. Bu mənada enerji təhlükəsizliyi mövzusu qlobal 

gündəmin üst sıralarına çıxır və hazırkı müzakirələrin əsas mövzularından birini təşkil edir. Türkiyə olaraq, 

müsbət mövqeyimizi davam etdirəcəyik. Türkiyə olaraq, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində istehsalçı, 

tranzit və istehlakçı ölkələr arasındakı sıx əməkdaşlığı və dialoqu inkişaf etdirməyə davam edəcəyik. Bu 

baxışımıza əsaslanaraq dost və qardaş ölkələr - Azərbaycan və Gürcüstan ilə birlikdə bütün bu ölkələrin Şərq-

Qərb enerji dəhlizini reallaşdırırıq. 

Böyük dövlət xadimi mərhum Heydər Əliyev “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının TPAO-nun da daxil 

olduğu beynəlxalq bir konsorsium vasitəsilə işlənməsinə imkan yaradan “Əsrin müqaviləsi”nin 1994-ci ildə 

imzalanmasına nail olmuşdu. Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft boru kəmərinin həyata keçməsinə 

rəhbərlik etmiş oldu. Bu münasibətlə hörmətli Heydər Əliyevi rəhmətlə yad edirik. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft boru kəməri ilə birlikdə bu günə qədər 2 milyard bareldən çox neftin nəqli 

reallaşıb. Şərq-Qərb enerji dəhlizinin ikinci qovşağını təşkil edən Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə də 

2007-ci ildən bu yana təbii qaz axını davam etməkdədir. 

Bu gün isə ortaq hədəfimiz başda Xəzər və sonra Yaxın Şərq təbii qaz qaynaqlarının Qərbə daşınması və 

bir az əvvəl hörmətli Barrozunun da dediyi kimi, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin təbii qaz probleminin 
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həllinə töhfə vermək baxımından bu işlərin daha da inkişaf etdirilməsidir. Bu qaz 2018-ci ilin sonunda Türkiyə, 

2019-cu ildə də Avropaya, inşallah, axacaq. 

Bu dəhlizin onurğa sütununu meydana gətirən layihələrdən biri də təbii ki, TANAP-dır. TANAP layihəsi 

baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan bir məsələ də “Şahdəniz-2” yekun investisiya qərarına dair müqavilənin 

ötən il dekabrın 17-də məhz bu salonda imzalanmasıdır. Bu məsələdə BOTAŞ TANAP layihəsində 30 faizlik 

paya, TPAO isə istər “Şahdəniz” yatağında, istərsə də “Cənubi Qafqaz” boru xəttindəki hissəsini 19 faizə 

çatdırmışdır və ikinci böyük ortaq olmuşdur. Məlum olduğu kimi, TANAP ilk mərhələdə “Şahdəniz” yatağının 

işlənilməsi ilə birlikdə hərəkətə keçəcək, amma, eyni zamanda, şərqindəki qaynaqların da bərabər işlənilməsi ilə 

birlikdə bu, daha da böyük uğur qazanacaqdır. 

Daha sonrakı mərhələlərdə müxtəlif əlavə qaynaqların da bu boru xəttinə daxil olacağına ümid edirik. 

Yalnız ticarət investisiyası kimi dəyərləndirmədiyimiz TANAP layihəsinin Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

olduğu qədər Avropa ölkələri ilə də uzun illər davam edəcək güclü, sağlam və təbii əlaqələr yaradacaq bir vasitə 

olduğuna inanırıq. 

Bu münasibətlə hörmətli Prezident İlham Əliyevə, bu layihənin reallaşmasında zəhməti olan bütün 

təşkilatlara, dövlət və özəl sektora təqdir və təşəkkürlərimi bildirirəm. 

Hamınızı hörmətlə salamlayıram. 

 

X X X 

 

Norveçin Azərbaycandakı səfiri Bard İvar Svendsen çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident, Zati-aliləri. 

Xanımlar və cənablar. 

Norveç Krallığının Baş naziri Erna Solberqin məktubunu diqqətinizə təqdim edirəm: 

“Bu gün, Azərbaycan üçün mühüm, əhəmiyyətli bir gündə Sizi salamlayıram. 1994-cü ildə imzalanmış 

kontrakt Azərbaycanın tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Beynəlxalq şirkətləri və sərmayəçiləri Azərbaycana dəvət 

etməklə “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağı beynəlxalq bazarlar üçün açıldı və ölkənin firavanlığı, beynəlxalq 

bazarlara inteqrasiyası təmin edildi. 1994-cü ildə, eyni zamanda, ticari əlaqələr başlandı. Norveçin “Statoil” 

şirkəti ölkəyə dəvət edildi. 20 ildən sonra Norveç ilə Azərbaycan enerji sahəsində daha yaxın tərəfdaş olublar. 

Bu, istər Norveç, istərsə də Azərbaycan üçün böyük mənfəətlər verib və bizim müvafiq şirkətlər də bundan 

bəhrələniblər. Ümid edirəm ki, əlaqələrimiz gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

Bugünkü gün yalnız tarix deyil, eyni zamanda, bu, gələcəyə bir baxışdır. “Cənub” qaz dəhlizinin 

təməlqoyma mərasimi ilə münasibətlərimizin yeni mərhələsi, eyni zamanda, Azərbaycan və tərəfdaşlar üçün 

yeni mərhələ başlanır. 

Bu gün enerji və təhlükəsizlik bir-biri ilə sıx bağlı məsələdir. Norveç “Cənub” qaz dəhlizi layihəsini 

dəstəkləyir və bu baxımdan enerji təhlükəsizliyi məsələsinə onun verəcəyi töhfəni alqışlayır. Azərbaycan və 

Norveç Avropa bazarı üçün etibarlı tərəfdaşlardır. 

Cənab Prezident, xahiş edirəm “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyi ilə bağlı təbriklərimi qəbul edəsiniz. Sizə 

gələcək uğurlar arzulayıram. 

Xanım Erna Solberq 

Norveç Krallığının Baş naziri” 

 

X X X 

 

Albaniya Respublikasının energetika naziri Damian GİKNURİ çıxış edərək dedi: 

- Hörmətli cənab Prezident, zati-aliləri. 

Xanımlar və cənablar. 

Burada olmağımdan böyük məmnunluq duyuram. Bu, çox mühüm və Avropanın enerji xəritəsini 

dəyişdirəcək bir tədbirdir. Bu layihə mənim ölkəm üçün çox vacib bir layihədir. Nəyə görə? Çünki Avropa 

etibarlı və alternativ enerji mənbəyi ilə təmin edilir. Bu, Avropa İttifaqının gələcəyi üçün vacibdir, onun 

təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki alternativsiz qitənin gələcəyi təmin edilə bilməz. 

Bu, eyni zamanda, müxtəlif ölkələr arasında əməkdaşlığı təmin edir. Vaxtilə münaqişədə olan ölkələr – 

Albaniya, Monteneqro bu gün bir yerdə çalışırlar və Azərbaycandan gələn kəməri digər kəmərlərlə birləşdirmək 

üçün əllərindən gələni edirlər. Eyni zamanda, bunun həm mənim ölkəm, həm Cənub-Şərqi Avropanın digər 

dövlətləri üçün böyük iqtisadi təsiri olacaqdır. 
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Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətli bir layihədir. Bu, Albaniyaya böyük həcmdə qaz verəcəkdir. Əvvəllər 

bizim çox məhdud imkanlarımız var idi və zənnimcə, bu, istər iqtisadi inkişaf, istərsə də təhlükəsizlik 

baxımından çox böyük töhfə olacaqdır. Biz hazırda master-plan üzərində çalışırıq. Dost Azərbaycana və 

ARDNŞ-ə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu imkanları Albaniya üçün yaratmaqdadır. 

Eyni zamanda, əminəm ki, bu layihə Albaniyanı və Cənub-Şərqi Avropanı enerji xəritəsi üzərinə 

qoyacaqdır. Çünki biz artıq enerji qovşağına çevriləcəyik. Bizim hökumətimiz bunu prioritet məsələ kimi 

müəyyən edib. Əlimizdən gələni edirik. Hökumət daxilində müvafiq komanda yaradılmışdır ki, TAP-ın 

mümkün qədər sürətlə həyata keçirilməsini təmin edəcək. 

Təəssüflər olsun ki, Roma papasının səfəri ilə bağlı Baş nazirimiz burada ola bilmədi. Amma bu, layihəyə 

verdiyimiz əhəmiyyəti heç də azaltmır. Bu, bizim üçün, Avropa üçün, Azərbaycan üçün çox mühüm layihədir. 

Sizə qarşıdakı illərdə uğurlar və uğurlu əməkdaşlıq arzulayıram. 

 

X X X 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ticarət və investisiyalar üzrə dövlət 

naziri Lord LİVİNQSTON çıxış edərək dedi: 

- Cənab Prezident, Zati-aliləri. 

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, qonaqlar. 

Artıq məşhur olan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının ildönümü ilə əlaqədar Britaniya hökuməti 

adından Prezident İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Dəvətə görə təşəkkür edirəm və 

icazənizlə bir neçə kəlmə söyləmək istərdim. 

Çox şadam ki, bu gün qarşınızda məhz britaniyalı memar Zaha Hadidin müəllifi olduğu möhtəşəm 

Heydər Əliyev Mərkəzinin səhnəsindən çıxış edirəm. Con Pol Getti dediyi kimi, uğuru şərtləndirən üç amil 

bunlardır: erkən oyanmaq, gecəyə qədər çalışmaq və neft tapmaq. Bunu Azərbaycanın uğuru haqqında da 

demək olar. Lakin buraya müdrik rəhbərlik amilini əlavə etmək çox vacibdir. Ölkəniz gərgin əməyi və enerji 

ehtiyatları sayəsində Avropa və dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Böyük Britaniya bu uğurun tərkib 

hissəsi olmaqdan qürur duyur. 

“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının operatoru olan bp ARDNŞ ilə birlikdə dünyanın dənizdəki ən nəhəng 

neft komplekslərindən birini və Azərbaycanın iqtisadiyyatına töhfə verən ən iri müəssisəni yaradıb. 

Xanımlar və cənablar, “Azəri-Çıraq-Günəşli” Azərbaycanda enerji inkişafının təntənəsidir. bp və Böyük 

Britaniya hökumətinin Azərbaycan ilə əməkdaşlığı bu layihələrlə məhdudlaşmır və biz gələcək layihələr də 

gözləyirik. Bu mənada mən fəxr edirəm ki, biz yalnız “Azəri-Çıraq-Günəşli”nin 20 ilini deyil, 20 illik möhkəm 

Britaniya-Azərbaycan münasibətlərini qeyd edirik və bu layihə əməkdaşlığımızın təməlində durub. İyirmi il 

əvvəl Bakıda və Londonda səfirliklərimiz açıldı və o vaxtdan bu günə qədər münasibətlərimiz sürətlə inkişaf 

edib. Bizim davamlı ticarət əlaqələrimiz güclü ikitərəfli münasibətlərin özəyini təşkil edib və bu istiqamətdə 

münasibətlər davam etməkdədir. 

Britaniya şirkətləri ölkənizdə birbaşa xarici sərmayənin ən böyük mənbəyidir. Neft və qaz sahəsi daxil 

olmaqla 500-dən artıq Britaniya şirkəti burada çalışır və gələcəkdə bu rəqəmi artırmaq niyyətindəyik. Təbii ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün enerjidən başqa, digər 

sahələrə də sərmayə qoyur. Britaniya bu işlərdə Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. Məsələn, Azərbaycan 

yüksək texnologiyalar sahəsində böyük potensiala malikdir və mən böyük məmnuniyyətlə iyun ayında 

Londonda nazir Əli Abbasovun rəhbərlik etdiyi texnologiya şirkətlərindən ibarət olan heyəti qəbul etdim. 

Azərbaycan hökumətinin sənaye üçün münbit biznes mühitinin yaradılması ilə bağlı qətiyyəti uğurumuzu 

şərtləndirən amil olub. Uğurun digər elementi isə insan kapitalının inkişafıdır. Gələcəyə baxdıqda biz 

“Şahdəniz” yatağının istismarını və “Cənub” qaz dəhlizinin inşasını alqışlayır və bu işi tamamilə dəstəkləyirik. 

Həqiqətən də “Cənub” qaz dəhlizi Avropa İttifaqının qaz bazarının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayacaq 

və bununla da qitənin enerji təhlükəsizliyini artıracaq. Onun tikintisi dünyada ən iri və ən mürəkkəb 

infrastruktur layihəsi olacaq. Lakin onun əhəmiyyətini qiymətləndirməyə bilmərik. Tikinti zamanı və təhvil 

verildikdən sonra belə bu dəhliz marşrut üzrə bütün ölkələr üçün çox faydalı olacaq. 

Bu gün qeyd edə biləcəyimiz nailiyyətlər çoxdur. Ancaq bundan sonra da birlikdə daha böyük işlər görə 

bilərik. Sonda bir daha bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm. Onlara və Azərbaycana uğurlar və firavanlıq 

diləyirəm. 

 

X X X 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 132 

İtaliya Respublikasının iqtisadi inkişaf nazirinin müavini Klaudio de VİNSENTİ çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri, cənab Prezident İlham Əliyev. 

Xanımlar və cənablar. 

Mən çox məmnunam ki, bu gün “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə həsr edilmiş bu mötəbər mərasimdə 

iştirak edirəm. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, bu gün bu mühüm məqamda Sizinlə bir yerdəyəm. Bu, enerji 

sərvətlərinin hasilatı baxımından çox əhəmiyyətli bir tədbirdir. Bu, 20 il ərzində həyata keçirilmiş əməkdaşlığın 

təntənəsidir. Burada Azərbaycanın bir sıra neft şirkətləri ilə 1994-cü ildə imzaladığı “Əsrin müqaviləsi”ndən 

söhbət gedir. Bu müqavilə həm Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından inkişafını təmin edib, eyni 

zamanda, ölkəyə külli miqdara xarici sərmayə cəlb edib. Bu baxımdan “Cənub” qaz dəhlizi heç şübhəsiz ki, 

“Əsrin müqaviləsi”nin qaz baxımından təkamülü olub. 

Bu fürsətdən istifadə edərək ölkəmizin oynadığı rolu vurğulamaq istəyirəm. İlk gündən İtaliya TAP 

layihəsini dəstəkləyib və onun həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq edib. Çox şadam ki, bu 

gün rəsmi olaraq elan edə bilərəm: İtaliya hökuməti TAP layihəsinə razılığını verib və 2015-ci ildə bu layihə 

reallaşacaq. İtaliya hökuməti qərar qəbul edib ki, TAP layihəsi bizim ölkənin inkişafı üçün beş prioritet layihə 

sırasındadır. Bununla da əminəm ki, icra ilə bağlı bütün tədbirlər uğurla həyata keçiriləcək. 

Zənnimcə, TAP layihəsinin Avropa və İtaliya üçün qaz nəqlinin şaxələndirilməsi baxımından çox mühüm 

əhəmiyyəti var. Bu, bizim enerji strategiyamızın tərkib hissəsidir. Bu, bizə imkan verəcək ki, xüsusilə neft 

sahəsində təhlükəsizliyi və etibarlılığı təmin edək. Bu səbəbdən də Avropa ölkəsi olan İtaliya hökuməti TAP 

layihəsinin həyata keçirilməsinə öz sadiqliyini vurğulayır. Çünki şaxələndirmə və yeni tranzit marşrutları bizim 

enerji təhlükəsizliyimiz baxımından çox vacib bir məsələdir. Bu, ötən ilin iyun ayında da Avropa İttifaqının 

Şurası tərəfindən vurğulanıb. 

Bundan əlavə bu, təkcə Cənubi Avropanın enerji şaxələndirilməsinə xidmət etməyəcək. Burada Balkan 

regionlarının enerji təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Xüsusilə də digər qonşu ölkələr də bu layihəyə qoşularaq TAP 

layihəsinin əhəmiyyətini daha da artıracaq və Balkan regionunda olan dövlətlərə müvafiq mənfəət verəcək. 

Bununla bağlı Monteneqronun Baş naziri artıq öz fikirlərini söylədi. 

Vurğulamaq istərdim ki, Avropa İttifaqı Komissiyası tərəfindən TAP layihəsi də vahid maraq kəsb edən 

layihələr sırasına daxil edilib. Bununla da müvafiq lisenziyaların verilməsi ilə bağlı proses sürətləndiriləcək və 

müvafiq maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Dediyim kimi, İtaliya TAP layihəsinin həyata keçirilməsində öz texniki 

təcrübəsini təqdim etməyə hazırdır ki, bu təcrübə nəticəsində işlər sürətlə və keyfiyyətlə görülə bilsin. 

Sonda cənab Prezident, xanımlar və cənablar, bir daha vurğulamaq istərdim ki, bu gün mənim burada 

iştirakım İtaliya hökumətinin bu strateji layihəni nə dərəcədə dəstəklədiyinin göstəricisidir. Bu, həm də bizim 

üçün bir stimul olacaqdır ki, enerji tələbatımızı ödəyək və gələcəkdə enerji qovşağı rolunu oynaya bilək. 

Cənab Prezident, bu şərəfi mənə verdiyinizə və buraya dəvət edildiyimə görə bir daha təşəkkür edirəm. 

Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin beynəlxalq enerji məsələləri üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Amos HOKSTAYN çıxış edərək dedi: 

- Cənab Prezident İlham Əliyev. 

Hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar. 

Bugünkü tədbirdə iştirakımdan qürur duyuram. Bu gün biz “Əsrin müqaviləsi”nin - “Azəri-Çıraq-

Günəşli” neft yataqları bloku üzrə hasilatın pay bölgüsü kontraktının imzalanmasının 20 illiyini qeyd edirik. 

“Əsrin müqaviləsi” həqiqətən də tarixi hadisə olub. Bu layihə ötən 20 il ərzində zamanın sınağından keçib. Biz 

fəxr edirik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin inkişafı və həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycana mühüm 

dəstək vermişik. Sabiq Prezident Klintondan Prezident Obamaya qədər hər bir ABŞ Prezidenti bu layihənin qəti 

tərəfdarı olub. 

Bu gün biz 20 il bundan öncə başladığımız mərhələni başa çatdırırıq. O zaman biz XX əsrin müqaviləsini 

imzaladıq. Bu gün Xəzər dənizindən Avropaya qaz nəql edəcək yeni layihənin təməlqoyma mərasimində iştirak 

edirik. Bununla da biz XXI əsrin monumental əhəmiyyətə malik yeni layihəsinin başlanğıcını qeyd edirik. 

Bu tədbir çox münasib vaxtda təşkil edilib. Bizə bir daha xatırladılır ki, dövlətlər enerji təhlükəsizliyi ilə 

bağlı fundamental hüquqa malikdirlər və dünyada heç bir ölkə yeganə enerji mənbəyindən asılı olmaq 

məcburiyyətində qalmamalıdır. Burada çıxış yollarından biri şaxələndirmədir - mənbələrin, yanacaq növlərinin 

və ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsi. 
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Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin başa çatdırılması, Cənubi Qafqaz kəmərinin genişləndirilməsi, TANAP 

və TAP boru kəmərlərinin inşası nəticəsində Azərbaycan Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsi 

məsələsində getdikcə artan vacib rol oynayacaq. Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, bu dəhlizin açılışı 

Avropanın enerji xəritəsini dəyişib. Digər natiqlərin dediyi kimi, burada söhbət yalnız TAP-ın üç ölkəsindən 

getmir. Bu layihə Bolqarıstanı, daha sonra isə Balkanları, yəni Monteneqro və Xorvatiyanı, oradan isə 

Macarıstanı və Ukraynanı əhatə edə biləcək. 

İyirmi il öncə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin inşa ediləcəyinə inanmayanlar var idi. Son ildə “Cənub” 

qaz dəhlizinə skeptik yanaşanlar da var idi. Lakin biz bir şeyə əmin ola bilərik ki, skeptiklər heç vaxt qalib 

olmur və heç nəyə nail olmurlar. Azərbaycan xalqının iradəsi, ABŞ, Türkiyə və Avropadan olan tərəfdaşların 

əzmkarlığı skeptiklər üzərində qalib gəldi. Artıq yeni mərhələnin başlanğıcındayıq və bunun təsiri regionda, 

Avropada və Şərqi Aralıq dənizi hövzəsində hiss ediləcək. 

Azərbaycan ilə bizim enerji tərəfdaşlığımız güclüdür və yeni layihələr meydana çıxdıqca daha da 

güclənəcək. İyun ayında Prezident Obama məktubunda dediyi kimi, bu layihənin icrası Avropanın qaz 

təchizatının genişləndirilməsi baxımından mühüm addımdır və ABŞ onu dəstəkləməyə hazırdır. 

Təəssüflər olsun ki, dövlət katibi Con Kerri tədbirdə şəxsən iştirak edə bilmədi. Ancaq məndən xahiş 

edilib ki, bu tarixi hadisə ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə ünvanlanmış məktubu diqqətinizə çatdırım: 

“Hörmətli Prezident Əliyev. “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyi və “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin 

qoyulması ilə bağlı Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi bildirirəm. Bu tarixi hadisə keçmiş Sovet 

İttifaqında ilk böyük Qərb sərmayəsi olub. Son 20 il ərzində ABŞ enerji ehtiyatlarının istismarı, Avropa və 

dünya enerji təchizatına töhfə, güclü və müstəqil dövlətə çevrilməsi istiqamətində Azərbaycanın əsl mənada 

tərəfdaşı olub. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin inşası ilə yanaşı, Azərbaycan Xəzər və Aralıq dənizləri arasında 

birbaşa əlaqə yaradaraq dünya bazarında mühüm neft təchizatçısına çevrilib. Azərbaycan “Cənub” qaz dəhlizi 

vasitəsilə Avropa bazarlarının əlavə enerji təchizatı marşrutlarında və regionun enerji təhlükəsizliyinin 

möhkəmlənməsində mühüm rol oynayıb. 

Son 20 il ərzində Azərbaycan və ABŞ bir yerdə böyük işlər görüblər. “Əsrin müqaviləsi” gələcək naminə 

səylərimizi birləşdirərək mühüm layihələrə nail ola biləcəyimizi nümayiş etdirdi. Bu, digər sahələr üzrə də 

belədir: enerji təchizatının davam etdirilməsindən Şərq-Qərb ticarət dəhlizinin yaradılmasına, terrorçuluqla 

mübarizədən Azərbaycanda demokratik inkişafın davam etdirilməsinədək. 

Azərbaycan 96 il öncə universal dəyərlərə sadiqliyini ifadə edən ilk müsəlman ölkəsi kimi insan 

hüquqları və fundamental azadlıqların təmin edilməsində xalqın və hökumətin nümayiş etdirdiyi lider rolunu 

yenidən üzərinə götürüb. Əlaqələrimizin üç sütunu - təhlükəsizlik, enerji və iqtisadi inkişaf, demokratiya və 

vətəndaş cəmiyyəti daha sadiq və daha firavan Azərbaycan ilə bağlı baxış üçün eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. 

ABŞ bu məqsədlərə nail olmaq üçün Sizinlə və Sizin hökumətinizlə yaxından əməkdaşlıq etməyə 

hazırdır. Bu mühüm hadisənin ildönümü ilə əlaqədar Sizə bir daha ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. 

Səmimiyyətlə, Con Kerri”. 

Cənab Prezident, cənab Kerrinin beynəlxalq enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi qismində burada 

olmağımdan qürur duyuram. Məndən əvvəlki həmkarlarım kimi, mən də gözəl ənənəni davam edərək “Cənub” 

qaz dəhlizinin inkişafı ilə bağlı əlimdən gələni etməyə hazıram. Enerji təhlükəsizliyi Azərbaycan, Türkiyə və 

Avropa üçün mühüm maraq kəsb edir və bu mövzu ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğundur. 

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra enerji sahəsində lider olub. Əminəm ki, Siz bundan sonra 

da bu işləri cəsarət və əzmkarlıqla, açıq, ədalətli və şəffaf şəkildə davam etdirəcəksiniz. Firavanlığın təmin 

edilməsində ABŞ Sizin yanınızda olacaq. 

Bir daha təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

bp şirkətinin baş icraçı direktoru Robert DADLİ çıxış edərək dedi: 

- Cənab Prezident, Zati-aliləri. 

Baş nazirlər. 

Möhtərəm qonaqlar və həmkarlar. 

Sabahınız xeyir olsun, təbrik edirəm. Bu gün Azərbaycan və enerji sektoru üçün əlamətdar bir gündür. 

Burada 1994-cü ildən indiyədək son dərəcədə böyük nailiyyətlər əldə olunub. Buna görə də mən Prezident 

Əliyevə və onun hökumətinə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən, həmçinin Rövnəq Abdulayevə və 

onun ARDNŞ-dəki heyətinə və bu gün burada iştirak edən bütün tərəfdaşlara da minnətdarlığımı bildirirəm. 
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Biz birlikdə tərəfdaşlığın nəyə qadir olduğunu nümayiş etdiririk. Bugünkü tarix sadəcə bir müqavilənin 

imzalanmasının ildönümü deyil. Bu, həm də Azərbaycanın neft sənayesinin dirçəlişində əlamətdar bir gündür. 

Bu il mənim dünyanın enerji sənayesini təmsil edən çoxsaylı insanların qarşısında çıxış etmək imkanım oldu. 

Mən həmin çıxışımda bildirdim ki, əksər insanlar müasir neft sənayesinin başlanğıcını 1859-cu ildə 

Pensilvaniyada qazılmış neft quyusu ilə əlaqələndirirlər. Lakin qeyd etdim ki, neft quyusu ilk dəfə 1848-ci ildə 

Azərbaycanda qazılıb. Odlar yurdu Azərbaycan həqiqətən də neft və qaz sənayesinin beşiyidir və 1994-cü ildə 

ölkə həmin sənayenin yenidən dirçəlişinin şahidi oldu. Həmin vaxt imzalanan kontrakt haqlı olaraq “Əsrin 

müqaviləsi” adlandırıldı. Altı müxtəlif ölkədən olan 11 şirkət ARDNŞ ilə bir araya gələrək ölkənin enerji 

sektorunda çıxdığı uzaq yolda yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Bu yolda Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəqli mümkün oldu. Bakıdan başlanan bu kəmər Gürcüstan 

ərazisindən keçərək Ceyhana qədər uzanır və Bosfor vasitəsilə 1 milyon barel neftin nəql edilməsi zərurətini 

aradan qaldırır. Dünyanın başqa yerində bu məsafə Hyustondan Çikaqoyadək və ya Londondan Madridədək 

olan məsafə qədərdir. Bu proqram çərçivəsində 2,5 milyard barel neft hasil olunub və təxminən 30 milyard 

dollar dəyərində sərmayə yatırılıb. 

Burada üç əsas məqamı qeyd etmək istəyirəm. Ən əhəmiyyətli amil buraya cəlb olunmuş insanlardır. Bu, 

həqiqətən də dünyanın müxtəlif yerlərindəki minlərlə əzmkar insanın əməyi olan beynəlxalq bir səydir. Lakin 

işin əsas hissəsi burada azərbaycanlı işçilər tərəfindən həyata keçirilib. 

Sizi burada salamlayıram. Əminəm ki, bu gün əməyinizin nəticəsini görürsünüz. Bir çox insanlar dərk 

etmir, amma Səngəçal terminalı həqiqətən də dünyada ən nəhəng neft terminalıdır. Bu tərəfdaşlığın uğurlu 

olmasına gətirən ikinci səbəb Azərbaycanın təchiz etdiyi enerjinin strateji əhəmiyyət daşımasıdır. Enerji 

təchizatına son dərəcə böyük tələbat var və biz təbii sərvətlərlə zəngin olan qapalı hövzədən dünya bazarlarına 

tam yeni bir marşrut açdıq. Bu gün biz yalnız geriyə nəzər salaraq ötən 20 ili qeyd etmirik. Həm də irəliyə 

baxaraq Azərbaycanın enerji tarixinə yeni səhifə açırıq. Biz Xəzər dənizindəki nəhəng “Şahdəniz” yatağından 

hasil olunan qazı Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan Albaniya, İtaliya və digər ölkələrə nəql edəcəyik. 

Bu mərasimdən sonra möhtərəm Prezident bizimlə birgə Səngəçal terminalında “Cənub” qaz dəhlizinin 

rəsmi təməlqoyma mərasimində iştirak edəcək. Biz birlikdə 3600 kilometr məsafədə uzanacaq, yəni Bakı-

Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin uzunluğundan iki dəfə uzun olacaq boru kəməri sisteminin ilk mərhələsinin 

təməlini qoymağa gedirik. On illərlə davam edəcək 45 milyard dollar dəyərində olan bu layihə milyonlarla 

istehlakçıya xidmət edəcək və minlərlə iş yerinin açılmasına səbəb olacaq. İnnovasiya uğurun üçüncü şərtidir. 

Bu, ənənələrə söykənən investisiya ola bilər. Lakin eyni zamanda, texnologiya baxımından zamanı qabaqlayıb. 

Biz “Çıraq” platformasından 6 kilometr məsafəyə bir quyu qazmaqla uzaq məsafəyə maili qazma 

texnologiyasının nəyə qadir ola biləcəyini nümayiş etdirdik. “Şahdəniz” hazırda bir çox texnologiyalar 

sayəsində aparıcı kimi “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsinin addımladığı yolu izləməyə hazırdır. 

Cənab Prezident, enerji sahəsi böyük qayğı, əzmkarlıq və səbir tələb edən uzunmüddətli bir sahədir. İndi 

biz daha uzun illər davam edəcək hasilat üçün gələcəyə baxa bilərik. Bununla yanaşı, biz “Şahdəniz” yatağında 

hasilatın pay bölgüsü haqqında müqavilənin müddətini 2048-ci ilə qədər uzatmışıq. Bu, həqiqətən də uzun 

müddətdir. Bu gün biz 20 illiyi qeyd edirik. Lakin 2048-ci ildə dünyada ilk neft quyusunun Azərbaycanda 

qazılmasının 200 ili tamam olacaq. Tədbirlər günbəgün, ilbəil bir-birini əvəz edir. Lakin iri layihələr, möhtəşəm 

texnologiyalar və yüksək ixtisaslı və əzmkar insanların əməyi qalır. 

Fürsətdən istifadə edərək bu işə özünü həsr etmiş və “Azəri-Çıraq-Günəşli”nin 20 illik uğurlu tarixçəsinə 

töhfə vermiş bütün insanlara təşəkkürümü bildirirəm. bp şirkəti bu uzunmüddətli layihənin bir hissəsi olmaqdan 

çox qürur duyur. Ümid edirəm ki, biz hamımız qarşıdan gələn uzun illər boyunca birgə əməkdaşlığımızı davam 

etdirəcəyik. Hamınıza təşəkkür edirəm. 

Cənab Prezident, bir daha sağ olun. Gəlin, bu mühüm gündən həzz alaq. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq ABDULLAYEV çıxış edərək 

dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident, Zati-aliləri. 

Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Hamınızı salamlayıram. Azərbaycan Prezidenti dünən neftçilərin böyük bir qrupunu yüksək dövlət 

təltiflərinə layiq görüb. Bu, möhtərəm Prezidentimizin neftçilərə göstərdiyi daimi diqqət və qayğısının növbəti 

təzahürüdür. Mən neftçilər adından, tərəfdaş şirkətlər adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. 
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Azərbaycanın qədim neft tarixi var. Neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasının, tankerlər, dəmir yolu, boru 

kəməri ilə nəql edilməsinin, ofşor qazmasının erasının əsası Azərbaycanda qoyulub. 

XX əsrin əvvəllərində dünyada hasil edilən neftin yarısını Azərbaycan neftçiləri çıxarırdı. 1990-cı illərdə 

isə şirkətimiz “Əsrin müqaviləsi” üzrə öz işlək payını belə ödəyə bilmirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

əsası qoyulan və möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilən enerji 

strategiyası nəticəsində Azərbaycan böyük yüksəliş yoluna qədəm qoydu və ötən 20 ildə ölkənin siması 

dəyişdirildi, iqtisadiyyatı şaxələndirildi, neftdən gələn gəlirlər insan kapitalına çevrildi, SOCAR-ın imkanları 

genişləndi. 

Bu gün “Cənub” qaz dəhlizinin təməli qoyulur. Bu layihə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə yönəlib. Biz 

dünyanın ən böyük, eyni zamanda, ən mürəkkəb qaz-kondensat yataqlarından biri olan “Şahdəniz” yatağının 

işlənilməsini uğurla həyata keçiririk. İşlənilmənin ikinci mərhələsində tərəfdaşlarımızla birlikdə “Cənubi 

Qafqaz” boru kəmərini genişləndirəcək, TANAP və TAP kimi nəhəng qaz kəmərlərini inşa edəcəyik. Bu 

layihələrə 45 milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyulacaq. 

SOCAR artıq dünyanın neft-qaz bazarına inamla daxil olmuşdur. Biz bu gün “Cənub” qaz dəhlizi 

marşrutu boyunca böyük investisiya layihələri həyata keçiririk. Bu ölkələrin bəzilərində isə ən iri sərmayəçiyik. 

Qazanılmış nailiyyətlər də təsdiq edir ki, bu inkişaf davamlı olacaq, neftçilərimiz XXI əsrin layihələrini də 

vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirəcəklər. 2018-ci ildə Azərbaycan qazı Türkiyəyə, 2019-cu ildə isə 

Avropaya çatdırılacaq. 2020-ci ildə isə biz bir böyük Avropa ailəsi kimi Bakıda möhtəşəm futbol bayramını 

birlikdə qeyd edəcəyik. Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan enerji layihələrindən bəhs edən videoçarx nümayiş etdirildi. 

 

X X X 

 

Daha sonra dövlət və hökumət başçıları, digər rəsmi şəxslər “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin qoyulması 

mərasimində iştirak etmək üçün Səngəçal terminalına yollandılar. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və təməlqoyma mərasiminin digər iştirakçıları rəmzi olaraq xüsusi 

qəliblərin üzərində əl izlərini qoydular. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili, Türkiyənin 

energetika və təbii sərvətlər naziri Taner Yıldız, Yunanıstanın Baş naziri Antonis Samaras, Bolqarıstan 

Prezidenti Rosen Plevneliev, Albaniyanın energetika naziri Damian Giknuri, İtaliyanın iqtisadi inkişaf nazirinin 

müavini Klaudio de Vinsenti, Monteneqronun Baş naziri Milo Cukanoviç, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 

Birləşmiş Krallığının ticarət və investisiyalar naziri Lord Livinqston, ABŞ Dövlət Departamentinin beynəlxalq 

enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Amos Hokstayn, bp şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dadli, 

Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev və ARDNŞ-in prezidenti Rövnəq Abdullayev “Cənub” qaz 

dəhlizinin təməlinə qoyulacaq ilk borunu imzaladılar. 

Daha sonra “Cənub” qaz dəhlizinin təməli qoyuldu. 

Sonda dövlət və hökumət başçıları, digər qonaqlar xatirə şəkli çəkdirdilər. 

 

Xalq qəzeti.-2014.- 21 sentyabr.-№ 206.-S.1-4. 
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Prezident İlham Əliyev Bakıda Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin görüşündə 

iştirak edib 

(12 fevral 1915-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda 

Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin görüşündə iştirak edib. 

Dövlətimizin başçısı Məşvərət Şurasının ilk iclasında nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Xanımlar və cənablar, əziz dostlar. 

Əvvəlcə sizin hamınızı Azərbaycanda salamlamaq istərdim. Bu gün biz Cənub qaz dəhlizi Məşvərət 

Şurasının ilk toplantısını keçiririk. Fürsətdən istifadə edib ölkələrinizin rəhbərliyinə Bakıda bu görüşün 

keçirilməsi təşəbbüsümüzə verdikləri dəstəyə görə təşəkkürümü çatdırmağınızı xahiş edirəm. Bu görüşün 

keçirilməsi üçün çox münasib bir vaxtdır. Çünki bu il “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin praktiki olaraq həyata 

keçirilməsi başlayır. Bu layihə bizi birləşdirir və onunla bağlı əlavə əlaqələndirmə, fikir mübadiləsi lazımdır. 

Əminəm ki, bugünkü görüş ərzində fikir mübadiləsi, müzakirələr bu layihənin uğurla həyata keçirilməsinə töhfə 

verəcəkdir. 

Azərbaycan dünyada neft hasil edən ilk ölkə kimi tanınır. Bu, XIX əsrin ortalarında baş verdi. Eyni 

zamanda, XX əsrin ortalarında dənizdə neft hasil edən ilk ölkə də Azərbaycandır. Bu səbəbdən Azərbaycanın 

neft sənayesinin tarixi çox zəngindir. Onu da bildirmək istəyirəm ki, İkinci Dünya müharibəsində Azərbaycanda 

istehsal olunan neft Sovet İttifaqının hasil etdiyi neftin 80 faizini təşkil edirdi. Azərbaycan neftçiləri faşizm 

üzərində Qələbənin əldə edilməsinə böyük töhfə veriblər. Ola bilsin ki, Azərbaycan nefti olmasaydı, İkinci 

Dünya müharibəsinin nəticələri başqa cür olardı. 

Lakin Sovet İttifaqının süqutu zamanı neft sənayesindəki vəziyyət ürəkaçan deyildi. Quruda olan yataqlar 

əsasən tükənmişdi. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdə neft sənayesi böhran içərisində idi. 

Nəinki neft sənayesi, bütövlükdə biz ciddi hərbi, siyasi, iqtisadi böhranla üzləşdik. Vətəndaş müharibəsi, 

Ermənistanın işğalı baş verdi. Nəhəng neft yataqlarımızın işlənməsi üçün nə maliyyə ehtiyatlarımız, nə də ki 

texniki imkanlarımız vardı. 

Yalnız Heydər Əliyev 1993-cü ildə Prezident seçildikdən sonra vəziyyət sabitləşdi, vətəndaş müharibəsi 

dayandı, biz islahatlara başladıq. İslahatların mühüm elementlərindən biri Azərbaycanı dünyaya açıq etmək idi. 

Biz xarici sərmayələri cəlb etməyə başladıq və Azərbaycanda çox yaxşı sərmayə mühitini yaratdıq. Bu fakt 

sayəsində Azərbaycanın indiki iqtisadiyyatı davamlıdır, sabitdir. Birbaşa xarici sərmayələrin adambaşına olan 

həcminə görə Azərbaycan keçmiş sovet məkanında aparıcı yerdədir. 

1994-cü il Azərbaycanın yeni enerji strategiyasının başlanğıc ili idi. Hökumətimiz ilə dünyanın əsas neft 

şirkətləri konsorsiumu arasında müqavilə imzalandı. 1994-cü ildə imzalanan müqavilə dərhal “Əsrin 

müqaviləsi” adını aldı. Bu, sərmayələrin həcmi və resurs əsası kimi götürülən “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağının 

dünyadakı ən böyük neft yataqlarından biri olması faktı ilə bağlı idi. İyirmi ildən çoxdur ki, həmin yataq işlənilir 

və ölkəmizdə neft hasilatının əsas özəyi hesab olunur. Buna görə də 1994-cü il enerji strategiyasının başlanğıc 

ili oldu. Beləliklə, Xəzər dənizi ilk dəfə olaraq xarici sərmayələr üçün açıq elan edildi. 

Lakin Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olduğunu nəzərə alaraq bizim neftimizi nəql etmək 

üçün boru kəmərləri şəbəkəsinə ehtiyacımız var idi. Birmənalı olaraq, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

arasında regional əməkdaşlığa əsaslanan əlaqələndirilmiş səylər beynəlxalq bazarlara neft və qazın nəqli üçün 

başlanğıc mərhələdə müasir boru kəmərləri sistemini mümkün etdi. 

Azərbaycanın enerji siyasətinin həyata keçirilməsində bu gün haqqında danışdığımız Cənub qaz dəhlizi 

üçün vacib olan vəziyyəti mümkün edən bir neçə mühüm mərhələləri sizə xatırlatmaq istərdim. Çünki “Cənub” 

qaz dəhlizi layihəsi burada - Azərbaycanda son 20 il ərzində tərəfdaşlarımızla apardığımız işə əsaslanır. 1996-cı 

ildə Azərbaycanla bp-nin rəhbərlik etdiyi xarici şirkətlər konsorsiumu arasında “Şahdəniz” yatağına dair saziş 

imzalandı. “Şahdəniz” qaz yatağı Cənub qaz dəhlizi üçün ən mühüm resurs bazasıdır. 1997-ci ildə “Çıraq” 

platformasında ilk neft hasil edildi. Bu, ola bilsin ki, neft sənayesi tarixində rekord idi. Yəni, müqavilənin 

imzalanması ilə ilk neftin hasil edilməsi arasında vaxt fərqi cəmi üç il oldu. 1999-cu ildə Xəzər dənizi ilə Qara 

dənizi birləşdirən Bakı-Supsa boru kəməri çəkilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan nefti Gürcüstanın Qara dənizdəki 

Supsa limanına nəql edilməyə başlandı. Bu, şaxələndirilmənin vacib elementi idi. İlk dəfə olaraq Qara dənizlə 
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Xəzər dənizi xam nefti nəql edən boru kəməri ilə birləşdi. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri 

istismara verildi. Xəzər və Aralıq dənizləri ilk dəfə olaraq boru kəməri ilə birləşdi. 2007-ci ildə Bakı, Tbilisi və 

Türkiyənin Ərzurum şəhərini birləşdirən Cənubi Qafqaz qaz kəməri çəkildi. 

Bütün bu mühüm mərhələlər Azərbaycanın enerji siyasətinin həyata keçirilməsində olduqca əhəmiyyətli 

idi. Biz Gürcüstan və Türkiyədəki tərəfdaşlarımızla birgə qarşımızda duran bütün məqsədlərə və hədəflərə nail 

olduq. Bu, həmçinin məhsuldar regional əməkdaşlığın gözəl nümunəsi idi. Bu halda bir-birini dəstəkləyən və 

bir-biri ilə əməkdaşlıq edən üç ölkə çox iddialı məqsədlərə nail oldu. Lakin bu, demək lazımdır ki, planlarımızın 

yalnız başlanğıcı idi. Çünki nəhəng “Şahdəniz” yatağı və Azərbaycanın digər qaz yataqları təbii qazı 

Azərbaycandan beynəlxalq bazara nəql edəcək Cənub qaz dəhlizinin çəkilməsinin zəruriliyini diktə edirdi. Bu 

layihənin də həyata keçirilməsində mühüm mərhələlər var. 2011-ci ildə mənimlə Avropa Komissiyasının sədri 

cənab Barrozu arasında Bakıda Cənub qaz dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə imzalandı. Bu sənəddə 

Azərbaycan Cənub qaz dəhlizinə əsas töhfə verən və həyata keçirən ölkə kimi göstərilir. 

2012-ci ildə TransAnadolu - TANAP qaz boru kəmərinin tikintisi ilə əlaqədar Azərbaycan ilə Türkiyə 

arasında saziş imzalandı. Bu saziş Cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynadı. Çünki 

Azərbaycan qazının nəql edilməsində əsas olacaq layihənin uzun illər ərzində müzakirəsi zamanı bizim 

tərəfimizdən TANAP layihəsi təqdim edildi, dərhal bütün tərəfdaşlarımızın güclü dəstəyini qazandıq. Bir sözlə, 

TANAP Cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsində mühüm yer tutur. Siz yəqin ki, bilirsiniz, artıq TANAP-ın 

praktiki həyata keçirilməsinə başlanıb. 2013-cü ildə TransAdriatik boru kəməri Avropaya əsas ixrac marşrutu 

kimi seçildi və 2014-cü il sentyabrın 20-də isə Cənub qaz dəhlizinin təməlqoyma mərasimi burada - Bakıda 

keçirildi. Bu, 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından düz 20 il sonra baş verdi. Bu, 

görülmüş işlərin qısa tarixçəsi idi. Buna görə bir daha demək istəyirəm ki, artıq Azərbaycanda və qonşuluqda 

yaradılan həmin mühüm elementlər olmadan bu gün “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi yalnız yaxşı bir ideya və ya 

istək kimi səslənərdi. Lakin bu gün bu layihə artıq həyata keçirilmə mərhələsində olan layihədir. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Neft Şirkəti ilə əsas investorumuz olan bp arasında tərəfdaşlıq neft-qaz 

layihələrimizin həyata keçirilməsində olduqca mühüm rol oynadı. Artıq 20 ildir ki, bu tərəfdaşlıq davam edir və 

gələn illərdə də davam edəcək. 

Bir daha deyim ki, Cənub qaz dəhlizi üçün resurs bazası bp-nin əməliyyatçı olduğu “Şahdəniz” yatağıdır. 

“Şahdəniz”dən başqa digər nəhəng qaz yataqlarını da götürsək, – yeri gəlmişkən, hesablamalarımıza görə 

Azərbaycanın təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları 2,5 trilyon kubmetrdən çoxdur, - “Abşeron”, “Ümid” və digər 

yataqlar “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinə birmənalı olaraq töhfə verəcək. Çox güman ki, bu gün 

proqnozlaşdırdığımız rəqəmləri üstələyən daha çox hasilatımız və ixracımız olacaq. 

Əməkdaşlığımızın vacib elementi, əlbəttə ki, səylərimizin əlaqələndirilməsidir. Fikrimcə, Məşvərət 

Şurasının bu gün keçirilən toplantısı bu məqsədi daşıyacaq. Görülmüş və planlaşdırılmış işlər barədə təqdimat 

olacaq. Lakin bu layihədə iştirak edən bütün ölkələr və şirkətlər arasında əlaqələndirmə və səmərəli ünsiyyət 

uğurun əsas ilkin şərtlərindən biri olacaq. Əvvəlcə olduğu kimi, Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan arasında 

aparılmış üçtərəfli əməkdaşlığa bənzər qaydada işləməliyik. Həmin üçtərəfli əməkdaşlıq və yüksək səviyyədə 

olan qarşılıqlı etimad, dəstək artıq qeyd etdiyim layihəni həyata keçirməyə imkan yaratdı. Hazırda isə daha 

mürəkkəb vəziyyətdir. Çünki iştirakçıların və tərəflərin sayı çoxdur. Buna görə bizə maksimal səviyyədə 

qarşılıqlı etimad lazımdır və bir-birimizi dəstəkləməliyik. Hamımız bu layihənin həyata keçirilməsinə töhfə 

verməliyik ki, onu vaxtında icra edək. 

Cənub qaz dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Bu, bizim üçün enerji təhlükəsizliyidir. Çünki 

Azərbaycan beynəlxalq bazarlara böyük həcmdə təbii qazı ixrac etmək imkanı qazanacaq. Bu, həm də istehlakçı 

və tranzit ölkələr üçün enerji təhlükəsizliyidir. Çünki bu gün enerji təhlükəsizliyinə istənilən ölkənin milli 

təhlükəsizliyindən ayrı baxıla bilməz. Enerji resursları nəinki çiçəklənmə, proqnozlaşdırma və sabitlik mənbəyi 

ola bilir, həmçinin bəzən rəqabət və düşmənçilik mənbəyinə də çevrilir. Fikrimizcə, bizim fəlsəfəmiz ondan 

ibarətdir ki, enerji resursları sabitliyə, proqnozlaşdırmaya, əməkdaşlığa və qarşılıqlı dəstəyə töhfə verməlidir. 

Əminəm ki, hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələr üçün uduşlu vəziyyət, layihənin 3 komponenti arasındakı 

maraqlar balansı layihəmizin uğurla həyata keçirilməsinin başlıca səbəbi olacaq. 

Enerji resurslarının şaxələndirilməsi hazırda beynəlxalq təşkilatların əsas arenasında müzakirə olunan 

məsələdir. Azərbaycan şaxələndirmədə öz rolunu oynayır. Şaxələndirmə haqqında danışanda biz yalnız 

marşrutların deyil, həm də mənbələrin şaxələndirilməsini nəzərdə tuturuq. Marşrutların da şaxələndirilməsi 

vacibdir, lakin mənbə eyni olanda vəziyyət çox dəyişmir. Mənbələrin şaxələndirilməsi vacibdir. Bu halda, Xəzər 

dənizində çıxan qaz - Azərbaycan qazı növbəti illər ərzində Avropa istehlakçıları üçün yeganə yeni qaz mənbəyi 

olacaq. 
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Əlbəttə ki, bu, tamamilə başqa vəziyyət yaradır. Bu gün qarşımızda ölkələrdən ibarət komanda var. 

Avropa Komissiyası güclü dəstəyini verir. Çox şadam ki, bugünkü görüşdə cənab Şefçoviç iştirak edir. Bu, 

planlarımızda nikbinliyi artırır. Çünki əminəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə nəzərdə 

tutduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapacaq. Layihə vaxtında icra olunacaq və hamımız Cənub qaz dəhlizinin 

baş tutmasını qeyd edəcəyik. Lakin buna nail olmaq üçün əlaqələndirmə, qarşılıqlı etimad və bu prosesə 

qoşulmuş bütün ölkələr arasında sıx qarşılıqlı əlaqə lazımdır. 

Bu gün bizimlə olduğunuza görə sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və Məşvərət Şurasına uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın energetika naziri Natiq ƏLİYEV çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri, cənab Prezident. 

Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurasının üzvləri adından ilk iclasda iştirak etdiyinizə görə Sizə 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sağ olun. 

Sizin nitqinizi yüksək dəyərləndiririk və dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hamımız bilirik ki, 

Azərbaycanın müasir neft tarixinə təsiriniz, “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi istiqamətində aparılan işlərə verdiyiniz 

töhfə çox böyükdür. Buna görə, bizimlə olduğunuz üçün Sizə bir daha “Çox sağ olun” deyirik. 

İcazənizlə, mən sözü Avropa Komissiyasının sədr müavini cənab Maroş Şefçoviçə vermək istəyirəm. 

 

X X X 

 

Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə sədr müavini Maroş ŞEFÇOVİÇ çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri cənab Prezident. 

Əvvəlcə gözəl Bakı şəhərinə, bu cür möhtəşəm iclas zalına səmimi dəvətinizə görə hamımızın adından 

Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Açılış nitqinizdə böyük təəssürat bağışlayan tarixçəni xatırlatdığınıza 

görə minnətdarıq. Ən böyük təəssürat isə ondan ibarətdir ki, Siz heç vaxt nitqinizi kağızdan oxumursunuz. Siz 

bu tarixçəni əzbər bilirsiniz, çünki şəxsən iştirak etmisiniz. Siz ölkənizə, regionun gələcəyinə və bu layihəyə 

bağlısınız. İki ay əvvəl keçirdiyimiz görüş zamanı anladıq ki, keçmişdə buraxdığımız səhvləri öyrənməliyik. 

Həmin vaxt regionla bağlı olan böyük layihələr maddi formasını tapmadı, çünki kifayət qədər siyasi dəstək yox 

idi. Biz siyasi baxımdan bu məsələlərə kifayət qədər əhəmiyyət vermədik və əlaqələndirmə mexanizmi 

çatışmırdı. Bilirdim ki, belə miqyaslı layihə üçün problemlərin həllinə yönəlmiş yanaşmadan istifadə etməliyik. 

Bilirik ki, bu qədər təəssürat bağışlayan, belə bir əhəmiyyətə malik olan “Cənub” qaz dəhlizi kimi layihəni 

həyata keçirdikdə, əlbəttə ki, bir çox məsələlər həll olunmalı, onlar vaxtında, lazımi qaydada və konstruktiv 

yanaşma əsasında aradan qaldırılmalıdır. Bu səbəbdən deməliyəm ki, Xəzər qazının Avropaya çatdırılması 

bizim uzunmüddətli arzumuz idi. Lakin biz bunu hazırda nəinki düşünmürük, görülmüş işlər sayəsində bu 

layihəyə artıq yaxınıq. 

Bildiyiniz kimi, mən Avropa İttifaqında enerji birliyinin qurulması ilə məşğulam. İstəyirik ki, bu layihə 

Avropa məkanında gözəçarpan keçid yaratsın. Müxtəlif nöqteyi-nəzərdən götürsək, bu müzakirə siyasi 

gündəlikdə daha yüksək səviyyəyə qaldırılıb. Çünki bu məsələ Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, enerji təhlükəsizliyi 

ilə bağlıdır. Səmimi desək, biz Avropa İttifaqında yayda yox, qışda nəyin baş verəcəyi haqqında düşünməkdən 

artıq yorulmuşuq. İnanırıq ki, Avropa kimi böyük iqtisadiyyata və etibarlı istehlakçıya xoş münasibət 

bəslənilməlidir. Onun ardı kəsilməyən qaz təchizatına hüququ olmalıdır. Buna görə də biz vəziyyətin 

yaxşılaşması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Nail olmaq istədiyimiz həmin şaxələndirilmənin əsas 

vasitələrindən biri mənbələrin və resursların şaxələndirilməsidir. 

Dediyiniz kimi, Cənub qaz dəhlizi Avropa istehlakçılarına yeni təchizat marşrutu ilə yeni qazı nəql 

edəcək birinci əsas layihədir. Bu gün Avropa İttifaqında apardığımız hesablamalara görə, istifadə etdiyimiz 

qazın 66 faizi, neftin isə 90 faizi idxal edilir. Gələcəkdə isə Avropa İttifaqına idxal etdiyimiz qazın həcmi 84 

faiz, neftin həcmi isə 94 faiz olacaq. Yaxşı bilirsiniz ki, idxal edilən neft və qazın əsas hissəsi üç qonşumuzdan - 

Rusiya, Norveç və Əlcəzairdən daxil olur. Lakin onu da açıq söyləməliyik ki, Ukraynadakı hazırkı böhran 

vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdi. Biz mütləq olaraq şaxələndirməni əvvəlkindən daha çox 

genişləndirməliyik. Elə indicə mən bolqar həmkarlarımızı salamladım, birinci gün Sofiyada onlarla görüş 

keçirdik. Bu toplantı şuranın qərarı ilə keçirildi. Çünki uzun illər ərzində müzakirə olunan ən iri layihələrdən 

biri olan “Cənub axını” layihəsinin təxirə salınması ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Bu layihə baş tutmadı və bu 

baxımdan Cənub-Şərqi Avropanın həssaslığını göstərdi. Bu problemi biz həll etməliyik. Avropa İttifaqının üzvü 
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olan bütün dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinə, Avropa enerji sisteminə real inteqrasiyasını təmin etməliyik. Belə 

qərara gəldik ki, Avropanın cənub-şərq hissəsindəki üzv dövlətlərin ən azı üç müxtəlif enerji mənbələrinə 

çıxışına zəmanət verəcək tədbirlər planı iyunda hazırlansın. Bu halda şaxələndirmə və sabit enerji platforması 

haqqında danışmaq olar. 

Əlbəttə ki, biz hazırda həyata keçirilən “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin uğuruna və tempinə böyük 

ümidlər bəsləyirik. Buna görə də hesab edirəm ki, bu layihə üçün Məşvərət Şurası ideyası əla ideyadır. Şadam 

ki, bu gün biz konsorsiumdakı biznes tərəfdaşlarımızla da konkret məsələləri müzakirə edəcəyik. 

Çox şadam ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının nümayəndəsi cənab Puliti buradadır. Digər 

təsisatlara - Avropa İnvestisiya Bankının, Dünya Bankının nümayəndələrinə də söz veriləcək. Çünki hesab 

edirəm ki, bu layihə digər beynəlxalq maliyyə təsisatları üçün də maraqlıdır. Ona görə ki, biz Avropa İttifaqı 

olaraq öz enerji qurğularımızı bu layihəyə qoşaraq onun müəyyən hissələrinə artıq dəstək vermişik. 

Cənab Prezident, çıxışımın sonunda Sizə təşəbbüsünüzə və Bakıya səmimi dəvətinizə görə bir daha 

minnətdarlığımı bildirirəm. Fikrimcə, bugünkü görüşün ən yaxşı nəticəsi yol xəritəsinin tərtibi ola bilər. Biz 

hansı işlərin görülməsini, hansı problemlərin olduğunu aydın şəkildə bilməliyik. Onları həll edə biləcəyikmi və 

nə vaxt həll edəcəyik? Cədvələ uyğun işləyəcəyik və proqnozlaşdırdığınız kimi, Xəzər qazını bu onilliyin 

sonuna qədər Avropada görəcəyik. Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra Məşvərət Şurası öz işini davam etdirdi. 

Azərbaycanın energetika naziri Natiq ƏLİYEV bir daha qonaqları salamladı və iclasın yüksək səviyyədə 

keçəcəyinə əminliyini bildirərək dedi: 

- Biz bu gün buraya “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı hazırkı vəziyyəti, 

çağırışları, məsələləri müzakirə etmək və müvafiq həll yollarını işləyib hazırlamaq üçün toplaşmışıq. Ötən illər 

2011-ci ilin yanvarında imzalanmış Birgə Bəyannamə ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

və Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu tərəfindən irəli sürülmüş “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi 

üçün çox məhsuldar illər olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti bugünkü açılış nitqində “Cənub” qaz dəhlizi 

layihəsinin reallaşmasına cəlb olunmuş bütün ölkələrin, o cümlədən Türkiyə, Gürcüstan, Avropa İttifaqının və 

aparıcı şirkətlərin xüsusi rolunu qeyd etdi. 

Gəlin bir anlıq geriyə baxaq, görək biz bu günədək birlikdə nələrə nail olmuşuq? Qarşımızda hansı 

vəzifələr durur və nazirlər səviyyəsində bu məsələlərin həlli ilə bağlı nə kimi işlər görülə bilər? 

Natiq Əliyev “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi çərçivəsində görülən işlərdən danışdı, bu məsələdə 

Azərbaycanın tərəfdaş ölkələrlə uğurlu əməkdaşlıq etdiyini dedi, layihə ilə bağlı hazırlıq işlərinin uğurla həyata 

keçirildiyini diqqətə çatdıraraq bildirdi: 

- Bizim məqsədimiz dəyişməz qalır. Məqsədimiz bütün bu infrastruktur layihəsinin nəzərdə tutulduğu 

kimi, 2019-cu ildə fəaliyyətə başlamasından ibarətdir. Bu, ölkələrimizin gələcək iqtisadi inkişafı, eyni zamanda, 

Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün də vacibdir. Artıq bizim əməkdaşlığımızın bəzi nümunələri mövcuddur. 

2014-cü il sentyabrın 19-da Azərbaycan və Bolqarıstan prezidentləri tərəfindən Birgə Bəyannamə imzalanmış 

və bu Bəyannamədə Azərbaycan tərəfindən Bolqarıstanın, eləcə də Bolqarıstanın qaz şəbəkəsi vasitəsilə Avropa 

bazarlarına gedən boru kəmərlərinin Azərbaycan qazı ilə təchiz olunmasının önəmi öz əksini tapmışdır. 

Bolqarıstan tərəfi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə “Bulgargas” arasında 2013-cü ilin 

sentyabrında imzalanmış və 2020-ci ildən başlayaraq 1 milyard kubmetr qazın Bolqarıstana çatdırılmasını 

nəzərdə tutan müqavilənin əhəmiyyətini xüsusi vurğulamışdır. 2014-cü il dekabrın 19-da Azərbaycan 

Respublikası və Albaniya Respublikası hökumətləri arasında Albaniya üçün qazla bağlı baş planın işlənib 

hazırlanması sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Tərəflər Cənub-Şərqi Avropa 

regionu və ümumilikdə Avropa İttifaqı üçün strateji maraq doğuran TransAnadolu, TransAdriatik, İonAdriatik 

boru xətlərinin əhəmiyyətini qeyd etmişlər. 

 

X X X 

 

Sonra Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Taner YILDIZ çıxış etdi. O, Cənub qaz dəhlizini 

Avropa İttifaqı ölkələrinin təbii qazla təminatında ən önəmli layihə kimi dəyərləndirdi. Nazir layihənin həyata 

keçirilməsi üçün Türkiyə tərəfinin götürdüyü öhdəlikləri şərəflə yerinə yetirəcəyini vurğulayaraq dedi: 

- Türkiyə həmişə olduğu kimi, xüsusilə belə bir layihədə qətiyyətini həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən 

davam etdirəcək. Bu layihə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin təbii qazla təmin olunması baxımından çox mühüm 
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layihələrdən biridir. “Cənub” qaz dəhlizi layihəsində, xüsusən “Şahdənz-2”də öz payını artıran Türkiyə olaraq 

bu layihəyə davam edirik. 

Əlbəttə, Türkiyə yerləşdiyi coğrafiyadan qaynaqlanan bütün imkanlardan həm qonşu ölkələr, həm də 

Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr üçün istifadə edəcək. Türkiyə öz coğrafiyasından qaynaqlanan imkanlardan 

yararlanmaqda davam edəcək. 

Mən burada səslənən və səslənəcək çıxışlarla yanaşı, bəzi ikitərəfli görüşləri də qeyd edərək bu iclasın 

bölgəmizə və ölkələrimizə xeyirli olacağını arzu edirəm. Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Məşvərət Şurasının bu 

iclasının işlərin daha yüksək səviyyəyə çatmasına töhfə verəcəyinə əminliyimi bildirir, hamınızı sevgi və 

ehtiramla salamlayıram. 

 

X X X 

 

Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, energetika naziri Kaxa KALADZE “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin 

əhəmiyyətinə toxunaraq onun iqtisadi və sosial səmərəsindən danışdı: 

- Bu möhtəşəm tədbirin təşəbbüskarlarına və tərəfdaşlarımıza dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm. 

Bugünkü tədbir Cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün uğurlu hadisələrin məntiqi davamıdır. 

Əziz həmkarlar, “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi çərçivəsində gedən işlər çox genişmiqyaslıdır, eyni 

zamanda, bizim və layihədə iştirak edən başqa ölkələr üçün də çox vacibdir. Biz bu layihədən investisiyalar, 

işsizliyin aradan qaldırılması, enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi inkişafın, sabitliyin təmin edilməsini gözləyirik. 

 

X X X 

 

Sonra Yunanıstanın məhsuldar istehsal, ətraf mühit və enerji naziri Panagiotis LAFAZANİS çıxış 

edərək dedi: 

- Hər şeydən əvvəl, Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurasının birinci iclasının keçirilməsi ilə bağlı 

Azərbaycan Hökumətinin təşəbbüsünə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Biz burada göstərdiyiniz 

qonaqpərvərlik və tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən inanıram 

ki, bu Şuranın fəaliyyəti Cənub qaz dəhlizinin reallaşması başa çatana qədər önəmli rol oynayacaq. Belə ki, bu, 

bizə, bütün maraqlı tərəflərə və səhmdarlara eyni templə irəliləməyimizi və ümumi məqsədlər istiqamətində 

fəaliyyətimizi müzakirə etmək və əlaqələndirmək üçün yaxşı imkan yaradacaq. Bu, doğrudan da “Cənub” qaz 

dəhlizi layihəsi ilə bağlı işlərin hazırkı vəziyyətini müzakirə etmək üçün yaxşı imkan yaradır. 

Panagiotis Lafazanis də çıxışında “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin əhəmiyyətinə toxunaraq bildirdi: 

- Cənub qaz dəhlizi ilə bağlı mühüm amil ondan ibarətdir ki, bu layihə sürətlə həyata keçirilir və heç 

şübhəsiz, 2020-ci ildən başlayaraq, Cənubi və Cənub-Şərqi Avropa və daha geniş məkanın enerji xəritəsini 

dəyişəcək. Mən burada həm Yunanıstanı, eyni zamanda, bir neçə həftə bundan əvvəl islahatlar və yeniliklərin 

reallaşdırılmasını qarşısına məqsəd qoymuş yeni formalaşmış hökuməti təmsil edirəm. Biz ölkə iqtisadiyyatının 

müxtəlif sahələri, o cümlədən enerji sektorunda, xüsusilə təbii sərvətlərimizin işlənilməsi ilə bağlı milli 

planlarımız və ictimai korporasiyaların fəaliyyəti ilə bağlı işlərdə yeniliklər həyata keçirmək əzmindəyik. 

Bununla belə, çox aydın şəkildə bildirmək istəyirəm ki, TAP və “Cənub” qaz dəhlizi layihələrinin 

dəstəklənməsi ilə bağlı bizim milli siyasətimiz dəyişməzdir. Biz TAP layihəsinin Yunanıstanda nəzərdə 

tutulmuş vaxt çərçivəsində, bütün tərəflərin hüquqlarına hörmət etməklə və layihənin keçdiyi bütün ölkələrin 

yerli icmaları və iqtisadiyyatlarına fayda verəcək şəkildə reallaşmasını təmin etmək üçün bütün maraqlı 

tərəflərlə sıx və səmərəli şəkildə işləməyə sadiqik. 

 

X X X 

 

Məşvərət Şurasının iclasında Albaniyanın energetika və sənaye naziri Damian QJİKNURİ də çıxış 

edərək dedi: 

- Azərbaycan Hökumətinə bu mühüm tədbirin təşkilinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan bir 

daha bu strateji layihənin tam şəkildə irəli aparılması işində öndə durduğunu nümayiş etdirir. 

Damian Qjiknuri “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin Albaniya üçün gətirəcəyi faydalardan danışaraq 

bildirdi: 

- Albaniya Hökuməti daha çox Albaniya şirkətlərinin bu layihəyə cəlb edilməsində maraqlıdır. 

Göründüyü kimi, bu layihə çətin maliyyə böhranı dövründə iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə təkan verəcək bir 

layihədir və bir çox ölkələrin iqtisadi inkişaf imkanlarını daha da genişləndirəcək. 
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X X X 

 

Sonra söz Bolqarıstanın energetika naziri Temenujka PETKOVAYA verildi. Nazir dedi: 

- Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Hər şeydən əvvəl, Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin görüşünə bizi ev sahibi 

olaraq dəvət etdiyinə görə Azərbaycana təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bolqarıstan Hökuməti adından iki ölkə 

arasında enerji tərəfdaşlığımızın strateji əhəmiyyətini təsdiqləmək istəyirəm. Bolqarıstan dövləti həmişə 

Azərbaycanı dəstəkləyib və Avropada ikinci ölkə olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi 

bütövlüyünü tanıyıb. Mənim üçün Bolqarıstanı Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurasında təmsil etmək böyük 

şərəfdir. 

Temenujka Petkova çıxışında “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsində Azərbaycanın xüsusi 

rolunu vurğulayaraq bildirdi: 

- Bolqarıstan Respublikası Cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsi və inşasında bir daha Azərbaycanın 

həlledici rolunu vurğulayır. Bolqarıstan Cənub qaz dəhlizinin inkişafını həmişə dəstəkləyib. Biz bu layihənin 

həyata keçirilməsinə qüvvə və imkanlarımızı cəlb etmişik. 

 

X X X 

 

İtaliyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin baş direktoru Gilberto DİALUSE “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin 

əhəmiyyətindən danışaraq dedi: 

- Müasir şəraitdə İtaliya üçün “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin strateji əhəmiyyəti daha da artır. 

Gilberto Dialuse çıxışında vurğuladı ki, Cənub qaz dəhlizi İtaliyanın qaz təchizatının şaxələndirilməsində 

mühüm rol oynayacaq. Baş direktor bildirib: 

- Bu layihə rəqabətin daha da artırılması məqsədilə İtaliya və Avropa bazarlarının qazla təchiz 

olunmasının şaxələndirilməsi imkanlarını daha da genişləndirir. Cənub dəhlizinin TAP boru xətti vasitəsilə 

fəaliyyətə başlaması təchizatın təhlükəsizliyi, marşrutların və mənbələrin şaxələndirilməsi, eləcə də İtaliya və 

Avropa bazarlarında rəqabət aparan bir sıra qaz təchizatçılarının sayının artırılmasının təmin edilməsi işinə 

xidmət edəcək. İtaliya Hökuməti həqiqətən də Azərbaycanla və bu layihəyə cəlb olunmuş digər ölkələrlə yüksək 

səviyyədə münasibətlər çərçivəsində Cənub qaz dəhlizinin fəaliyyətə başlaması işinə öz töhfəsini verməyə 

sadiqdir. Beləliklə, təkcə İtaliya üçün deyil, ümumilikdə Avropa üçün qaz təminatının təhlükəsizliyinin 

möhkəmləndirilməsi, sədr müavini Şefçoviçin qeyd etdiyi kimi, enerji ittifaqının əsas sütunlarından biridir. 

 

X X X 

 

ABŞ Dövlət Departamentinin enerji ehtiyatları bürosunun xüsusi nümayəndəsi Amos 

HOÇSTEYN çıxışında bildirdi: 

- Çox sağ olun. Bu tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti adından iştirak etməkdən məmnunluq 

hissi keçirirəm. Eyni zamanda, Azərbaycan Hökumətinə belə bir mühüm zamanda bu vacib tədbirin - Cənub qaz 

dəhlizi Məşvərət Şurasının iclasının təşkilinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Prezident İlham Əliyevə 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsindən başlayaraq həyata keçirilən bütün bu işlərə rəhbərlik etdiyinə görə 

təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü açılış nitqində Prezident Əliyevin söylədikləri bəzi fikirləri bir daha 

vurğulamaq istəyirəm. Cənab Prezident bu gün şaxələndirmə və şaxənləndirmənin əhəmiyyətindən danışdı. 

Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, marşrutların şaxənləndirilməsi vacib olmaqla bərabər, bu 

marşrutlar yalnız təchizat mənbələrinin şaxələndirildiyi təqdirdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu iki amildən 

biri olmadıqda, enerji təhlükəsizliyi mümkün deyil. Cənub qaz dəhlizi bu iki amilin hər ikisini özündə birləşdirir 

və buna görə də Avropa enerji təhlükəsizliyinə dəstək verilməsi ABŞ Hökumətinin həmişə strateji məqsədi olub 

və bundan sonra da olacaq. 

ABŞ nümayəndəsi çıxışında enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə də toxunaraq vurğuladı: 

- Enerji təhlükəsizliyi məsələsi təkcə enerji ilə bağlı deyil. Bu, sabitlik deməkdir. Geosiyasi sabitlik bu 

regionların iqtisadi firavanlığı deməkdir. Cənub dəhlizi bizim üçün, eyni zamanda, fikirləşirəm ki, burada 

əyləşən hər bir insan üçün Avropa enerji təhlükəsizliyinin təməl daşıdır. Cənub dəhlizi təkcə tranzit ölkələr və 

son nöqtə olan İtaliya üçün deyil. “Şahdəniz” konsorsiumunun 2-ci və 3-cü fazaları işə düşən zaman bu layihəyə 

əlavə qaz resursları cəlb oluna və beləliklə, bu layihənin potensialı daha da arta bilər. 
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X X X 

 

Daha sonra söz Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan SİDDİQƏ verildi. Diplomat dedi: 

- Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın strateji tərəfdaşı və Cənub qaz dəhlizini güclü şəkildə dəstəkləyən 

ölkədir. Biz bu təşəbbüsün - Məşvərət Şurasının iştirakçısı olmaqdan və bu layihəyə və layihənin uğurla həyata 

keçməsi işinə davamlı dəstək verməyimizdən çox məmnunuq. 

Səfir Böyük Britaniyanın biznes, müəssisə və energetika üzrə dövlət naziri Mətyu Hənkokun tədbirlə 

bağlı ünvanladığı məktubu oxudu. Məktubda deyilir: “Birləşmiş Krallıq Azərbaycanla güclü münasibətləri 

yüksək qiymətləndirir. Bu, özünü energetika sahəsində çox aydın göstərir. Ötən 20 illik bir müddətdə uğurlu 

əməkdaşlıq həyata keçirməklə Birləşmiş Krallıq Azərbaycan ilə münasibətləri daha da möhkəmləndirmək və 

qarşılıqlı səmərəli layihələrlə bağlı əməkdaşlığı bundan sonra da davam etdirmək əzmindədir. Bu baxımdan biz 

Cənub qaz dəhlizini ciddi şəkildə dəstəkləyirik. “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi mühüm strateji layihə olmaqla 

Avropa İttifaqının qaz təchizatında yeni mənbəni təmin edəcək və Azərbaycanın, Birləşmiş Krallığın və digər 

tərəfdaş ölkələrin iqtisadiyyatlarına böyük fayda verəcək. Bu baxımdan bu layihə ilə bağlı mən Azərbaycan 

rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Azərbaycan hər zaman Cənub qaz dəhlizinə dəstək 

verilməsi işində aparıcı rol oynamışdır”. 

Məktubda “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində Prezident İlham 

Əliyevin fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirildiyi qeyd olunub və layihənin strateji əhəmiyyəti vurğulanıb: 

“Birləşmiş Krallıq Avropa enerji bazarlarının Azərbaycan qazı ilə təmin olunması işinə güclü dəstək verilməsi 

üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək”. 

 

X X X 

 

bp şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qordon BİRRELL “Cənub” 

qaz dəhlizi layihəsi ilə bağlı görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı təqdimat etdi. 

Qordon Birrell layihənin əhəmiyyətini bir daha vurğulayaraq dedi: 

- Bu layihə neft və qaz sənayesi sahəsində meqalayihədir. Hazırda bu, ola bilsin, dünyanın 3 və ya 4 ən iri 

enerji layihələrindən biridir. Bu, Avropa və Türkiyə üçün yeni enerji mənbəyidir. 

 

X X X 

 

Məşvərət Şurasının iclasında TransAnadolu qaz kəməri layihəsinin baş meneceri Saltuk DÜZYOL və 

TransAdriatik qaz kəməri layihəsinin icraçı direktoru İn BRADŞAV həmin layihələr çərçivəsində görülən işlər 

barədə ətraflı məlumat verdilər. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının enerji və təbii ehtiyatlar üzrə icraçı 

direktoru Rikkardo PULİTİ isə “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin iqtisadi səmərəliliyi və maliyyələşdirilməsi 

məsələləri barədə danışdı. 

Avropa İnvestisiya Bankının Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropada kredit əməliyyatları üzrə direktoru Flavia 

PALANZA investisiya qoyuluşu baxımından layihənin cəlbedici olduğunu bildirərək onun əhəmiyyətindən bəhs 

etdi: 

- Avropa Komissiyası ilə birlikdə Avropa İnvestisiya Bankı Avropa üçün təhlükəsiz enerji mənbəyinin 

şaxələndirilməsi və qaz bazarında rəqabətliliyin təmin edilməsi baxımından mühüm insfrastruktur sayılan 

Cənub qaz dəhlizinin reallaşdırılması işinə böyük önəm verir. Avropa İnvestisiya Bankı TAP və TANAP 

layihələri ilə bağlı hadisələrin inkişafını yaxından izləyirdi. 2013-cü ildə TAP layihəsi Cənubi İtaliyaya, 

Bolqarıstana və Qərbi Balkan ölkələri kimi bütün potensial tranzit ölkələrə Azərbaycan təbii qazının nəql 

edilməsi üçün üstünlük verilən marşrut kimi seçilmişdir. Avropa İnvestisiya Bankı TAP layihəsini bu gün 

Avropa Komissiyasının sədr müavininin də qeyd etdiyi kimi, ümumi maraqlar layihəsi statusuna malik bir 

layihə kimi alqışlayır. 

 

X X X 

 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Neft, Qaz və Mədən Məsələlərinə dair Avropa, Orta Şərq və Şimali 

Afrika üzrə regional sektor müdiri Karsten FUELSTER beynəlxalq aparıcı maliyyə qurumlarının 

nümayəndələrinin bu tədbirdə iştirakının əhəmiyyətini vurğuladı və dünya maliyyə institutlarının “Cənub” qaz 

dəhlizi layihəsinin icrası ilə bağlı uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiklərini bildirərək dedi: 
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- Heç şübhəsiz, “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi Azərbaycan qazının dünya bazarlarına çıxarılması və 

beləliklə, regionun, həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından mühüm strateji 

layihədir. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Dünya Bankı Qrupunun üzvüdür və Dünya Bankı Qrupu həmişə 

bu layihəyə, həmçinin əvvəllər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti kimi layihələrə uzun müddət dəstək vermişdir və 

bu baxımdan biz bu regiondakı qazın dünya bazarlarına çıxarılmasının önəmini yüksək qiymətləndiririk. 

 

X X X 

 

Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə sədr müavini Maroş ŞEFÇOVİÇ tədbirin yüksək səviyyədə 

keçirildiyinə görə bir daha Azərbaycan tərəfinə və Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edərək bildirdi: 

- Biz bu böyük layihənin müxtəlif aspektləri barədə çox danışa bilərik. Yeni iş yerlərinin yaradılması, 

enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, layihənin keçdiyi ərazilərə yeni biznes imkanlarının gətirilməsi və digər 

aspektlər. Bu layihə enerji təhlükəsizliyi və təminatı işini gücləndirir. 

Mən bu gün bu tədbirin səmimi dostluq şəraitində keçməsini yüksək qiymətləndirirəm. Biz bu gün bu 

layihəni birgə həyata keçirmək üçün özümüzü bir komanda kimi hiss etdik. Bu, həqiqətən də, bizim hamımız 

üçün çox önəmlidir. Burada iştirak edən nazirlər və şirkətlərin nümayəndələri bu layihəni strateji layihə, 

meqalayihə, hamımız üçün prioritet olan bir layihə kimi dəyərləndirdilər. Fikirləşirəm, hamı razılaşar ki, bu 

layihə hazırda reallaşmaqda olan ən böyük layihədir və biz bunun həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyırıq. 

Çünki bu layihə, doğrudan da, marşrutların keçdiyi bütün ölkələrin inkişafına təkan verə bilər. Eyni zamanda, 

bu layihə Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

X X X 

 

Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Taner YILDIZ da çıxışında tədbirin yüksək səviyyədə baş 

tutduğunu dedi, bir daha bu iclasın önəminə toxunaraq layihənin strateji əhəmiyyətini vurğuladı: 

- İndiyə qədər ərsəyə gətirdiyimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərləri və 

digər layihələrimiz kimi, son dərəcə əhəmiyyətli olan bu layihənin də uğurla reallaşacağına heç kimdə şübhə 

yoxdur. Artıq bu layihə siyasi, texniki, iqtisadi və maliyyə baxımından bütün tərəflərin dəstəyini alıb və ortaq 

faydaya əsaslanan bir layihə halına gəlib. 

Bu, çox sevindirici haldır. Bu layihə ilə bağlı burada verilən bütün məlumatlar üçün istər şirkətlərimizə, 

istərsə də maliyyə qurumlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısına təşəkkür edirik. 

 

X X X 

 

Tədbirin yekununda Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin görüşünün iştirakçıları 

tərəfindən mətbuat üçün Birgə Bəyanat imzalandı. 

 

AzərTAc 

13 fevral 2015-ci il  
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Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci toplantısı keçirilib 

(29 fevral 2016-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. 

Fevralın 29-da Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci toplantısı 

keçirilib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib. 

Dövlətimizin başçısı tədbirdə nitq söylədi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Hörmətli qonaqlar. 

Sizin hamınızı Azərbaycanda salamlamaq istərdim və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi Məşvərət Şurasının 

ikinci toplantısında iştirak etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bu gün keçirilən görüş böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz ötən il görülmüş işləri nəzərdən keçirəcəyik və 

2016-cı il üçün proqramımızı planlaşdıracağıq. 

Bakıda bir il əvvəl keçirilmiş “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi Məşvərət Şurasının birinci toplantısı bütün 

layihə üzvləri arasında əlaqələndirməni yaratmaq məqsədilə göstərilmiş səylərin təzahürü idi. Həmin səylər 

böyük uğurla nəticələndi. 

Bir il ərzində ikitərəfli və çoxtərəfli formatda çoxsaylı görüşlərimiz olub. Bu gün aparılan 

əlaqələndirmənin və əməkdaşlığın səviyyəsi bizim düzgün yolda olduğumuzu nümayiş etdirir. 2015-ci ildə əldə 

edilmiş mühüm nailiyyətlərdən biri təməlqoyma mərasimi və TANAP layihəsinin həyata keçirilməsinin 

başlanması oldu. Ötən il Türkiyənin Qars vilayətində Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin 

iştirakı ilə TANAP-ın təməlqoyma mərasimi keçirildi. Bildiyiniz kimi, TANAP layihəsi “Cənub Qaz Dəhlizi” 

layihəsinin reallaşmasında olduqca əhəmiyyətli idi. 

Hər şey cədvələ uyğun gedir. Biz düzgün istiqamətdəyik. Eyni zamanda, mən 2015-ci ilin nailiyyətləri 

sırasında səylərimizin əlaqələndirilməsini qeyd etmək istərdim. Hazırda biz böyük komanda kimi çalışırıq. Bu 

heyət bir çox ölkələrdən ibarətdir. Əlbəttə, əməkdaşlıq və əlaqələndirmə səviyyəsi, qarşılıqlı etimad həmin 

genişmiqyaslı layihənin həyata keçirilməsində vacibdir. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi Avropanın genişmiqyaslı infrastruktur və enerji layihəsidir. Azərbaycanın 

nəhəng qaz ehtiyatları, xüsusən də “Şahdəniz” yatağı hazırda “Cənub” qaz dəhlizi üçün yeganə resurs 

mənbəyidir. Həmin yataq dünyada ən iri qaz yataqlarından biridir. 

Lakin ümidvaram ki, təchizatın digər mənbələri də olacaq. Biz böyük həcmdə təbii qazı nəql edəcək boru 

kəmərini çəkirik. Zənnimcə, gələcək planlar və nailiyyətlər aramızda qarşılıqlı etimadın səviyyəsindən asılı 

olacaq. 

Hesab edirəm ki, bu gün bizim artıq olduqca möhkəm əməkdaşlıq formatımız var. Mən layihədə iştirak 

edən bütün ölkələrin hökumətlərinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Avropa Komissiyasına, Birləşmiş 

Ştatların hökumətinə bu layihənin həyata keçirilməsinə verdikləri dəyərli töhfəyə görə təşəkkürümü bildirmək 

istəyirəm. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Bu gün enerji təhlükəsizliyi haqqında 

danışanda, biz anlayırıq ki, o, ölkələrin milli təhlükəsizliyinin bir hissəsidir. Enerji resursları, şaxələndirmə hər 

hansı ölkənin sənaye və iqtisadi inkişafında əsas amillərdir. Zəngin təbii ehtiyatları olan ölkələr, əlbəttə ki, 

təhlükəsiz vəziyyətdədirlər, çünki onlar kənar təchizatdan asılı deyillər. Lakin, eyni zamanda, onların bazarlara 

ehtiyacı var. Onlara qanunvericiliklə tənzimlənən, hasilatçıların təmin etdiyi həcmləri qəbul edə biləcək uzun 

perspektivli bazarlar lazımdır. 

Fikrimcə, biz burada “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi çərçivəsində hasilatçılar, tranzit ölkələr və eyni 

zamanda, istehlakçılar arasında maraqların çox yaxşı tarazlığına malikik. Həmçinin hesab edirəm, gələn iki–üç 

il ərzində planlarımızın uğurla həyata keçirilməsi göstərəcək ki, bu layihənin gələcək üçün çox yaxşı potensialı 

var. 

Xatirimdədir, Azərbaycan hələ 1994-cü ildə “Azəri-Çıraq-Günəşli” kimi böyük neft yatağının işlənilməsi 

ilə bağlı dünyanın əsas neft şirkətləri ilə müqavilə imzalayanda hesab edirdik ki, bu layihənin həyata 

keçirilməsi, Qara və Aralıq dənizlərinə neft boru kəmərinin çəkilməsi ilə biz öz işimizi başa çatdıracağıq. 
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Lakin indi - həmin tarixi gündən 22 il keçəndən sonra görürük ki, proses yenə də davam edir. 

Nailiyyətlərimiz çoxdur. Hətta deyərdim ki, enerji sektorunda Azərbaycan hökuməti bütün vədlərini yerinə 

yetirdi və planlaşdırdıqlarının hamısına nail oldu. Lakin bu proses yenə də davam edir. Çünki bir layihənin 

arxasınca digər layihə yaranır. Biz artıq dəhlizi yaratmışıq və ondan, həmçinin digər layihələr üçün istifadə 

edirik. Gürcüstan və Türkiyəyə təbii qazın nəqlini nəzərdə tutan layihə məhz belə başladı. Biz bu layihəyə 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında dəmir yolu xətti layihəsini əlavə etmişik. Ümid edirəm ki, həmin 

layihənin bu il açılışı baş tutacaq. Bütün bunlar Avrasiyanın müxtəlif ölkələri arasında regional əməkdaşlığa, 

geniş işbirliyinə yol açır. 

Enerji təhlükəsizliyi bu gün dünya siyasətinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların əsas gündəliyində yer 

tutur. Cari ilin əvvəlində mən Davos İqtisadi Forumunda və Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etdim. 

Enerji təhlükəsizliyi məsələsi hər iki tədbirdə - dünyanın həmin iki ən mühüm toplantısının gündəliyində idi. 

Əlbəttə ki, öz enerji siyasətinə qəti surətdə sadiq qalan, hər zaman azad rəqabəti, bazar iqtisadiyyatını, 

enerji sahəsində toqquşmanı deyil, əməkdaşlığı təşviq edən Azərbaycan enerji şaxələndirilməsində, enerji 

təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, hesab edirəm ki, ölkəmiz bu layihənin həyata 

keçirilməsində düşünülmüş siyasət nümayiş etdirir. 

Enerji amili heç zaman siyasi təşəbbüs və ya siyasi tələb vasitəsi olmalı deyil. Biz enerji əməkdaşlığını 

siyasi formatdan ayırmalıyıq. Yalnız bu halda biz uğur qazana bilərik. Fikrimcə, bu şəkildə qurduğumuz 

əməkdaşlıq bunu nümayiş etdirir. Biz “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin həyata keçirilməsinə sadiqik. 

Azərbaycan üçün bu, o deməkdir ki, gələn bir neçə il, onilliklər ərzində ölkəmiz hasil edə biləcək həcmə uyğun 

təbii qazın satışından yararlanacaq. Eyni zamanda, biz layihə üzvləri arasında olduqca möhkəm əməkdaşlıq 

quracağıq və bu işbirliyi iqtisadiyyatın digər sektorlarına aid olan sahələrdə də nailiyyətlərə imkan açacaq. 

Bu layihə, həmçinin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər baxımından vacibdir. Enerji 

təhlükəsizliyi əməkdaşlığımızın mühüm elementidir. 

Beləliklə, ölkəmiz üçün bu layihənin faydası aydındır. Əminəm ki, bundan, həmçinin bu zalda təmsil 

olunan bütün ölkələr faydalanacaqlar. Biz istədiyimizə yaxşı dostluq və tərəfdaşlıq şəraitində nail olacağıq. 

Fikrimcə, dostluq və tərəfdaşlıq dəhlizin reallaşması üçün olduqca vacibdir. 

Eyni zamanda, əminəm ki, Məşvərət Şurasının bu gün keçirilən toplantısında siz, həmçinin 2016-cı ildə 

həllini gözləyən məsələləri qaldıracaqsınız. 2016-cı il bu layihənin həyata keçirilməsində mühüm ildir. Biz, 

əlbəttə ki, layihənin həyata keçirilməsində bu məsələlərə vaxt baxımından diqqət yetirməliyik. Bəzi yubanmalar, 

daxili maneələr ola bilər. Lakin hesab edirəm ki, ölkələrimizin hökumətləri bu maneələri keçmək üçün bütün 

imkanlarından istifadə edəcəklər. 

Hər ölkə layihənin öz ərazisində reallaşmasında məsuliyyət daşıyır. Fikrimcə, 2016-cı il bu baxımdan 

mühüm il olacaq. Ötən il biz artıq gözəçarpan irəliləyişə nail olduq. Hesab edirəm ki, ölkələrimizdəki ictimai 

rəy bu layihənin vacibliyini bütövlükdə müsbət dəyərləndirir. Hesab edirəm ki, biz güclü tərəfdaşlıq və 

əməkdaşlıqla bu məqsədlərə nail olacağıq. TANAP layihəsinin həyata keçirilməsi hazırda olduqca fəal 

mərhələdədir. Əminəm ki, o, vaxtında, hətta cədvəldən əvvəl icra ediləcək. Əlbəttə, istərdim ki, eyni yanaşma 

Trans-Adriatik layihəsinin həyata keçirilməsində də olsun. Ümid edirəm ki, bu il tikinti işləri başlayacaq və 

hasilatçılarla əlaqələndirmə sayəsində “Cənub” qaz boru kəmərinin çəkilməsində məqsədlərimizə nail olacağıq. 

Biz bu layihənin həyata keçirilməsində həmrəyik. Qonaqlarımızın tərkibi, bu gün burada yüksək siyasi 

səviyyədə təmsil olunma göstərir ki, bütün hökumətlər və tərəfdaşlarımız eyni məqsədə xidmət edirlər. Biz XXI 

əsrin tarixi layihəsini – “Cənub” qaz dəhlizini vaxtında və bütün iştirakçılar üçün maksimal fayda ilə icra 

edəcəyik. 

Mən bu gün keçirilən toplantıya verdiyiniz töhfəyə və iştirakınıza görə sizə bir daha minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu gün böyük uğurlara və gözəçarpan 

irəliləyişə imza atacağıq. 

Sağ olun. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın energetika naziri Natiq ƏLİYEV Prezident İlham Əliyevin “Cənub Qaz Dəhlizi” 

layihəsinin reallaşmasına verdiyi dəstəyin işlərin daha səmərəli həyata keçirilməsinə imkan yaradacağını 

vurğuladı. 

 

X X X 
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Xəzər dənizinin təbii resurslarının Avropa bazarlarına çatdırılmasının əhəmiyyətindən danışan Avropa 

Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş ŞEVÇOVİÇ dedi: 

- Hörmətli Prezident İlham Əliyevə, nazirlərə, xüsusi nümayəndə Amos Hokstayna, beynəlxalq maliyyə 

qurumlarının nümayəndələrinə, xüsusilə Konsorsiumun nümayəndəsinə təşəkkür edirəm. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə bizi Bakıda Məşvərət Şurasının 

ikinci toplantısına dəvət etdiyinə görə minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. Çünki cənab Prezidentin qeyd etdiyi 

kimi, ötən il bir çoxlarımız üçün olduqca çətin il olub. Lakin buna baxmayaraq, biz bu çox strateji layihə ilə 

bağlı olduqca yaxşı nəticələr əldə etmişik. Düşünürəm ki, nələri tamamladığımıza nəzər salmaq və bu çox 

iddialı layihənin başa çatdırılmasında, əminəm, həlledici olacaq bu il üzrə planlar hazırlamaq üçün yaxşı 

vaxtdır. 

Prezident İlham Əliyev artıq ötən ilin bəzi nailiyyətlərini qeyd etdi. Mən vurğulamaq istərdim ki, bizim 

üçün Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının Avropa bazarına çıxışına nail olunması uzun illər müzakirə 

mövzusu olub. Lakin biz heç vaxt buna indiki qədər yaxın olmamışıq. Müqavilə üzrə Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyədə davam edən tikinti işlərinə 10 milyard dollar vəsaitin ayrılması faktı əlamətdar bir hadisədir. Bu, 

olduqca güclü irəliləyişdir. Mən sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirmək istərdim, çünki siz - hökumətlərin 

burada iştirak edən nümayəndələri, nazirlər, aparıcı şirkətlərin rəhbərləri, xüsusilə də ev sahibliyi edən 

Azərbaycanın təmsilçiləri bu uğura öz töhfənizi vermisiniz. Çünki onların səyləri, konstruktiv və güclü dəstəyi 

olmasaydı, layihə bu qədər sürətlə irəli gedə bilməzdi. 

Mən ötən il Prezident İlham Əliyev ilə birlikdə Türkiyənin Qars vilayətində idim. Biz layihənin necə 

konkretləşdiyini, tikintinin necə başlandığını gördük. Mən əminəm ki, biz boru kəmərinin digər hissələrinin 

tikintisində də eyni irəliləyişin şahidi olacağıq. Bu səbəbdən də inanıram ki, bu il çox həlledici il olacaq. 

Prezident İlham Əliyev enerji təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Biz də ölkələrimiz, 

vətəndaşlarımız üçün Avropada enerji təhlükəsizliyini təkmilləşdirməyə ehtiyac olduğunu hiss etdik. Ötən il 

bizim enerji birliyi layihəsini təqdim etməyimizin səbəblərindən biri məhz bu idi. Biz şaxələndirmə vasitəsilə 

enerji və təchizat təhlükəsizliyinin təkmilləşdirilməsinə nail olmaq istədik. Buna görə də biz “Cənub” qaz 

dəhlizini Avropanın öz enerji ehtiyatlarını necə şaxələndirilməsinin bariz nümunəsi kimi görürük. Söhbət yeni 

ünvandan gələn yeni təchizatçı, yeni marşrut, yeni qazdan gedir. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 

həqiqətən yeni elementlər gətirir və bu da Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün çox vacibdir. 

Maroş Şevçoviç Cənub-Şərqi Avropa, həmçinin Balkan ölkələrində layihəyə böyük marağın olduğunu 

dedi. Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının bu layihəyə marağını və dəstəyini yüksək qiymətləndirən Maroş 

Şevçoviç “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə Avropa İttifaqının dəstəyini ifadə etdi. 

 

X X X 

 

Qısa fasilədən sonra Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci toplantısı öz işini davam etdirdi. 

Energetika naziri Natiq ƏLİYEV texniki cəhətdən mürəkkəb layihə olan “Cənub Qaz Dəhlizi” ilə bağlı 

ötən dövrdə görülən işlərdən danışdı, tədarük olunacaq qazın Avropa ölkələrinin təchizatında mühüm rol 

oynayacağını dedi. Fransa, İspaniya, İtaliya, Yunanıstan kimi iri Avropa ölkələrinin layihəyə böyük maraq 

göstərdiyini deyən Natiq Əliyev bu layihənin reallaşmasının yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaratdığını 

bildirdi. 

Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Berat ALBAYRAK TANAP layihəsinin əhəmiyyətindən 

danışdı. O, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin mühüm qolu olan TANAP-ın reallaşmasında Türkiyənin siyasi, 

iqtisadi və texniki dəstəyinin davam etdiriləcəyini bildirdi. 

ABŞ Dövlət Departamentinin beynəlxalq enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi və əlaqələndiricisi Amos 

HOKSTAYN bu layihənin Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığını dedi. Amos Hokstayn 

enerji təhlükəsizliyi sahəsində mövcud çətinliklərdən və onların aradan qaldırılması yollarından danışdı. ABŞ 

təmsilçisi Birləşmiş Ştatların “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsini dəstəkləməkdə davam edəcəyini diqqətə çatdırdı. 

Böyük Britaniyanın Enerji və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyinin beynəlxalq enerji departamentinin baş 

direktoru Edmund HOSKER bu toplantını təşkil etdiyinə görə Azərbaycan hökumətinə təbriklərini çatdırdı. 

Ölkəsinin “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsini dəstəklədiyini deyən Edmund Hosker Birləşmiş Krallıq ilə 

Azərbaycan arasında uğurlu işbirliyindən danışdı, bu layihənin reallaşmasında ölkəmizin rolunu vurğuladı. 

BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qordon BİRRELL “Cənub Qaz 

Dəhlizi” layihəsinin icrası ilə bağlı bütün işlərin cədvələ uyğun yerinə yetirildiyini bildirdi, 2016-cı ilin 

layihənin icrasında mühüm dövr olacağını diqqətə çatdırdı. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 147 

Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsinin baş meneceri Saltuk DÜZYOL TANAP kəməri üçün ilk qazın 

2018-ci ildə tədarük olunacağını, 2020-ci ildən isə qazın axınının başlanacağını bildirdi. TANAP-ın baş 

direktoru layihənin texniki göstəriciləri barədə toplantı iştirakçılarına ətraflı məlumat verdi. 

Sonra TANAP layihəsi ilə bağlı qazanılan nailiyyətləri əks etdirən videoçarx nümayiş olundu. 

Trans-Adriatik qaz kəməri layihəsinin icraçı direktoru İn BRADŞAV TAP-ın tikintisinə 2016-cı ildə 

başlanılacağını bildirdi. O, slaydlar vasitəsilə layihə çərçivəsində görülən işlərdən danışdı. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-nin baş direktoru Əfqan İSAYEV, Asiya İnkişaf Bankının özəl sektor 

əməliyyatları üzrə baş direktoru Tod FRİLYAND, Avropa İnvestisiya Bankı Qrupunun nümayəndəsi Massimo 

DEUFEMİA, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının baş rezident-əlaqələndiricisi Nil MAKKEYN, 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Cənubi Qafqaz üzrə regional meneceri Jan Van BİLSEN “Cənub” qaz 

dəhlizinin strateji baxımdan önəmindən danışdılar. 

Növbəti fasilədən sonra toplantı öz işini davam etdirdi. 

Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, energetika naziri Kaxa KALADZE layihənin həyata keçirilməsində 

bu toplantının əhəmiyyətindən danışdı, ölkəsinin “Cənub” qaz dəhlizinə dəstək verdiyini bildirdi. 

Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Berat ALBAYRAK qısa vaxtda layihə ilə bağlı müəyyən 

uğurlara nail olunduğunu və ölkəsi tərəfindən növbəti addımların atılacağını dedi. 

Yunanıstanın Ətraf Mühit və Energetika Nazirliyinin enerji və mineral ehtiyatlar üzrə baş katibi Mixail 

VERROİOPOULOS əsas diqqəti layihə çərçivəsində şirkətlər arasında əlaqələrə çəkdi, layihənin icrası zamanı 

ətraf mühitin qiymətləndirilməsinə dair işlərdən danışdı. 

Albaniyanın energetika və sənaye naziri Damian GJİKNURİ bildirdi ki, ölkəsi enerji strukturunu 

təkmilləşdirmək və müasirləşdirmək niyyətindədir, bu baxımdan “Cənub” qaz dəhlizi Albaniya üçün xüsusi 

önəm daşıyır. 

İtaliya Nazirlər Şurasının dövlət katibi Klaudio De VİNÇENTİ ölkəsinin bu layihəyə dəstəyindən 

məmnunluğunu ifadə etdi, “Cənub” qaz dəhlizinin reallaşmasının Avropa qaz siyasəti üçün önəmini vurğuladı. 

Bolqarıstanın energetika naziri xanım Temenujka PETKOVA birləşdirici kəmərlər, texniki-iqtisadi 

əsaslandırmalar barədə danışdı, ölkəsində və Yunanıstan ərazisində ətraf mühitin və mülkiyyət məsələlərinin 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı işlərin görüldüyünü dedi. Layihənin icrasına dair Türkiyə ilə müştərək qrupun 

yaradılacağını deyən bolqarıstanlı nazir “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin reallaşmasının ölkəsinə öz təbii 

ehtiyatlarını şaxələndirməyə imkan yaradacağını diqqətə çatdırdı. 

Monteneqronun iqtisadiyyat naziri Vladimir KAVARİÇ Albaniya və Monteneqro ərazisində texniki 

dəstək məsələlərinin müzakirəsindən və bu layihənin Avropa Komissiyasının maraqlarına cavab verməsi üçün 

lazımi işlərin həyata keçirilməsindən danışdı. 

Xorvatiyanın iqtisadiyyat naziri Tomislav PANENİÇ enerji təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizliyin 

ayrılmaz hissəsi olduğunu deyərək bildirdi ki, bu layihə Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarının bir çox ölkələrə 

çatdırılmasına mühüm töhfə verəcək. 

 

X X X 

 

Avropa İttifaqının xarici məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının 

vitse-prezidenti xanım Federika MOQERİNİ bu tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 

təşəkkürünü bildirərək dedi: 

- İcazə verin, Sizə və Azərbaycan tərəfinə, cənab Prezidentə bu çox vacib toplantının təşkilinə və ona ev 

sahibliyi etməsinə görə minnətdarlığımı bildirim, hamınıza üzərinizə götürdüyünüz öhdəlik və bu səhər 

görülmüş yaxşı işlərə görə ünvanlanmış alqışlara mən də qoşulum. 

Bu, mənə bütün işlərin görülməsi üçün “gəlin, yolumuza davam edək” fikrini söyləmək imkanı verir. Bu 

təşəbbüsə və həmçinin bu toplantıya Avropa İttifaqında verdiyimiz dəyər açıq-aşkardır. Həm Maroş Şevçoviç, 

həm də mən bu layihənin Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi strategiyasının zəruri elementi olduğunu və 

energetika diplomatiyasının bizim xarici işlər və təhlükəsizlik siyasətimizin əsas hissəsini təşkil etdiyini 

bildirmək üçün buradayıq. 

Biz keçən il Maroş Şevçoviç ilə birlikdə fəaliyyətə Avropa İttifaqı daxilində enerji siyasətinin heç də 

həmişə xarici siyasətlə bağlı olmamasına dair fikirlərimizi paylaşmaqla başladıq. Biz Komissiya daxilində bütün 

28 üzv ölkə ilə bu siyasətləri bir-birinə daha da bağlamaq üçün çalışırıq. Çünki bu gün dünyada biz enerjinin 

pisə və yaxşıya doğru aparmasına baxmayaraq, təhlükəsizliyin və bizim xarici əlaqələrimizin, regional 

şəbəkənin bir hissəsi olduğunu görürük. 
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Ötən ilin iyul ayında Maroş Şevçoviç ilə birlikdə mənim Avropa İttifaqının xarici işlər nazirlərinin görüşü 

oldu. Bu toplantıda biz bütün üzv ölkələrin bir-biri ilə paylaşdığı nəticələr dəstini qəbul etdik. Eyni zamanda, 

biz burada energetika diplomatiyası üzrə tədbirlər planı üzərində razılığa gəldik. Razılaşdıq ki, Avropa 

İttifaqının xarici siyasətində bizim enerji mənbələrimizin daha da şaxələndirilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edən 

tərəfdaşlarımıza və təşəbbüslərimizə xüsusi prioritet verilsin. 

“Cənub” qaz dəhlizinin və Xəzər regionunun bizim əsas prioritetlərimiz sırasında olması açıq-aşkardır. 

Beləliklə, buraya açıq, yaxşı müəyyən olunmuş bir mandatla gəlmişəm. Bu isə ondan ibarətdir ki, biz “Cənub” 

qaz dəhlizinə ciddi şəkildə dəstək göstəririk və layihənin vaxtında tamamlanması, daha da irəliləməsi üçün 

hamımızın birgə hərəkətini təmin etməkdən ötrü üzərimizə düşən və xüsusilə şəxsən mənim üzərimə düşən 

öhdəliyi mümkün olduğu qədər yerinə yetirmək əzmindəyik. 

“Cənub” qaz dəhlizi layihəsi bizim üçün enerjinin şaxələndirilməsindən daha böyük anlam kəsb edir, eyni 

zamanda, bu layihə Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyindən daha böyükdür. Bu layihə daha geniş regionda 

onun icrasına töhfə verə bilən bir sıra tərəfdaşlarla siyasi, iqtisadi və sosial əlaqələrin genişlənməsi və 

dərinləşməsindən ibarətdir. 

Xanım Federika Moqerini “Cənub” qaz dəhlizinin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni mərhələ 

olduğunu bildirdi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin vacibliyini vurğulayan 

Federika Moqerini dedi ki, regionda sabitliyin bərqərar olunması zəruridir və Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda 

davamlı sülhün qorunmasındakı səyləri davam etdirir. 

 

X X X 

 

Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş ŞEVÇOVİÇ aparılan müzakirələrin 

səmərəli olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, bütün ölkələrdə layihənin gedişatı ilə bağlı tərəqqi var. “Cənub” qaz 

dəhlizinin çox vacib regionda reallaşdırıldığını deyən Maroş Şevçoviç bu toplantını növbəti dəfə təşkil etdiyinə 

görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

29 fevral 2016-cı il 
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Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin üçüncü toplantısı keçirilib 

(23 fevral 2017-ci il) 

 

Fevralın 23-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində 

nazirlərin üçüncü toplantısı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə birgə foto çəkdirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda nitq söylədi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Hörmətli qonaqlar. 

Əvvəlcə bütün qonaqlarımızı salamlayır və Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 

üçüncü toplantısında iştiraka görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin iştirakınız olduqca vacibdir, çünki 

bu, sizin təmsil etdiyiniz hökumət və təşkilatların “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin həyata keçirilməsinə çox 

böyük əhəmiyyət verdiyinin göstəricisidir. 

Bu gün qonaqlarımız arasında “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin iştirakçı dövlətlərinin müvafiq nazirləri, 

ABŞ və Böyük Britaniya hökumətlərinin yüksək nümayəndələri, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti, 

şirkətlərin, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının təmsilçiləri var. Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti cənab 

Şefçoviçi xüsusilə salamlamaq istərdim. Mən bu il ərzində onunla artıq dörd görüş keçirmişəm. Bu isə belə bir 

mühüm layihənin reallaşdırılmasında Azərbaycan və Avropa Komissiyasının yaxından əməkdaşlıq etdiyini 

göstərir. 

Hesab edirəm ki, biz nadir və xüsusi beynəlxalq əməkdaşlıq formatını yaratmağa müvəffəq olmuşuq. 

Əlbəttə ki, müxtəlif dövlət, şirkət və maliyyə qurumları arasında əməkdaşlıq təcrübəsi Cənub Qaz Dəhlizinin 

uğurla həyata keçirilməsinin əsas səbəbi olmaqla yanaşı, gələcəkdə də özünün əhəmiyyətli rolunu oynayacaq. 

Çünki bu qlobal layihənin icrası başa çatdırıldıqdan sonra bizim əməkdaşlığımız müxtəlif sahələr üzrə davam 

edəcəkdir. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında danışarkən təbii ki, sizin diqqətinizi Azərbaycanın enerji siyasətinin 

tarixinə yönəltmək istərdim, çünki onsuz bugünkü toplantı mümkün olmazdı. Müstəqilliyimiz bərpa olunandan 

sonra Azərbaycan mühüm enerji şirkətlərini ölkəmizdə fəaliyyət göstərməyə dəvət etdi. Tarixdə ilk dəfə Xəzər 

dənizi beynəlxalq əməkdaşlıq məkanına çevrildi və dünyanın əsas neft və qaz şirkətləri buraya çox böyük 

həcmdə sərmayələr yatırdı. 1994-cü ildə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda nəhəng neft ehtiyatlarının 

istismarı ilə bağlı “XX əsrin müqaviləsi” adlanan kontraktı imzaladıq. Bu, faktiki olaraq, Xəzər dənizinin xarici 

sərmayələr üçün açılması, ölkəmiz üçün isə transformasiya və inkişaf istiqamətində atılmış ilk vacib addım idi. 

Bugünkü Azərbaycan böyük mənada həmin siyasətin nəticəsidir. Milyardlarla ölçülən xarici sərmayələrin 

cəlb edilməsi və Azərbaycana məxsus neft yataqlarının işlənilməsi uğurlu inkişaf üçün əhəmiyyətli ilkin şərait 

yaratdı. Neft satışından əldə olunan vəsait infrastruktur və sosial layihələrə, insan kapitalının inkişafına 

yönəldilmişdir və biz bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə nail olmuşuq. Sərmayələr və 

beynəlxalq əməkdaşlıq olmasaydı, 1990-cı illərin ortalarında bunların heç birini etmək mümkün olmazdı. 

Bu səbəbdən biz dövlətlər və şirkətlər arasında beynəlxalq əməkdaşlığa böyük dəyər veririk. Ölkəmizdə 

bütün sərmayələr zəruri səviyyədə qorunur, hasilatın pay bölgüsünə dair Azərbaycanın beynəlxalq neft şirkətləri 

ilə imzaladığı bütün müqavilələr parlamentimiz tərəfindən ratifikasiya olunur və qanun formasında Prezident 

tərəfindən imzalanır. Yəni, həmin müqavilələrin mətninin bir sözünün belə dəyişdirilməyəcəyi ilə bağlı 100 faiz 

zəmanət var. Bu, sərmayəçilərdə əminlik yaradır və hesab edirəm ki, Azərbaycanın sərmayələrə dəyər verən və 

onları müvafiq şəkildə qoruyan etibarlı tərəfdaş olmasında mühüm rol oynayır. 

Cənub Qaz Dəhlizinin resurs bazasını nəhəng “Şahdəniz” qaz yatağı təşkil edir. “Şahdəniz” yatağının 

istismarı ilə bağlı müqavilə 1996-cı ildə imzalanmışdır. Bunun özü də tarixi hadisə idi, çünki həmin vaxta qədər 

Azərbaycan yalnız neft hasil edən ölkə kimi tanınırdı. Lakin “Şahdəniz” layihəsi sayəsində biz özümüzü nəhəng 

qaz ehtiyatlarına malik ölkə kimi təqdim etdik. Bu gün Azərbaycanın, – “Şahdəniz” və digər yataqlarının, – 

təsdiq edilmiş qaz ehtiyatı 2,6 trilyon kubmetr təşkil edir. Bu, nəhəng ehtiyatdır və şübhəsiz ki, “Şahdəniz” 

yatağının birinci mərhələdəki istismarı “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin təməlini qoydu. 

Bu regional və daha sonra beynəlxalq əməkdaşlığın yaranmasında iki mühüm mərhələ oldu. Regional 

əməkdaşlığa gəldikdə, bu regionda üç ölkə - Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə uzun illərdir ki, uğurla 
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əməkdaşlıq edir və bu üç ölkə dəhlizlər yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Bu, ən vacib olan məsələ idi. Xəzər 

dənizini Qara dəniz ilə bağlayan neft kəməri mövcud deyildi. Biz ilk olaraq buradan Gürcüstanın Qara dəniz 

sahillərinədək uzanan Bakı-Supsa neft kəmərini inşa etdik. Daha sonra Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni 

birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft kəməri və nəhayət Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri inşa edilmişdir. 

Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan həmin kəmər bu gün genişləndirilməkdədir. 

Bütün bunlar Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında regional əməkdaşlıq, habelə beynəlxalq 

maliyyə qurumlarının və bu layihələri strateji hesab edən ABŞ hökumətinin dəstəyi nəticəsində ərsəyə 

gəlmişdir. Layihələr həqiqətən də strateji idi, çünki onlar regionumuzun enerji xəritəsini dəyişməyə başlamışdır. 

Beləliklə, Azərbaycan dünya bazarlarına neft tədarük edən etibarlı tərəfdaşa çevrilmişdir və bu gün bəzi Avropa 

dövlətlərinin enerji balansında Azərbaycan neftinin payı 30-40 faiz təşkil edir. 

Bunları deməkdə məqsədim bugünkü inkişafın olduqca möhkəm təməl, fəal iş, qarşılıqlı etimad və 

əməkdaşlıq tarixinə malik olmasını nümayiş etdirməkdir. Eyni zamanda, yüksək riskli sahə hesab olunan bu 

sahədə həmin layihələri maliyyələşdirən beynəlxalq maliyyə qurumlarına da minnətdaram. 

Cənub Qaz Dəhlizi bu gün artıq reallıqdır. Bu gün burada layihə ilə bağlı mövcud çağırışları nəzərdən 

keçirəcəyik. Öz növbəmdə bu layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycan və Türkiyə arasında olan 

əməkdaşlığın xüsusi əhəmiyyətini vurğulamaq istərdim. 2012-ci ildə İstanbulda Prezident Ərdoğan və mən 

Transanadolu qaz kəmərinə dair tarixi müqaviləyə imza atdıq. Əslində, Cənub Qaz Dəhlizinin icrası məhz 

həmin gündən başlayır, çünki o vaxta qədər müxtəlif layihələr, seçimlər və müzakirələr mövcud idi. Potensial 

qaz layihəsinin reallaşdırılması ilə bağlı bir çox konfrans və seminarlar təşkil edilmişdir. Ancaq İstanbuldakı 

imzalanma mərasimi dönüş nöqtəsi oldu. 

Bundan sonra “Şahdəniz” layihəsinin ikinci mərhələsinə sərmayə qoyulması ilə bağlı qərar qəbul edildi 

və TANAP sazişi bağlanmasa idi, həmin qərar verilməzdi. Daha sonra TANAP layihəsinin davamı olaraq, 

Transadriatik qaz kəməri layihəsi seçildi. Beləliklə, 2012-ci ildə İstanbuldakı mərasim dönüş nöqtəsi oldu, 

tərəfdaşlarımız bizi dəstəklədi və bu gün həmin sazişin nəticəsi göz qabağındadır. 

Bizim tərəfdaşlarımıza, – müxtəlif dövlət, şirkət və təşkilat nümayəndələrinə, - bu gün bizimlə birlikdə 

olduqlarına görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu, Məşvərət Şurasının üçüncü toplantısıdır və bu 

yığıncaq artıq yaxşı bir ənənəyə çevrilmişdir. Həyat sübut etmişdir ki, belə toplantının çox vacib mənası var. Biz 

yalnız görülmüş işləri nəzərdən keçirmirik. Ən əsası odur ki, gələcəklə bağlı planlar qurur və səylərimizi 

əlaqələndiririk. Əlaqələndirmə olmazsa biz uğur əldə edə bilmərik. Cənub Qaz Dəhlizinin bütün dörd seqmenti 

paralel şəkildə həyata keçirilir. Buna görə də layihənin dəqiq icrası və vaxt qrafikinə riayət olunması ən vacib 

məsələlərdəndir. 

Son dəfə biz ötən il ərzində Bakıda görüşmüşük. Həmin vaxtdan bəri bir çox hadisələr baş vermişdir, 

layihənin icrası ilə bağlı yaxşı irəliləyiş var. Mənə verilən son məlumata görə, “Şahdəniz-2” layihəsi üzrə işlərin 

təqribən 90 faizi, Cənubi Qafqaz boru kəməri üzrə 80 faizə yaxını, TANAP 65 faiz və Transadriatik kəməri üzrə 

isə 34 faizi icra edilmişdir. Bu, yaxşı irəliləyişin göstəricisidir. Ötən ilin fevralında nazirlər səviyyəsində 

keçirilmiş ikinci toplantı zamanı mövcud olan vəziyyəti götürsək, bu gün böyük irəliləyişin şahidi olarıq. Bu, 

layihənin uğurlu icrasının vacib göstəricisidir. 

Bununla yanaşı, Bakıdakı sonuncu görüşümüzdən bəri, növbəti, böyük Abşeron qaz layihəsi üzrə işlərə 

başlanılmışdır. Biz yataqla bağlı praktiki işlərə, yəni, qazma işlərinə başlamağı planlaşdırırıq və Abşeron 

yatağının birinci mərhələsi üzrə qaz potensialı artıq hesablanıb. Abşeron yatağı Azərbaycanın qaz potensialının 

əlavə mənbəyi olacaqdır. 

Bu, ilk növbədə, bizim qaz potensialımızın “Şahdəniz” ilə məhdudlaşmadığını nümayiş etdirir. Halbuki 

“Şahdəniz” dünyanın ən nəhəng qaz yataqlarından biridir və onun ehtiyatı 1,2 trilyon kubmetrdir. Ancaq bu, 

“Şahdəniz-2” layihəsinin icrasının digər layihələrin reallaşdırılması baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətli 

olduğunu nümayiş etdirir. Müasir nəqletmə infrastrukturu olmadan digər qaz yataqlarına sərmayələrin cəlb 

edilməsi çətin olardı. Bütün bunlar hamımızın mənafeyinə xidmət edir. Çünki yaradılmaqda olan şəbəkə 

vasitəsilə nə qədər çox qaz nəql edilsə, biz - dövlətlər və şirkətlər bundan bir o qədər bəhrələnəcəyik. 

Cənub Qaz Dəhlizi XXI əsrin layihəsi hesab oluna bilər. Şadam ki, TANAP-ın icrası ilə bağlı xərclər 

azalıb. Aldığım son məlumata görə, bu rəqəm 11,8 milyard dollardan 8,5 milyard dollara enmişdir. Bir sıra 

ölkələrdəki iqtisadi vəziyyətin narahatlıq doğurduğu belə bir vaxtda xərclərin azalması olduqca vacib məsələdir. 

Beləliklə də TANAP-ın səhmdarları külli miqdarda vəsaitlərinə qənaət edəcəklər. 

Biz layihənin icrası üçün maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsinə nail olmuşuq. Burada xüsusi olaraq Dünya 

Bankını qeyd etmək istərdim. Bu qurum layihəyə böyük məbləğdə vəsait ayırmaqla yanaşı, digər maliyyə 

institutlarına da siqnal vermiş oldu. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrasının dəstəklənməsi üçün böyük 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 151 

məbləğdə maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasına görə Asiya İnkişaf Bankına və Asiya İnfrastruktur və İnkişaf 

Bankına da minnətdarlığımı bildirirəm. 

Burada xüsusi əhəmiyyət daşıyan məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qazı Asiyaya deyil, Avropaya 

nəql ediləcəkdir. Lakin gördüyümüz kimi, layihəyə verilən maliyyə dəstəyi baxımından Asiya maliyyə 

qurumları Avropa təşkilatlarından öndədir. Ümid edirik ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avropa 

İnvestisiya Bankı da maliyyə dəstəyinin verilməsi və asiyalı tərəfdaşlarından geridə qalmamaq məsələlərini 

nəzərdən keçirəcəkdir. Əks təqdirdə bunu anlamaq çox çətin olacaqdır. 

Azərbaycan öz növbəsində dövlət büdcəsi və Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına layihəyə böyük 

maliyyə dəstəyi göstərir. Bu gün Azərbaycanın maliyyə imkanları regionda istənilən layihənin həyata 

keçirilməsinə imkan verir və biz bunu uğurla edirik. Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir və 

dəfələrlə dediyim kimi, enerji təhlükəsizliyi dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsidir. Bu, 

şaxələndirmə layihəsidir. Şaxələndirmə isə yalnız istehlakçılara deyil, biz istehsalçılara da lazımdır. Çünki 

bizim çoxşaxəli nəqletmə şəbəkəsinə ehtiyacımız var. Bu gün ehtiyatlarımızın müxtəlif təyinat məntəqələrinə 

nəql edilməsi üçün bizim 7 kəmərimiz var ki, bunlardan 3-ü neft, 4-ü isə qaz kəməridir. Səkkizincisi isə Cənub 

Qaz Dəhlizidir ki, o da tezliklə istifadəyə veriləcəkdir. 

Biz enerji şaxələndirilməsi haqqında danışanda nəqletmə marşrutları ilə yanaşı, mənbələr barəsində də 

danışırıq. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan mənbələr yeni mənbələrdir və bu, regionun və Avropa 

istehlakçılarının qaz ilə təchizatında yeganə yeni mənbədir. Bu baxımdan, regional və artıq beynəlxalq 

əməkdaşlıq, qarşılıqlı etimad və dəstək bu layihənin həyata keçirilməsinin ən vacib elementlərindəndir. 

Bu gün nazirlər səviyyəsində üçüncü toplantıda biz artıq əmin ola bilərik ki, heç bir maneə bu layihənin 

həyata keçirilməsinin qarşısını ala bilməz. Layihənin icrası ilə bağlı sizə təqdim etdiyim rəqəmlər bizim 

layihənin icrasının yekun mərhələsində olduğumuzu nümayiş etdirir. Buna baxmayaraq, biz birgə səylərlə bu 

layihənin icrasının müəyyən seqmentləri üzrə süni gecikdirmələrin qarşısını almalıyıq və əminəm ki, bu mövzu 

burada ətraflı müzakirə olunacaqdır. 

Bilirik ki, burada müəyyən müdaxilə və kənardan təzyiq halları olacaq. Müəyyən ekoloji və digər 

bəhanələr ortaya atılacaq. Ancaq burada biz reallığı nəzərə almalıyıq. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycanın tərəfdaşları, ölkəmizin strateji tərəfdaşı və bizim bütün neft və qaz layihələrimizin operatoru olan 

BP şirkəti ilə birlikdə həyata keçirdiyi heç bir layihə ilə bağlı, istər Azərbaycanda, istərsə də buradan başlayan 

nəqletmə marşrutu boyu hər hansı bir ekoloji problem baş verməmişdir. 

Yadımdadır ki, biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini inşa edəndə də layihənin icrasının əleyhinə olan 

müəyyən dairələrin sponsorluğu ilə “Bakı-Tbilisi-Ceyhan kampaniyası” adlanan kampaniya başlanılmışdır. 

Onlar həmin layihənin nüfuzdan salınması üçün geniş fəaliyyətə başladılar. Layihəni regionun ekoloji fəlakəti 

adlandırdılar. Təəssüf ki, o zaman bəzi maliyyə qurumları da prosesi ləngitdilər. Ancaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

artıq 11 ildir ki, fəaliyyət göstərir və o zamandan bəri burada xırda narahatlıq belə doğuracaq epizod 

olmamışdır. Bizim BP və digər tərəfdaşlarımızla həyata keçirdiyimiz bütün layihələr ən yüksək ekoloji 

standartlara cavab verir. 

Bu səbəbdən eşidəndə ki, yenidən Cənub Qaz Dəhlizi və onun hansısa seqmenti ilə bağlı kimlərdəsə və 

haradasa narahatlıq var, biz dərhal 10 il bundan əvvəl baş verənləri xatırladıq. Həmin ssenari, həmin üsul və 

əminəm ki, nəticəsi də elə həmin cür olacaqdır. Biz “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsini həyata keçirəcəyik. Biz bu 

uğura birgə nail olacağıq. Burada yeganə itirə biləcəyimiz zamandır. Biz isə nəyə görə vaxt itirməliyik? Vaxt 

pul deməkdir. Biz bu layihəni vaxtında icra etməliyik. Dediyim kimi, layihənin bütün seqmentləri – “Şahdəniz-

2”, Cənubi Qafqaz qaz kəməri, TANAP və TAP paralel şəkildə icra olunmalıdır. 

Təfərrüatına varmaq istəmirəm. Əminəm ki, bu mövzu ətraflı müzakirə olunacaq. Belə toplantıların 

əhəmiyyəti burada yalnız uğur və nailiyyətlərdən deyil, eyni zamanda, problem, çağırış və onların həlli yolları 

haqqında danışmaqdan ibarətdir. 

Toplantının işinə uğurlar diləyir və bu gün bizimlə birlikdə olduğunuza görə bir daha minnətdarlığımı 

bildirirəm. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın energetika naziri Natiq ƏLİYEV çıxış edərək dedi: 

-Çox sağ olun, cənab Prezident. Mən Məşvərət Şurasının bütün iştirakçıları adından dərin məzmunlu 

nitqinizə, çox dəyərli tövsiyələriniz və göstərişlərinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. 

Nazirlərin toplantısında Sizin iştirakınız bütün ölkələr, bütün iştirakçılar üçün çox vacibdir. Bundan əvvəlki iki 

toplantıda olduğu kimi, biz indicə eşitdiyimiz göstərişlərinizi, baxışlarınızı və fikirlərinizi çox yüksək 
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qiymətləndiririk. Bir daha təkrar etmək istərdim ki, bu, bizə kömək edir. Sizin “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə 

dəstəyiniz, Sizin göstərişləriniz və dediyim kimi, səyləriniz bütün iştirakçıların öz öhdəliklərini yerinə 

yetirmələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hazırda biz “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsini tamamlamağa 

çox yaxın mərhələdəyik. Bilirsiniz ki, çox böyük irəliləyişə nail olmuşuq. Lakin bəzi ölkələrdə bəzi maneələrin 

olduğunu hiss edirik və düşünürəm ki, nazirlərin bu toplantısı bizə layihəni uğurla tamamlamaq üçün doğru yolu 

tapmağa kömək edəcək. 

Cənab Prezident, Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək və icazənizlə salamlama nitqi üçün sözü 

dostumuz, hörmətli qonağımız Maroş Şefçoviçə vermək istərdim. 

 

X X X 

 

Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş ŞEFÇOVİÇ çıxış edərək dedi: 

-Hörmətli cənab Prezident. 

Təşəkkür edirəm cənab nazir. 

Hörmətli nazirlər, beynəlxalq və maliyyə institutlarından olan həmkarlarım, konsorsiumun 

nümayəndələri, xanımlar və cənablar. 

Mən artıq üçüncü dəfə mehriban ev sahibi olduğuna, memarlığın əsl şah əsəri hesab etdiyim bu gözəl 

binada bu gün nazirlər toplantısını təşkil etdiyinə görə cənab Prezidentə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Əminəm ki, bu, bizim danışıqlarımız üçün gözəl ab-hava yaradacaq, ötən görüşümüzdən indiyədək “Cənub Qaz 

Dəhlizi” layihəsinin həyata keçirilməsində müşahidə etdiyimiz əhəmiyyətli irəliləyişə nəzər salmaq və hələ 

qarşıda gördüyümüz çağırışları müzakirə etmək üçün kifayət qədər vaxtımız olacaq. 

İcazənizlə mən Prezident Əliyevi Brüsselə çox uğurlu səfəri münasibətilə də təbrik etmək istərdim. Çünki 

hesab edirəm ki, bu, həqiqətən də bizim əlaqələrimizdə yeni səhifə açdı. Səfər zamanı biz Azərbaycan ilə 

Avropa İttifaqını bir çox aspektlərdə, bir çox sahələrdə bir-birinə daha da yaxınlaşdıracağını hesab etdiyim yeni 

hərtərəfli çərçivə sazişi ilə bağlı danışıqlara başladıq. Əminəm ki, bu razılaşmanın yeni çərçivəsini müzakirə 

edəcəyimiz zaman enerji, enerji təhlükəsizliyi, bir çox digər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı məsələlər, sözsüz, 

diqqət mərkəzində olacaq. 

Cənab Prezident öz nitqində Cənub Qaz Dəhlizinin bütün dəyər zəncirində, bu kəmərin bütün mühüm 

hissələrində tikinti prosesinin gedişatını çox yaxşı təsvir etdi. Düşünürəm ki, irəliləyişə təkcə kəmərin keçdiyi 

ölkələrdə göstərilən böyük səylər, görülən işlər sayəsində deyil, həm də bu masa ətrafında yaradılmış yaxşı 

yaradıcı mühit, mütəmadi məlumat mübadiləsi, bu cür genişmiqyaslı layihə ilə bağlı davamlı olaraq ortaya 

çıxan problem və çağırışları həll etmək üçün göstərilən səylər sayəsində nail olunub. Ona görə də, zənnimcə, iki 

günlük görüşümüz bizə layihənin irəliləyişini, qarşıda duran bütün çağırışları müzakirə etməyə daha bir imkan 

yaradacaq. Mən bu layihənin Avropa İttifaqı üçün, Avropanın enerji təhlükəsizliyi və şaxələndirmə planlarımız, 

rəqabətliliyi və Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsini dəstəkləyən açıq likvid bazar kimi qalmasını 

təmin edən planlarımız üçün strateji əhəmiyyətini və bu çox mühüm region - Xəzər hövzəsi ilə yeni əlaqəyə və 

Azərbaycan kimi güclü tərəfdaşa malik olmaq imkanını nə dərəcədə qiymətləndirdiyimizi bir daha vurğulamaq 

istərdim. Əminəm ki, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bu, bizim son bir neçə ildə qəbul etdiyimiz bütün strateji 

sənədlərdə, təhlükəsizlik strategiyasından tutmuş enerji birliyinə qədər, Avropa İttifaqının strateji layihəsindən 

tutmuş, bizim bir neçə həftə bundan əvvəl qəbul etdiyimiz enerji birliyinin vəziyyəti ilə bağlı ikinci hesabata 

qədər sənədlərdə öz əksini tapıb. 

Mən, həmçinin beynəlxalq maliyyə institutlarının iştirakını və onlarla yaxşı əməkdaşlığı, o cümlədən 

Dünya Bankı, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı və Asiya İnkişaf Bankının layihəyə maliyyə dəstəyini 

yüksək qiymətləndirirəm. Mən çox şadam ki, bizim Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankından olan həmkarlarımız da bu gün bizimlə buradadırlar. Mən onları - Avropanın maliyyə 

institutlarını da qitənin enerji təhlükəsizliyinin gələcəyi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən bu çox mühüm 

layihənin maliyyələşdirilməsini dəstəkləməyə cəlb etmək üçün yollar axtarmağa çağıracağam. 

Biz cənab Prezidentlə bu il artıq dörd dəfə görüşmüşük. Həmçinin Qarsda təməlqoyma mərasimində 

iştirak etmişik. Salonikidə də təməlqoyma mərasimi olub. Düşünürəm ki, bu təməlqoyma mərasimlərinin 

İtaliyada tikilməli və çəkilməli olan yekun seqmentə doğru necə irəliləməsini görmək çox mühüm əhəmiyyət 

kəsb edirdi. Ona görə də mən xüsusilə çox şadam ki, nazir Kalenda buradadır. Çünki mən mərkəzi hökumətin 

ciddi dəstəyi ilə həyata keçirilən bütün bu böyükhəcmli işlərin, buradan başlayan və İtaliyada başa çatan bu 

uzun boru kəmərinin tikintisinin vaxtında yekunlaşmasının təmin edilməsi, uzun illərdən sonra bu qədər 

dəstəklədiyimiz şaxələndirmə vasitəsilə Avropaya yeni mənbədən yeni marşrutla yeni qazın çatdırılması üçün 
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göstərilən səylərin tamamlanması məqsədilə bu layihənin uğurla həyata keçirilməsi üzərində Karlonun nə qədər 

səylə çalışdığını bilirəm. 

Mən, həmçinin Cənub-Şərqi Avropadan, Balkan ölkələrindən olan həmkarlarımızın burada iştirak etdiyini 

bildirmək istəyirəm. Çünki biz onlarla CESEC təşəbbüsü çərçivəsində çox sıx işləyirik. Bu qısaltma Mərkəzi və 

Cənub-Şərqi Avropada daha yaxşı qaz bağlantısı üzrə yüksək səviyyəli qrupun adını ifadə edir. Biz bu 

əməkdaşlığa iki il bundan əvvəl başladıq, çünki biz Avropanın bu önəmli regionunda daha güclü enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasını, onların ən azından 3 fərqli qaz mənbəyinə çıxış əldə etməsini, bir qaz 

təchizatçısından həddən artıq asılılığın aradan qaldırılmasını istəyirdik. Qeyd etməliyəm ki, bu qrupda olan ab-

hava çox gözəldir və biz çox qısa müddət ərzində bu əhəmiyyətli məqsədə nail olacaq prioritet təşkil edən 

layihələr üzərində razılığa gələ bildik. 

Mən yunan və bolqar tərəfdaşlarımıza bu ölkələr arasında olan bağlantı ilə əlaqədar gördükləri möhtəşəm 

işlərə görə minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Çünki bu işlər nəinki bu iki tərəf üçün, həm də region üçün, 

digər Avropa ölkələri ilə və əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizi və Azərbaycan ilə daha yaxşı bağlantı nöqteyi-

nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

Beləliklə, cənab Prezident, nitqimin sonunda mən bizi Bakıda qəbul etdiyiniz və bu layihəyə güclü 

rəhbərlik etdiyiniz üçün Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz hamımız əldə olunmuş bu böyük 

tərəqqini vurğulamaq üçün fikir mübadiləsinin aparılmasını və layihənin vaxtında tamamlanmasını, Xəzər 

dənizindən hasil olunan qazın 2020-ci ilə qədər Avropaya çatdırılmasını təmin etmək üçün siyasi iradə və 

hazırlığın, eyni zamanda, biznes tərəfdaşlarımızın bu işə sadiqliyinin açıq şəkildə nümayiş etdirilməsini 

səbirsizliklə gözləyirik. Çox sağ olun, cənab Prezident. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-24 fevral.- № 42.-S.1-2.  
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Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VI toplantısı keçirilib 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib 

(28 fevral 2020-ci il) 

 
Fevralın 28-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində 

nazirlərin VI toplantısı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib. 

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin toplantısına hər dəfə Azərbaycan ev 

sahibliyi edir, bu isə ölkəmizin layihədə aparıcı rolunu təsdiqləyən mühüm amillərdən biridir. Dörd seqmentdən 

– “Şahdəniz Mərhələ-II”, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri, TANAP və TAP qaz boru kəmərlərindən ibarət olan 

layihə çərçivəsində 2018-ci ilin mayında Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı olub. Həmin 

ilin iyununda isə TANAP qaz boru kəməri istifadəyə verilib, ötən il isə TANAP Avropa sərhədinə çatdırılıb. 

Beynəlxalq maliyyə qurumlarının, ABŞ, Böyük Britaniya və Avropa İttifaqının dəstək verdiyi bu layihənin 

sonuncu seqmenti olan TAP-ın inşası isə davam edir. Yeddi ölkənin - Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, 

Albaniya, Yunanıstan, Bolqarıstan və İtaliyanın iştirak etdiyi, uzunluğu 3500 kilometr, ümumi dəyəri isə 

təxminən 40 milyard dollar olan Cənub Qaz Dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyində strateji amildir. 

Əvvəlcə toplantının iştirakçıları birgə foto çəkdirdilər. 

Azərbaycanın Energetika naziri Pərviz Şahbazov dedi: 

-Zati-aliləri cənab Prezident. 

İcazə verin, biz - Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin altıncı toplantısının 

iştirakçıları Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə göstərdiyiniz davamlı dəstəyə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildirək. Sizin təşəbbüsünüz sayəsində təsis edilmiş Məşvərət Şurası rəhbərliyiniz və tövsiyələriniz əsasında 

səmərəli və çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı kimi illər ötdükcə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasına mühüm 

töhfələr vermişdir. Məşvərət Şurasının toplantılarında tərəfinizdən qaldırılan məsələlər, Sizin aydın strateji 

baxışınız və qətiyyətli mövqeyiniz 2020-ci ilin sonunadək Cənub Qaz Dəhlizini tamamlamaq üçün bizim 

əlaqələndirilmiş işimizdə əsas amillər olaraq qalmağa davam etmişdir. 

Cənab Prezident, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin altıncı toplantısında açılış 

nitqi ilə çıxış etmək üçün Sizə söz vermək bizə böyük şərəfdir. Buyurun, söz Sizindir. 

Dövlətimizin başçısı toplantıda nitq söylədi. 

 

Prezident İlham Əliyevin  

nitqi 

 

-Təşəkkür edirəm. 

Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən Cənub Qaz 

Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin altıncı toplantısında iştirak etmək üçün buraya təşrif buyurmuş 

bütün qonaqları görməyimə çox şadam. Əvvəla, mən bu gün bizimlə birlikdə bu toplantıda iştirak edən 

nümayəndələrin hökumətlərinə illik altıncı toplantıda iştirak etmək məqsədilə yüksəksəviyyəli nümayəndələrini 

göndərdiyi üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Bu əməkdaşlıq formatının təşəbbüskarı olaraq Azərbaycan böyük qürur hissi keçirir ki, illər ərzində 

Məşvərət Şurası nəhəng Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasında bizim səylərimizi gücləndirən çox səmərəli 

işçi mexanizmə çevrilmişdir. Biz bütün tərəfdaşlarımıza, ilk növbədə, Cənub Qaz Dəhlizinin üzvləri olan 

tərəfdaş ölkələrə - Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliyaya minnətdarıq. Bu ölkələr 

Azərbaycana çox yaxındırlar və mən bu ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə çoxsaylı görüşlərimi 

xatırlayıram. Yalnız bu ilin iki ayında Türkiyə, İtaliya və Gürcüstanın dövlət və hökumət başçıları ilə 

görüşlərim, həmçinin bizim yaxın əməkdaşlığımızı nümayiş etdirir. Üç gün bundan əvvəl Türkiyə Prezidenti 

bizim qonağımız idi. Biz bu baxımdan nələrə nail olduğumuzu və gələcək planları müzakirə etdik. Bir həftə 

bundan əvvəl İtaliyaya dövlət səfəri çərçivəsində bu ölkənin Prezidenti və Baş Naziri ilə görüşlərim zamanı biz 

bu mühüm layihəni müzakirə etdik. Yanvar ayının sonunda Gürcüstanın Baş Naziri ilə keçirdiyim görüş bizə 

nailiyyətləri nəzərdən keçirməyə və gələcək addımlarımızı planlaşdırmağa imkan yaratmışdır. Hesab edirəm, 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin üzv ölkələrindən ibarət bu nadir tərkib onu nümayiş etdirir ki, ümumi amal 

https://azertag.az/
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ölkələri birləşdirə bilər. Əminəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi tamamlanandan sonra bizim çoxtərəfli 

əməkdaşlığımız digər sahələrdə davam edəcək. 

Mən, həmçinin Birləşmiş Krallıq və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətlərinə Azərbaycanın 

təşəbbüskarı olduğu layihələrə davamlı dəstək göstərdiklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu proses 

1990-cı illərin ortasından başlamışdır. O zaman Azərbaycan öz neft və qaz potensialını xarici investorlar üçün 

açıq elan etdi. Azərbaycan Xəzər regionunda xarici şirkətlərə sərmayə yatırmaq və Xəzər dənizində neft 

əməliyyatlarını aparmaq imkanını verən ilk ölkə idi. Ötən 25 ildən artıq müddət ərzində Amerika Birləşmiş 

Ştatları və Birləşmiş Krallığın hökumətləri Azərbaycanla sıx tərəfdaşlıq edərək Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz xətti və Cənub Qaz Dəhlizi kimi nəhəng layihələrin icrasına böyük töhfələr 

vermişdir. 

Mən tərəfdaş ölkələrimizin yüksəksəviyyəli nümayəndələrini görməyə çox şadam. Mən, həmçinin 

Avropa Komissiyasına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 2011-ci ildə Avropa Komissiyası və Azərbaycan 

burada - Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi üzrə Birgə Bəyannamə imzaladılar və bu, faktiki olaraq həmin 

layihənin icrasının başlanğıc mərhələsi oldu. Həmin Bəyannamədə biz açıq-aydın bəyan etdik ki, bu, strateji 

layihədir və layihənin icrası üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Mən 2011-ci ildə Bakıda bu sənədi birgə 

imzaladığımız Avropa Komissiyasının sabiq prezidenti cənab Barrozuya şəxsi minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. O, Azərbaycana iki dəfə səfər etmişdir. Həmçinin Azərbaycana iki dəfə səfər etmiş və sonuncu dəfə 

keçən ilin iyulunda təşrif buyurmuş, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın 

gücləndirilməsində çox önəmli rol oynamış Avropa İttifaqı Şurasının sabiq prezidenti cənab Tuska da 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin Avropa Komissiyasının sabiq komissarı cənab Ottingerə də çox 

minnətdar olduğumuzu qeyd etmək istəyirəm. O, bu layihənin icrasına yaxından cəlb edilmiş Avropa İttifaqının 

ilk komissarı olmuşdur. Həmçinin vitse-prezident Şevçoviçi qeyd etmək istəyirəm, o, indi vitse-prezident 

vəzifəsində işini davam etdirir, lakin digər sektorlara cəlb olunub. Amma Cənub Qaz Dəhlizi üzərində 

işləyərkən o, həmişə illik toplantılarda bizimlə birlikdə idi və əməkdaşlığımız konkret nəticələrə gətirib 

çıxarmışdır. Əlbəttə ki, mən bizə bu layihəni icra etməyə kömək göstərmiş beynəlxalq maliyyə institutlarını da 

qeyd etmək istəyirəm. Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa 

İnvestisiya Bankı və digər banklar, həmçinin özəl banklar. Onların dəstəyi olmadan layihənin icrası mümkünsüz 

olardı. Başqa sözlə, biz çox nadir əməkdaşlıq formatını müəyyən etdik. Əlbəttə ki, Azərbaycan layihənin 

təşəbbüskarı, investoru və ev sahibi olaraq bu təşəbbüsə start verdi. Bu təşəbbüs bizim qonşularımız Türkiyə və 

Gürcüstan tərəfindən dəstəklənmişdir. Bu ölkələrlə biz əvvəllər enerji resurslarının nəqli və infrastrukturu üzrə 

mühüm layihələr icra etmişik. Sonra bu təşəbbüs yeni tərəfdaşlar - onlardan üçü Avropa İttifaqının üzvü olan 

İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstan, həmçinin Albaniya tərəfindən dəstəklənmişdir. Sonra isə yeni və potensial 

tərəfdaşlar - anlaşma memorandumlarını imzaladığımız ölkələr olan Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya və 

Monteneqro bu təşəbbüsə qoşulmuşdur. Həmçinin bu gün bu masada biz Macarıstan, Rumıniya, Serbiya və 

Türkmənistanın nümayəndələrini görürük və onların burada iştirakı bu layihəyə maraqlarının olduğunu nümayiş 

etdirir. Hesab edirəm ki, qarşıdan gələn illərdə biz əməkdaşlığımızı gücləndirəcəyik və ola bilsin, bütün ölkələr 

arasında daha geniş əməkdaşlıq formatını yaradacağıq və hətta, ola bilsin, burada iştirak etməyən ölkələr gələn 

ilin fevral ayında bizə qoşulacaq. 

Fürsətdən istifadə edərək hamınızı gələn ilin fevralında qonağımız olaraq buraya dəvət etmək istəyirəm. 

Çünki hesab edirəm ki, TAP-ın tikintisinin tamamlanması bizim komanda işimizin sonu demək deyil. 

Düşünürəm ki, gələn ilin fevral ayında burada - Bakıda bir çox məsələləri nəzərdən keçirmək lazımdır. Sonra da 

biz gələcək üçün strategiyamızı hazırlayacağıq. Keçən ilin fevral ayında biz 2018-ci ilin iyununda Türkiyə 

bazarına çatan TANAP-ın hissəsinin uğurla tamamlanması barədə məlumat verdik. Bu dəfə isə biz qürur hissi 

ilə artıq Türkiyə-Yunanıstan sərhədinə çatmış TANAP-ın tamamlandığını bildiririk. Bu, bizim meqalayihəmizin 

icrasında çox mühüm mərhələdir. Bu gün Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanması vəziyyətinin çox 

yüksək olduğu və sizə də yaxşı məlum olduğu kimi, TAP layihəsinin təqribən 92 faiz tamamlandığı bir vaxtda 

ümid edirəm ki, bu ilin sonuna kimi biz Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin açılışını qeyd edəcəyik. 

Əlbəttə, bütün səylərimiz çox konkret nəticələr verdikdən sonra geriyə baxdıqda bizim qarşımızda - 

Azərbaycanın qarşısında müstəqillik illərimizin əvvəlində hansı çağırışların olduğunu hətta təsəvvürümüzə 

gətirmək belə çətindir və bir gün, 30 ildən daha az müddətdə ölkənin beynəlxalq tərəfdaşları ilə birlikdə belə 

böyük uğura nail olacağını və dünya ölkələrini maraqlandıran, dünya miqyasında layihələrin təşəbbüskarı 

olacağını, tərəfdaşları ilə birlikdə onları uğurla icra edəcəyini təsəvvür etmək mümkün deyildi. Bu layihələrin 

hər biri - Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, “Azəri-Çıraq-Günəşli”, “Şahdəniz”, digər kəşfiyyat və 

hasilat layihələri, Cənub Qaz Dəhlizi, - mən, həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars kimi nəqliyyat layihəsini də buraya 
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əlavə edərdim, - onların hər biri strateji əhəmiyyətə malikdir. Onların hər biri ölkəmiz və xalqımız, bu layihədə 

iştirak edən bütün ölkələr üçün dayanıqlı, uğurlu və əminəm ki, çiçəklənən inkişafı təmin edəcəkdir. 

Lakin 1991-ci ildə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan 

müstəqilliyini bərpa etmişdi. Lakin əfsuslar olsun ki, ölkə öz xalqı üçün normal həyat şəraitini təmin edə 

bilməmişdir. Tam yoxsulluq var idi, iqtisadiyyat durğunluq vəziyyətində idi. Bir çox mürəkkəbliklərə və böyük 

itkilərə gətirib çıxaran xaotik bir vəziyyət var idi. 1992-ci ildə vəziyyət daha da pisləşdi. O zaman hərbi çevriliş 

nəticəsində Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi. Deyərdim ki, o zaman fəlakət vaxtı idi. Çünki birillik hakimiyyət 

Azərbaycanı uçuruma gətirdi. İqtisadiyyat tamamilə məhv edilmişdi, geniş vüsət almış korrupsiya faktiki olaraq 

bizim yeni əldə etdiyimiz dövlətçiliyimizi pozan amil idi. İnflyasiyanın səviyyəsi 1000 faizdən artıq idi. 

Ermənistanın işğalı, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün - hesab edirəm ki, o zaman biz adambaşına 

düşən qaçqınların sayına görə birinci yerdə idik. Ermənistan qüvvələrinin bizim ərazilərimizin bir hissəsini işğal 

etdiyi zaman Xalq Cəbhəsi hökuməti vətəndaş müharibəsinə, bu korrupsioner rejim azərbaycanlılar arasında 

müharibəyə başladı. Əldə edilmiş dövlətçilik yenidən risk altında idi. Azərbaycan xalqı bu antimilli rejimi məhv 

edəndə və Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edəndə müdriklik və cəsarət nümayiş etdirdi. 1993-cü ilin 

oktyabrından, Heydər Əliyev prezident seçiləndən sonra Azərbaycan sabitlik, inkişaf və tərəqqi yoluna qədəm 

qoymağa başladı. Beləliklə, həmin vaxtdan bəri ölkəmiz siyasi, iqtisadi və sosial sabitik vəziyyətində yaşayır. 

Regionumuzda və dünyadakı vəziyyətə nəzər yetirərkən, biz yeni münaqişələr, yeni qarşıdurmalar görürük. 

Əfsuslar olsun ki, münaqişələrin sayı artmaqdadır. Hesab edirəm ki, sabit və təhlükəsiz mühitdə yaşayış bizim 

siyasətimizin əsas nailiyyətlərindən biridir. 

Əlbəttə ki, dövləti qurmaq üçün əsas yollardan biri güclü iqtisadiyyatın yaradılması idi və xarici 

investisiyalar olmadan bu mümkün deyildi. Ona görə də investisiya yatırmaq üçün xarici şirkətləri cəlb 

etməyimiz çox aydın idi, lakin haraya investisiya yatırılmalı idi? Xarici şirkətlərin maraq göstərə biləcəyi 

yeganə sahə neft sahəsi idi. Lakin Azərbaycan çox riskli ölkə hesab olunurdu, burada xarici şirkətlərin 

nümayəndələri özlərini çox narahat hiss edirdilər, onlar üçün hətta qala biləcəkləri normal otellər mövcud 

deyildi. Əlbəttə ki, bu vəziyyətdə investisiyaları cəlb etmək asan vəzifə deyildi. Lakin biz bunu edə bildik və 

1994-cü ilin sentyabr ayında “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları üzrə müqavilə Azərbaycan və xarici şirkətlərdən 

ibarət konsorsium tərəfindən imzalandı. Bu, bizim tərəqqiyə, çiçəklənməyə və inkişafa doğru yolumuzun əvvəli 

idi. 

Ona görə də Azərbaycanın müasir tarixində neft amili həlledici rol oynayıb. Keçmişdə - Azərbaycan 

müstəqil olmadığı zaman, bildiyiniz kimi, ilk dəfə neft Bakıda çıxarılıb və dünyadakı ilk quyu bəlkə də buradan 

10 kilometr məsafədə yerləşir. Lakin xalqımız bundan faydalana bilmirdi. Çünki Azərbaycanın müstəqil 

olmadığı zamanlarda 1 milyard tondan çox neft hasil edilmişdir. Əgər həmin vaxt Azərbaycan müstəqil olsa idi, 

biz bu gün dünyada ən varlı və çiçəklənən ölkələrdən biri ola bilərdik. Lakin həmin təbii sərvətlər Azərbaycan 

xalqının maraqlarına xidmət etmirdi. Yalnız biz müstəqil olduqdan sonra bu, baş verdi. Bu günün Azərbaycanı 

bunun aydın nümunəsidir. Ona görə də 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması təkcə kommersiya 

layihəsi deyildi. Bu, bizim üçün həyatda qalmaq layihəsi idi. Bu, bizim üçün dövlətçiliyimizi, iqtisadiyyatımızı 

gücləndirmək, insanlarımızın daha yaxşı həyatını təmin etmək layihəsi idi. Bunlar hamısı baş verdi. Bizim 

nümunəmizdə neft lənət deyildi. Neft uğur qazanmaq, güclü ölkə qurmaq, insanlara normal həyat vermək, 

sabitlik, təhlükəsizlik, qonşularımızla harmoniyada yaşamaq üçün vasitələrdən, ən vacib vasitələrdən biri idi. 

Bundan sonra Azərbaycana maraq artdı və 1996-cı ildə “Şahdəniz” sazişi imzalandı. Həmin vaxt qaz ölkələrin 

enerji təhlükəsizliyində o qədər də vacib amil deyildi. Ona görə də “Şahdəniz” sazişinin imzalanması 1994-cü 

ildə “Azəri-Çıraq-Günəşli” kontraktının imzalanması qədər vacib hesab olunmurdu. Lakin bu günün reallıqları 

onu göstərir ki, onu vaxtında etmək necə də müdrik addım olub. Daha sonra 1997-ci ildə müqavilədə müəyyən 

edilmiş ərazidən ilk neft çıxarıldı. Bu baxımdan, düşünürəm ki, bu da rekord idi. Çünki adətən xarici 

investorlarla müqavilənin imzalanması ilə ilk karbohidrogen ehtiyatlarının çıxarılması arasında vaxt 3 ildən çox 

olur. Bizdə isə bu, 3 il oldu və bu, bizə imkan verdi ki, iqtisadiyyatın digər sektorlarına investisiya yatırmağa 

başlayaq. 2002-ci ildə əsas neft boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı qərar artıq həyata keçirilmişdi. Çünki Bakı-

Tbilisi-Ceyhan kəmərinin praktiki tikintisi başlamışdı. Bundan əvvəl bizim neftimizi Rusiya, Gürcüstan və Qara 

dəniz limanlarına çatdıran iki boru kəməri Bakı-Novorossiysk və Bakı–Supsa artıq istifadəyə verilmişdi. Ona 

görə də Bakı-Tbilisi-Ceyhanın 2006-cı ildə açılışı ölkəmizin inkişafında digər bir mərhələ idi. Çünki ondan 

sonra biz gəlirlər əldə etməyə, infrastruktura və insan kapitalına investisiya yatırmağa başladıq. 2007-ci ildə isə 

Azərbaycan ilk dəfə beynəlxalq qaz ixracatçısına çevrildi, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru xətti açıldı. Biz hesab 

edirik ki, planlaşdırdıqlarımızın əksəriyyəti uğurla yerinə yetirildi. Lakin qarşımızda yeni çağırışlar var idi. Biz 

“Şahdəniz”in, “Şahdəniz-2” layihəsinin tam miqyasda işlənilməsinə başlamalı idik. Əsas qaz boru xətti sistemi 

olmadan bu, imkansız idi. Ona görə də konsorsium tərəfdaşlarla razılığa gəlmək, yekun investisiya qərarı 
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vermək üçün bizi gözləyirdi və biz buna nail olduq. 2012-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə Trans-Anadolu boru 

kəmərinin - TANAP-ın tikintisi ilə bağlı müqavilə imzaladı. Bundan əvvəl qeyd etdiyim kimi, biz 2011-ci ildə 

Avropa Komissiyası ilə birgə bəyannamə imzaladıq. Bundan sonra beynəlxalq konsorsium “Şahdəniz-2” ilə 

bağlı yekun investisiya qərarını verdi və uğurla aparılmış tikintiyə praktiki olaraq start verildi. 2018-ci ildə biz 

artıq Bakıda - Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışını etdik və iyunda TANAP-la qaz 

Türkiyə bazarına çatdı. Artıq dediyim kimi, ötən ilin noyabrında TANAP Avropa sərhədlərinə çatdı. TAP-ın 

icrası artıq 92 faiz tamamlanıb. Beləliklə, bu, bizim hamımızın uğur hekayəsidir. 

Düşünürəm ki, Məşvərət Şurası bu layihənin həyata keçirilməsində çox vacib rol oynayıb. Çünki biz hər 

il təkcə Bakıda görüşmürük. İl ərzində çoxsaylı görüşlər, məsləhətləşmələr keçirilir və layihəni irəliyə aparmaq 

üçün vacib qərarlar verilir. Azərbaycan bu müddət ərzində həm də etibarlı tranzit ölkəyə çevrildi. Təkcə 

təchizatçı deyil, həm də tranzit ölkəyə çevrildi. Xəzərin şərq sahillərində yerləşən ölkələr beynəlxalq bazarlara 

öz karbohidrogen ehtiyatlarını Azərbaycan ərazisindən nəql edirlər. Həmçinin Rusiya şirkətləri tərəfindən bu 

ölkənin Xəzər dənizi sektorundan çıxarılan neft bizim sistemimiz - Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə beynəlxalq 

bazarlara nəql edilir. Beləliklə, biz artıq tranzit ölkəyik. Tranzit ölkə kimi rolumuz əminəm ki, artacaq. Bu, 

həmçinin Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun sürətli inkişafını stimullaşdırmışdır. Bu gün bu sektor çox müasir 

və səmərəlidir, Avrasiya nəqliyyat qovşağı kimi mövqelərimizi gücləndirməyə kömək edəcək. Xəzərdəki ən 

böyük donanma bizə məxsusdur, 200-dən çox gəmimiz var. Hazırda həm bizim, həm də konsorsium üçün zəruri 

gəmilər istehsal edən çox müasir gəmiqayırma zavodumuz var. Biz 6 beynəlxalq hava limanı tikmişik. Onlardan 

biri - Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 5 ulduza layiq görülmüş hava limanıdır. Bu, dünyadakı beşulduzlu 

10 hava limanından biridir. Biz dəmir yolu sistemimizi müasirləşdirmişik və bu proses davam etməkdədir. 

Davos Dünya İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsinə əsasən, Azərbaycan dəmir yollarının səmərəliliyinə görə 

dünyada 12-ci yerdədir. Azərbaycan hava yollarının səmərəliliyinə görə dünyada 11-ci yerdədir. Yolların 

keyfiyyətinə görə biz dünyada 27-ci yerdəyik. İnfrastrukturun keyfiyyətinə görə isə 34-cü yerdəyik. Beləliklə, 

nəqliyyat sektorunun inkişafı çox sürətli olub. 

Hazırda Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında iştirak edən və fəal 

investisiya yatıran yeganə ölkədir. Əslində, bu gün biz artıq ölkəmizdən keçən Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizi və 

hələ ki, istismara verilməyən, lakin potensialı olan Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi barədə danışırıq. Həmçinin 

demək istərdim ki, “Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şahdəniz” Azərbaycanın yeganə böyük sərvəti deyil. 

Baxmayaraq ki, onlar həqiqətən də böyük sərvətdir. Çünki Azərbaycanın və BP-nin müqavilənin müddətinin 

2024-ci ildən 2050-ci ilə qədər uzadılması ilə bağlı müqaviləni imzalaması faktı onu göstərir ki, “Azəri-Çıraq-

Günəşli”nin potensialı həqiqətən də böyükdür. Əgər əvvəllər yatağın neft potensialını 500 milyon ton ehtimal 

edirdiksə, hazırda bu, 1 milyard tondan qat-qat çoxdur. Əminəm, yeni texnologiyalar imkan verəcək ki, biz daha 

çox neft hasil edə bilək. 

Bizim təsdiqlənmiş qaz ehtiyatlarımız 2,6 trilyon kubmetrdir. Proqnozlaşdırılan ehtiyatlar 3 trilyon 

kubmetr civarındadır. Ona görə də Azərbaycan 100 ildən çox müddət üçün karbohidrogen ehtiyatlarının etibarlı 

təchizatçısı olacaq. Bu gün ənənəvi tərəfdaşlarımızla, - “Şahdəniz”, “Azəri-Çıraq-Günəşli” konsorsiumlarına 

rəhbərlik edən və strateji tərəfdaşımız olan BP ilə “D 2030” adlandırılan layihə üzərində çalışırıq. Bu, 2018-ci 

ildə qüvvəyə minib. BP ilə birlikdə biz “Şəfəq- Asiman” qaz yatağı üzərində çalışırıq və ilk quyu çox tezliklə 

qazılmalıdır. Biz BP ilə, həmçinin “Dayazsulu” adlandırılan layihə üzərində çalışırıq. Bu layihənin aşkar 

edilməyən yataqlar baxımından böyük potensialı var, çünki o, sahilə çox yaxın yerləşir və bizim ənənəvi 

hasilatımız dənizdə aparılırdı. Gələn il biz “Total”la 300 milyard kubmetr qaz potensialı olan “Abşeron” 

yatağından qaz hasilatına başlayacağıq. SOCAR fəal şəkildə “Ümid-Babək” yatağının işlənilməsi ilə məşğuldur. 

Hazırda “Ümid” yatağının gündəlik hasilatı 3 milyon kubmetr qazdır. Bu yatağın potensialı 200 milyard 

kubmetrdən çoxdur. “Equinor”la birlikdə biz “Qarabağ yatağı” üzərində çalışırıq. Mənə verilən məlumata görə, 

kəşfiyyat quyusu çox tezliklə qazılmalıdır. Beləliklə, bunların hamısı Azərbaycanın gələcək potensialının 

göstəricisidir. Üstəgəl, “Azəri-Çıraq-Günəşli”də böyük həcmdə dərin qaz yataqları var və SOCAR ilə BP 

arasında bu istiqamətdə danışıqlar çox uğurla gedir. Ümid edirəm ki, tezliklə biz razılığa gələ biləcəyik. 

Beləliklə, bunlar hamısı, beynəlxalq bazarlarda iştirakımızın genişləndirilməsi, şaxələnmiş üsullarla 

karbohidrogen ehtiyatlarımızın ixracı və xalqımız üçün daha yaxşı şəraitin yaradılmasından ibarət olan strateji 

məqsədlərimizin həyata keçirilməsinə töhfə verəcək. Bu, bizim məqsədimizdir və dövlətçiliyimizin 

gücləndirilməsidir. 

Biz, həmçinin sərvətlərin ədalətli bölgüsü üzərində fəal işləyirdik. Çünki neft hasil edən bir sıra 

ölkələrdə varlı və yoxsullar arasındakı fərq çox yüksəkdir. Ona görə də bizim əsas məqsədimiz dediyimiz kimi, 

nefti - “qara qızıl”ı insan kapitalına çevirmək olub. Son 16 ildə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsinin təxminən 

50 faizdən 4,8 faizə düşməsi faktı onu göstərir ki, iqtisadi inkişaf və neft-qaz layihələri insanlara daha yaxşı 
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həyat sürməyə kömək edib. Bu müddət ərzində bizim iqtisadiyyatımız 3,4 dəfə artıb. Bu, dünya rekordudur. Son 

16 ildə xarici ticarətimiz 6,4 dəfə artıb. Bizim birbaşa xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun yalnız 17 faizini 

təşkil edir. Sərbəst konvertasiya olunan valyuta ehtiyatlarımız xarici borcdan 6 dəfə çoxdur. Başqa sözlə, biz 

xarici borcu istədiyimiz vaxt bağlaya bilərik. 

Beləliklə, bunlar əsas iqtisadi məlumatlardır. Sonda onu əlavə etmək istərdim ki, Dünya Bankı “Doing 

Business” hesabatında Azərbaycanı ən islahatçı 20 ölkədən biri hesab edir. Bu ilin yanvarında Azərbaycan ilə 

Davos Dünya İqtisadi Forumu arasında Bakıda “Davos Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzinin yaradılması 

haqqında niyyət protokolu” imzalandı. Bu, Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı əhatə edəcək regional mərkəzdir. 

Azərbaycan ona görə seçildi ki, çünki bizim sənayemiz, qeyri-neft sənayemiz sürətlə inkişaf edir. Təkcə ötən il 

qeyri-neft sənayesində inkişaf təxminən 14-15 faiz idi. Bu il ümid edirik ki, artım daha çox və ya eyni səviyyədə 

olacaq. 

Əlbəttə, neft və qaz layihələrindən danışarkən biz həmişə enerji təhlükəsizliyindən danışırıq. 

Azərbaycan özü və qonşuları üçün enerji təhlükəsizliyini təmin edən ölkədir. Enerji resurslarının 

şaxələndirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Burada, əlbəttə, mənbələrin şaxələndirilməsi ən vacib məsələdir. 

Bizim nümunəmizdə isə mənbələrin və marşrutların şaxələndirilməsindən söhbət gedir. Həmçinin düşünürəm 

ki, bizim uğurumuzun əsas səbəblərdən biri maraqların balansıdır - hasilatçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar 

arasındakı balans. Əminəm ki, aramızdakı bu müsbət əməkdaşlıq formatı davam edəcək. Məşvərət Şurasına 

uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın Energetika naziri Pərviz Şahbazov dedi: 

-Cənab Prezident, icazə verin, Məşvərət Şurasının üzvləri adından ətraflı və məzmunlu nitqinizə görə 

bir daha Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirək. İndi mən çıxış üçün sözü Avropa Komissiyasının nümayəndəsi, 

Avropa Komissiyasının Enerji Məsələləri üzrə Baş Direktorluğunun baş direktorunun müavini, doktor Klaus-

Diter Borxardta vermək istərdim. 

 

X X X 

 

Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Klaus-Diter Borxardtın  

çıxışı 

 

-Çox sağ olun. Hörmətli Prezident Əliyev, nazir Şahbazov, nazir Petkova, nazir Tunova, nazir Ançiç, 

nazir müavinləri, zati-aliləri, xanımlar və cənablar. 

Bu çox mühüm toplantıda - Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin altıncı iclasında Avropa İttifaqı 

adından çıxış etmək mənim üçün şərəf və böyük məmnuniyyətdir. Bilirəm ki, hamınız burada aranızda enerji 

məsələləri üzrə yeni komissar xanım Simsonu görəcəyinizi gözləyirdiniz. Təəssüf ki, o, Avropa Komissiyası və 

Afrika İttifaqı arasında keçirilən kollegiyalararası görüşə görə Əddis-Əbəbədə qalmağa məcbur olmuşdur. O, 

buraya gəlməyi çatdıra bilmədi. Lakin o, sizin hamınıza ən səmimi salamlarını göndərir və həmçinin məndən 

xahiş etdi sizə çatdırım ki, onun Cənub Qaz Dəhlizinə sadiqliyi sələflərininki qədər güclüdür. Mənim fikrimcə, 

Məşvərət Şurasının bu altıncı toplantısı tamamilə özəl bir iclasdır. Çünki bir tərəfdən bizim qeyd ediləsi 

işlərimiz var və Prezident Əliyevin Cənub Qaz Dəhlizinin böyük mərhələləri ilə bağlı bizə verdiyi məlumatdan 

görə bilərsiniz ki, bütün bunlara 2011-ci ildə start verilib. Biz indi, sadəcə, 2020-ci ildəyik və buna nail 

olunması özlüyündə tamamilə inanılmazdır. Düşünürəm ki, “Şahdəniz-2” yatağından hasil edilən qazın ilin 

sonunadək Avropa İttifaqına - İtaliyaya qədər nəqli ilə bağlı sadə fakt bizim hamımız üçün fantastik nailiyyət 

olacaq. Prezident Əliyevin indicə qeyd etdiyi kimi, Avropa İttifaqı üçün əlbəttə ki, bu layihə həyati əhəmiyyət 

kəsb edir. Çünki bu, bizim enerji təhlükəsizliyimizi gücləndirir, həmçinin bizim şaxələndirmə strategiyamızın 

bir hissəsidir, yeni mənbədir və eləcə də daha mühümü olan Avropa bazarına yeni marşrutdur. Burada mən 

bütün bu illər ərzində bu layihələrə göstərdiyi idarəçiliyə və rəhbərliyə görə Prezident Əliyevə və onun 

hökumətinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Əlbəttə ki, mən eynilə tərəfdaş ölkələri – Türkiyə, Gürcüstan, 

Albaniya, Yunanıstan, İtaliya və Bolqarıstanı qeyd etmək istərdim. Mən, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarını 

da unutmaq istəmirəm. Prezidentin qeyd etdiyi kimi, siz hər zaman çox dəstək vermisiniz. Hər bir tərəfin bu 

layihə ilə bağlı baxışları və konkret səylər olmasaydı, bu layihə heç vaxt həyata keçməzdi. Sonuncu, lakin heç 

də az əhəmiyyət kəsb etməyən məsələ ondan ibarətdir ki, şirkətlər, kreditorlar olmasaydı, bu, mümkün ola 
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bilməzdi. Ona görə də bunun baş verməsi üçün mənim çox sıx, mükəmməl şəkildə birgə çalışdığım şirkətlərə də 

böyük təşəkkür edirəm. 

Beləliklə, bizim bu toplantıda nailiyyətlərimizi qeyd etmək üçün bütün səbəblərimiz var. Lakin biz həm 

də fürsətdən istifadə edib bir qədər gələcəyə baxmalıyıq, mən toplantımızın bir məqsədini də bunda görürəm. 

Bundan sonra nə olacaq? Bu məqamda mən, ilk növbədə, istərdim Cənub Qaz Dəhlizini necə genişləndirə 

biləcəyimizə nəzər salaq. Çünki bu elə gözəl layihədir ki, siz onu, sadəcə, 10 milyard kubmetr üçün istifadə edə 

bilməzsiniz. Beləliklə, ilk sual belədir: Bizim yeni istiqamətlərimiz varmı? Bəli, bizim yeni istiqamətlərimiz var. 

Qərbi Balkan ölkələri var. Onlardan bəzilərinin nümayəndələri buradadır. Digər Avropa ölkələrinin - 

Macarıstanın, Rumıniyanın marağı var və başqaları da olacaq. Beləliklə, istiqamət aydındır və imkan var. Sual 

yaranır: Qazı haradan əldə edək? Bu məqamda, Prezident Əliyev, Sizin son kəşfiyyatlarla bağlı dedikləriniz çox 

ümidvericidir. Əgər bütün bunlar həyata keçsə, onda düşünürəm ki, bizim Cənub Qaz Dəhlizini 10 milyard 

kubmetrdən 20 milyard kubmetrədək və daha çox genişləndirmək üçün artıq çox yaxşı imkanımız var, çünki bu 

dəhlizin imkanı, texniki imkanı artıq mövcuddur. 

İkincisi, mən bunu da qeyd etmək istəyirəm. Yəqin eşitmisiniz ki, - mən onu leytmotiv adlandırardım, - 

yeni komissiya Avropa üçün yeni yaşıl pakt işləyib hazırlayıb. İcazə verin, ondan başlayım ki, Avropa yaşıl 

paktı Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafı və ya hətta genişlənməsinə zidd deyil. Avropa yaşıl paktı qazı bizim 

gələcək enerji sistemimizin əsas komponentlərindən biri kimi ehtiva edir. Siz neytral emissiyalı iqtisadiyyatı 

yalnız o halda inkişaf etdirə bilərsiniz ki, onu keçidin iqtisadi səmərəliliyini təmin etmək üçün təsirin ciddi 

qiymətləndirilməsinə əsaslandırasınız. Bizim indiyədək apardığımız müşahidələr və təhlillər tamamilə aydın 

şəkildə göstərir ki, bu keçid qazı ehtiva etməklə həyata keçirilməlidir. Hələ bir müddət bu, bizim ən yaxşı 

tanıdığımız qaz – təbii qaz olacaq. Lakin daha uzunmüddətli perspektivdə bu təbii qaz da neytral emissiyalı qaza 

çevrilməlidir. O, karbohidrogensiz olmalıdır. Bu, bizim hamımızın – qazı bizim gələcək enerji sistemimizin 

komponentlərindən biri kimi saxlamaqda maraqlı olanların və Avropa İttifaqının Paris sazişi çərçivəsində 

üzərinə götürdüyü öhdəliklərə həqiqətən əməl etməsini istəyənlərin qarşılaşa biləcəyi bir çağırışdır. Avropa 

İttifaqı bu mənada əməkdaşlıq üçün açıqdır. Biz Avropa yaşıl paktını qonşu ölkələrdən təcrid olunmuş şəkildə 

həyata keçirmək istəmirik. Biz uzunmüddətli perspektivdə təbii qazı dekarbonlaşdırmaq və iqlim dəyişikliyi ilə 

mübarizədən ibarət olan həllin bir hissəsinə çevirmək üçün tələb olunan texnologiyaların inkişafı sahəsində 

gələcək əməkdaşlığı səbirsizliklə gözləyirik. Beləliklə, ümumilikdə, əməkdaşlıq, eləcə də Cənub Qaz Dəhlizi ilə 

bağlı gələcək əməkdaşlıq Cənub Qaz Dəhlizinin bizim hamımızın qürur duyduğu layihə olaraq qalmasını təmin 

etmək baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Təşəkkür edirəm. 

Azərbaycanın Energetika naziri Pərviz Şahbazov: Doktor Borxardt, çıxışınıza görə Sizə təşəkkür 

edirik. Mən bir daha bu səhər bizimlə birlikdə olduğuna görə Prezident Əliyevə minnətdarlığımızı bildirmək 

istərdim. 

 

X X X 

 

Toplantı işini panel sessiyalarla davam etdirib. 

 

AZƏRTAC 

2020, 28 fevral 

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin videokonfrans 

formatında VII iclasında çıxış edib 

(11 fevral 2021-ci il) 

 

Fevralın 11-də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin videokonfrans formatında VII 

iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda çıxış edib. 

 

Prezident İlham Əliyevin  

çıxışı 

 

-Hörmətli komissar Simson. 

Hörmətli komissar Varhelyi. 

Xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar. 

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının VII iclası videokonfrans vasitəsilə keçirilir. Bu, pandemiyanın 

nəticəsində yaranmış yeni reallıqdır. Buna baxmayaraq, əminəm ki, bizim birgə fəaliyyətimizin nəticəsi hər 

zaman olduğu kimi əhəmiyyətli olacaqdır. Məşvərət Şurasının ilk iclası mənim xatirimdədir. O zaman biz birgə 

işimizə yeni başlamışdıq və bu gün keçmişə nəzər saldıqda mühüm nailiyyətlərin şahidi oluruq. Yeri gəlmişkən, 

hər il Bakıda toplaşarkən biz görülən işləri nəzərdən keçirir və gələcək addımlarımızı planlaşdırırıq. 

Şadam ki, bugünkü iclasda iştirak edən ölkələrin sayı əvvəlkindən artıqdır. Hazırda burada 18 ölkə, 19 

şirkət və 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatı iştirak edir. Biz vahid komanda olaraq çalışırıq və hesab edirəm 

ki, bu, bizim uğurumuzun başlıca səbəbidir. 

Əlbəttə, əvvəlcə hər birimizi Cənub Qaz Dəhlizinin inşasının başa çatdırılması münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm. Ötən ilin sonuncu günü əlamətdar olmuşdur. Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti olan TAP 

layihəsinin yekunlaşdırılması tarixi nailiyyətdir. Əminəm ki, bizim birgə fəaliyyətimiz davam edəcəkdir, çünki 

yeni plan və ideyalarımız var. Həmin plan və ideyalar bugünkü iclasda mütləq müzakirə ediləcəkdir. 

Mən bütün tərəfdaşlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu nəhəng layihənin inşasında iştirak edən 

dövlətlər - Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya və İtaliya hökumətlərinə minnətdaram. 

Avropa Komissiyasına təşəkkür edirəm, çünki Azərbaycan və Avropa Komissiyası 10 il əvvəl Bakıda Cənub 

Qaz Dəhlizinə dair Birgə Bəyanat imzalamışdır. Bu, bizim fəaliyyətimizin başlanğıc nöqtəsi idi. Bu 10 il 

ərzində biz Avropa Komissiyası ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq etmişik və Azərbaycan və Avropa Komissiyası 

Məşvərət Şurasının həmsədrləridir. 

Mən ABŞ və Böyük Britaniya hökumətlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tərəfdaşlarımız olan hər 

iki ölkənin hökuməti bizim bütün təşəbbüslərimizi hər zaman dəstəkləmiş, Azərbaycan və onun qonşuları və 

tərəfdaşları ilə birlikdə əvvəllər də uğurla həyata keçirdiyi müxtəlif nəhəng layihələrin icrası zamanı bizə çox 

güclü dəstək vermişdir. 

Əlbəttə, şirkətlər bu layihəyə güclü sadiqlik nümayiş etdirməsə idi, onun reallaşması mümkünsüz olardı. 

Burada həqiqətən də bu nəhəng enerji layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı vahid ideya ətrafında toplaşmış 

şirkətlərdən ibarət böyük bir qrup mövcuddur. Bu mənada mən Azərbaycan və BP arasında strateji tərəfdaşlığın 

əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. BP bizim strateji tərəfdaşımızdır, 27 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən şirkətdir və qarşıda hələ neçə onilliklər ərzində əməkdaşlığımız var. Buraya Azərbaycanda neft və qaz 

sahəsi, o cümlədən resursların nəqli ilə bağlı bütün əhəmiyyətli layihələr daxildir. 

Buradan aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatlarına – Dünya Bankına, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankına, Asiya İnkişaf Bankına, Avropa İnvestisiya Bankına və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankına 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu beş böyük beynəlxalq maliyyə institutu layihədə iştirak etmiş və onun 

həyata keçirilməsinə mühüm töhfələr vermişdir. 

Bu, bir daha onu nümayiş etdirir ki, komanda şəklində aparılan iş yaxşı nəticə verir. Biz əhəmiyyətli 

irəliləyişə nail olmuşuq. Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi layihəsidir. Bu 

gün enerji təhlükəsizliyi bütün ölkələrin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Enerjinin şaxələndirilməsi də istehlakçı 

və istehsalçı ölkələr üçün vacibdir. Beləliklə, zənnimcə, biz misilsiz əməkdaşlıq formatına nail olmuşuq. 

Düzgün hesablanmış maraqlar balansı var ki, burada istehsalçı olan Azərbaycanın maraqları tranzit və istehlakçı 

ölkələrin maraqları ilə üst-üstə düşür. Məhz bunun nəticəsində bəzilərinin o qədər də real hesab etmədikləri bir 

layihənin həyata keçirilməsi mümkün olmuşdur. 
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Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə nəzər saldıqda, onun bir çox parametrlər üzrə çox nadir olduğunu görə 

bilərik. Onun uzunluğu 3500 kilometrdir və layihə 7 ölkəni birləşdirir. Həmin ölkələr arasında sıx əməkdaşlıq 

olmasa idi, onu reallaşdırmaq mümkünsüz olardı. Boru xətti çox mürəkkəb coğrafi məkanlardan, hündürlüyü 

2500 metr olan dağlardan, 100 kilometrdən artıq hissəsi isə Adriatik dənizinin dibindən keçir. Cənub Qaz 

Dəhlizi mövcud olan ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir və bu, həmin layihənin planlaşdırılması və icrası 

zamanı bizim üçün başlıca şərt olmuşdur. 

Layihənin dəyərinə gəldikdə, ilkin olaraq dəyər 44,6 milyard dollar məbləğində hesablanmışdı. Lakin 

səmərəli idarəçilik və düzgün planlaşdırma nəticəsində layihənin dəyəri 33 milyard dollara enmişdir. Bunun özü 

əhəmiyyətli bir nailiyyətdir. Çünki adətən tikinti layihələrinin icrası zamanı dəyər azalmır, əksinə, artır. Onu da 

qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan layihəyə 10 milyard dollar həcmində əhəmiyyətli maliyyə töhfəsi 

vermişdir və biz Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsinin hər dörd seqmentində - “Şahdəniz”, Cənubi 

Qafqaz boru kəməri, TANAP və TAP-da iştirak etmişik. Bunların hamısı bizim komanda şəklində 

işləməyimizin təzahürüdür. 

Bir daha 10 il əvvəl Bakıda Avropa Komissiyasının o zamankı prezidenti cənab Barrozu və mənim 

tərəfimdən imzalanmış Birgə Bəyanatın əhəmiyyətini vurğulamaq istərdim. Cənub Qaz Dəhlizinə dair Birgə 

Bəyanatın imzalanması həqiqətən də əlamətdar hadisə idi. Ancaq həmin bəyanatın imzalanması artıq əldə 

edilmiş irəliləyişə görə mümkün olmuşdur. O zaman - 1994-cü ildə Azərbaycan fəal şəkildə dünyanın aparıcı 

enerji şirkətləri ilə işləməyə başlamış və “Əsrin müqaviləsi” imzalamışdır. Bu, bizim enerji strategiyamızın 

reallaşdırılması istiqamətində atılmış vacib addım idi. 

Tərəfdaşlarımıza bəzi mühüm tarixi nailiyyətləri xatırlatmaq istəyirəm. 1994-cü il bizim bütün nəhəng 

layihələrimiz üçün başlanğıc nöqtəsi hesab oluna bilər. 1996-cı ildə Azərbaycan və beynəlxalq enerji 

şirkətlərindən ibarət konsorsium “Şahdəniz” yatağı ilə bağlı müqavilə imzalamışdır. Hazırda həmin yataq Cənub 

Qaz Dəhlizinin yeganə təbii ehtiyat mənbəyidir, ancaq əminəm ki, digər yataqlardan da əlavə qaz həcmləri 

olacaqdır. 1997-ci ildə xarici şirkətlər tərəfindən Xəzərdə ilk neftin hasil edilməsi reallığa çevrilmişdir. 

Azərbaycan Xəzər dənizində fəaliyyət göstərmək üçün xarici neft şirkətlərini dəvət edən ilk ölkə olmuşdur. 

Daha sonra 1999-cu ildə biz Bakıdan Gürcüstanın Supsa liman şəhərinədək uzanan boru kəmərini istifadəyə 

verdik. Bu, gələcək sərmayə qoyuluşu baxımından çox vacib idi, çünki buna qədər bizim dünya bazarına 

çıxışımız yox idi. Azərbaycan dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Bu səbəbdən bizim boru kəmərlərinə ehtiyacımız 

var idi və beləliklə, 1999-cu ildəki nailiyyətimiz əhəmiyyətli dəyişiklik yaratdı. 

Daha sonra biz 2006-cı ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft boru kəməri ilə bağlı 

işlərimizi planlaşdırmağa başladıq. Bu, Xəzər dənizinin Aralıq dənizi ilə birləşdirilməsi demək idi. Biz artıq 

təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsinə nail olduq. 2007-ci ildə biz Azərbaycandan Gürcüstana, oradan isə 

Türkiyəyə uzanan qaz boru kəmərinin inşasını başa çatdırdıq. Bunun özü də tarixdə bir ilk idi – Azərbaycan 

qonşu ölkələri təbii qaz ilə təmin etməyə başladı. Nəhayət, 2012-ci ildə, Avropa İttifaqı ilə bəyanatın 

imzalanmasından bir il sonra, biz Azərbaycan və Türkiyə arasında TANAP layihəsinin inşası ilə bağlı müqavilə 

imzaladıq. Bu, Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi baxımından çox mühüm hadisə idi. 2018-ci ildə 

TANAP-ın icrası başa çatdıqdan sonra, 2020-ci ildə TAP layihəsi də yekunlaşdırılmışdır. 

Bunların hər biri əhəmiyyətli nailiyyətlərdir. Bu gün keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, bütün bu 

nailiyyətlər olmasa idi, bir-birimizi təbrik etdiyimiz bugünkü mərasim mümkünsüz olardı. Ancaq biz gələcəyə 

baxmalıyıq. Biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik, lakin əminəm ki, bu gün Məşvərət Şurasının toplantısı 

çərçivəsində iştirakçılar gələcək planlarımızı müzakirə edəcəklər. Azərbaycana gəldikdə, biz enerji 

resurslarımızı inkişaf etdirməyə davam edəcəyik. Hazırda kəşfiyyat və hasilat mərhələsində olan bir neçə 

yataqla bağlı çox ümidverici perspektivlər var. Xüsusilə 400 milyard kubmetr qaz ehtiyatına malik olan 

“Babək” yatağını qeyd edə bilərəm. “Abşeron” qaz-kondensat yatağının 350 milyard kubmetr ehtiyatı var və 

ümid edirəm ki, orada hasilat gələn il başlayacaqdır. Digəri isə “Ümid” yatağıdır ki, orada ən azı 200 milyard 

kubmetr təbii qaz ehtiyatı mövcuddur. Bunlar təsdiqlənmiş ehtiyata malik olan yataqlardır ki, onlar Xəzər 

dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda qaz hasilatına töhfə verəcəkdir. Kəşfiyyat mərhələsində olan digər 

layihələr də var və biz növbəti illərdə yeni kəşflərin olacağına ümid edirik. Beləliklə, şaxələndirilmiş bu neft-

qaz kəmərləri şəbəkəmizin hasilat gücünün artırılmasına xidmət edəcəkdir. 

Birgə planlarımıza gəldikdə, əminəm ki, bu gün siz İonik-Adriatik boru kəmərinə dair məsələləri 

müzakirə edəcəksiniz. Əlbəttə, TAP-ın başa çatdırılması İonik-Adriatik boru kəmərinin inşasına imkan yaradır. 

Biz Qərbi Balkan ölkələri ilə anlaşma memorandumlarını artıq imzalamışıq. İonik-Adriatik boru kəməri həyata 

keçirildikdən sonra biz təchizat marşrutlarımızı şaxələndirmək imkanı əldə edəcəyik və Qərbi Balkan dövlətləri 

üçün də yeni imkanlar yaradacağıq. 
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Şaxələndirmə haqqında danışarkən qeyd etməliyik ki, bizim layihə yalnız marşrutların deyil, həm də 

mənbələrin şaxələndirilməsindən ibarətdir. Bu, olduqca vacib məsələdir və real şaxələndirmə deməkdir. 

Azərbaycan qazı Avropa üçün yeni, etibarlı və uzunmüddətli mənbədir. Çünki bizim təsdiqlənmiş təbii qaz 

ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetr təşkil edir və yeni məlumatlara görə bu həcm daha da artıq ola bilər. “Azəri-

Çıraq-Günəşli” yatağında “dərin qaz” adlanan layihəni də nəzərə alsaq, bizim potensialın mənzərəsi daha da 

aydın olar. 

Sizlərə daha bir vacib tədbirlə bağlı məlumat vermək istərdim. Bu da Azərbaycan və Türkmənistan 

arasında “Dostluq” yatağına dair Anlaşma Memorandumunun imzalanmasıdır. Bu yataq azərbaycanlı geoloq və 

neftçilər tərəfindən sovet dövründə kəşf edilmişdir. Yəni, kəşf edilmiş yataqdır. Bu yatağın işlənilməsinə dair 

baza prinsiplərinin hazırlanması üçün çox vaxt tələb edildi və biz onu “Dostluq” adlandırdıq. Bu, Xəzər 

hövzəsində çox əlamətdar hadisədir. Bu ilin yanvar ayında həmin memorandum imzalandı və əminəm ki, 

tezliklə biz bütün şərtləri razılaşdıraraq yekun müqaviləni imzalayacağıq. Bu, Xəzər dənizi və onun 

hüdudlarından kənarda gələcək enerji əməkdaşlığı üçün də çox faydalı olacaqdır. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan artıq Xəzər dənizinin şərq sahilində olan enerji 

ehtiyatlarının nəqli üçün etibarlı tranzit ölkəyə çevrilib. Uzun illərdir ki, biz Xəzərin şərqində yerləşən 

tərəfdaşlarımız üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri və ölkəmizin dəmir yolu sistemi vasitəsilə vacib 

nəqliyyat marşrutları üzrə təchizatı təmin edirik. Yəni, Azərbaycan özünü etibarlı tranzit ölkə kimi təsdiq 

etmişdir. 

Diqqətinizə çatdırmaq istədiyim digər bir məqam, bizim bərpa edilən enerjiyə dair planlarımızla bağlıdır. 

Biz hazırda dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə danışıqlar mərhələsindəyik. Biz artıq onların ikisi ilə inşaat 

üçün zəruri sənədləri imzalamışıq. Bunların biri günəş, digəri isə külək enerjisi stansiyalarıdır ki, onların toplam 

gücü 440 meqavatdır. Bu layihələr 100 faiz xarici sərmayə hesabına icra olunacaq. Azərbaycanın sərmayə 

mühiti olduqca münbitdir. Dünya Bankının hesabatına görə, Azərbaycan biznes fəaliyyəti üçün imkanlar 

baxımından 30 aparıcı dövlət sırasındadır. Bərpa olunan enerji sahəsinə sərmayələrin cəlb edilməsi bizim bərpa 

olunan enerji mənbələrinə dair strategiyamıza və potensialımıza uyğundur. 

Bununla yanaşı, işğal edilmiş ərazilərimizin azad olunmasından sonra həmin ərazilərdə günəş, külək və su 

ehtiyatları vasitəsilə elektrik enerjisinin istehsalı üçün yeni imkanlar yaranmışdır. Bu baxımdan mən 

ölkələrinizdən olan şirkətləri bizim tərəfdaşlarımız olmağa dəvət edirəm. Mən artıq rəsmi olaraq azad edilmiş 

əraziləri “yaşıl enerji” ilə təmin ediləcək bölgə elan etmişəm. Biz artıq master-plan üzərində çalışırıq və nəhəng 

su, günəş və külək potensialından istifadə edərək həmin layihələri icra edəcəyik. 

Daha bir layihə bütün azad olunmuş ərazilərdə “ağıllı şəhərlər”in yaradılmasıdır ki, bununla bağlı da 

hazırlıq işləri gedir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin Ermənistan tərəfindən darmadağın edilməsini nəzərə 

alsaq, bu, böyük bir çağırışdır, lakin biz bunun öhdəsindən qısa müddət ərzində gəlmək və keçmiş 

köçkünlərimizi doğma torpaqlarına qaytarmaq məsələsinə sadiqik. Bununla da ölkənin imkanlarını, əzmini və 

gələcəyə baxışını nümayiş etdirmək niyyətindəyik. 

Hesab edirəm ki, böyük neft və qaz potensialına sahib, xam neft və neft məhsullarının, təbii qaz və 

elektrik enerjisi ixracatçısı olan Azərbaycan böyük məsuliyyət nümayiş etdirməli və “yaşıl enerji”yə fəal şəkildə 

sərmayə yatırmalıdır. Biz məhz bununla məşğuluq. Bununla bağlı planlarımı bölüşdüm və əminəm ki, onlar 

həyata keçiriləcəkdir. Sadəcə olaraq, tərəfdaş və dostlarımızı məlumatlandırmaq istədim ki, belə imkanlar da 

mövcuddur. 

Artıq dediyim kimi, Cənub Qaz Dəhlizinin başa çatdırılmasını qeyd etdiyimiz bir vaxtda biz gələcəyə 

baxmalı, yeni plan və ideyalar üzərində işləməliyik. Ümid edirəm ki, pandemiya bitdikdən sonra biz yenidən 

Bakıda görüşə biləcəyik, çünki Bakı ənənəvi olaraq Məşvərət Şurasının toplantılarının keçirildiyi şəhərdir. 

Fürsətdən istifadə edərək, birgə fəaliyyətimizi davam etdirmək üçün sizi gələn il Bakıya səfərə dəvət edirəm. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov dedi: 

-Zati-aliləri, cənab Prezident, biz Sizə Məşvərət Şurasının bugünkü iclasının bütün iştirakçıları adından 

dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Siz çox əhatəli və təfərrüatlı çıxış etdiniz. Təbii ki, Sizin dəstəyiniz Cənub 

Qaz Dəhlizinin uğurlu olmasını şərtləndirdi. 

İndi isə sözü Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simsona vermək 

istəyirəm. 
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Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simson dedi: 

-Zati-aliləri Prezident Əliyev, nazir Şahbazov, Brüsseldən sizə salamlar. Məşvərət Şurasının builki iclası 

xüsusidir. Çünki bizim bu günü qeyd etmək üçün əsasımız var. Cənub Qaz Dəhlizi başa çatıb. Məşvərət Şurası 

siyasi liderləri, şirkətləri və maliyyə təsisatlarının hamısını bir masa arxasında toplayıb. Bu cür digər 

forumlardan fərqli olaraq, bu, görünməmiş hadisədir. Bu uğurun miqyasını əslində anlamaq üçün biz layihənin 

üzləşdiyi iki gözəçarpan çətinliyi qavramalı idik. Birincisi, inam. Şura hamımızı vahid ideya ətrafında 

birləşdirdi. O, hamımız üçün çox istənilən etimadı qurmağa, icra olunacaq məsələlər ətrafında konsensus əldə 

etməyə və həyata keçiriləcək layihələrlə bağlı razılığa gəlməyə yardım etdi. İkincisi texniki tərəfdir. Burada 

nəinki “Şahdəniz-2” yatağının işlənilməsi, eləcə də çoxsaylı ərazilərdə, fərqli coğrafi məkanlarda, həm quruda, 

həm dənizdə boruların yerləşdirilməsi və birləşdirilməsində üzə çıxan çətinliklər nəzərdə tutulur. Bütün bunlara 

baxmayaraq, biz qalib gəldik. Bu gün biz fərəhlə deyə bilərik ki, mandatımız icra olunub. 

Cənub Qaz Dəhlizi Avropa İttifaqına öz enerji təchizatını şaxələndirmək, vətəndaşlarımıza daha çox 

seçim və rəqabəti təmin etməkdə kömək edir. Faktiki olaraq, biz İtaliyada bu ilin əvvəlində qaz qiymətlərinin 

artıq aşağı düşdüyünü görürük. Bu, uğurumuzun, həmçinin yeni tərəfdaşlığın başlanması deməkdir. Bu dəhliz 

vasitəsilə Avropa İttifaqı və Azərbaycan hazırda strateji enerji tərəfdaşlarıdır. Biz bu nöqtəyə təsadüfən, yaxud 

hansısa şərtlərlə gəlməmişik. Tam əksinə. Biz bu nöqtəyə bu gün ona görə çatmışıq ki, bu iclasda iştirak edən 

hər bir şəxs yorulmadan çalışıb və sadiqliyini nümayiş etdirib. Mən, əvvəlcə, Prezident Əliyevə bütün bu illər 

ərzində nümayiş etdirdiyi mövqeyinə, qətiyyətinə və strateji idarəçiliyinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Mən, həmçinin Gürcüstan, Türkiyə və Albaniyaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dəhlizimiz Sizin 

ərazilərdən keçir. Siz olmadan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi olmazdı. Siyasətə dəstək bu cür layihələrdə hər hansı 

boru kəməri çəkilmədən təməl rolunu oynayır. Bir sözlə, mən bu müddət ərzində verdiyi siyasi dəstəyinə görə 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Birləşmiş Krallığa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz bu illər ərzində işinizə 

və dəstəyinizə görə Sizə minnətdarıq. Sonuncu, lakin mühüm məqam maliyyələşmədir. Maliyyələşmə bu 

layihənin icrasında çox vacib idi. Mən layihənin maliyyələşdirilməsinə töhfə vermiş Avropa İnvestisiya 

Bankına, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına, Dünya Bankına və bütün özəl qurumlara minnətdarlığımızı 

bildirmək istəyirəm. Məhz beləcə biz bu nöqtəyə çatdıq. 

İndi isə gəlin, işi necə davam etdirəcəyimizə nəzər salaq. Hamımız bilirik ki, Avropa iqlim neytrallığına 

doğru qlobal keçiddə aparıcı cərgədədir. “Yaşıl razılaşma” əsasında aydın məqsədlər dayanır. 2050-ci ilə qədər 

Avropada iqlim neytrallığı olmalıdır və gələn 10 il ərzində emissiyaların azaldılması ən azı 55 faizə çatmalıdır. 

Bu, de-karbonlaşmış enerji sisteminə doğru hərəkət etmək deməkdir. Əlbəttə, iqlim neytrallığına doğru yol 

uzundur. Müxtəlif başlanğıc nöqtələrində fərqli yanaşmaları tələb edir. Bu baxımdan biz qazın rolunu əvəzedici 

yanacaq kimi görürük. Avropa İttifaqı Şurası bu yaxınlarda etiraf etmişdir ki, qaz keçid yanacağa kimi enerji 

təhlükəsizliyini və əlçatanlığı saxlanmaqla qara kömür kimi havanı çirkləndirən enerji mənbələrindən tədricən 

uzaqlaşmanın təmin edilməsində öz rolunu oynayacaqdır. Eyni zamanda, gələcək “yaşıl razılaşma” ilə dünyada 

qaz de-karbonlaşdırılmalıdır və öz yerini hidrogenin və digər de-karbonlaşmış yanacağın tətbiqi üçün təhvil 

verməlidir. Təmiz enerjiyə keçid zamanı qazın rolunu etiraf etdiyimiz zaman biz, həmçinin aydın anlayırıq ki, 

bu rol yeni məsuliyyəti ehtiva edir. Bu səbəbdən Avropa İttifaqı metan emissiyaları sayəsində tədbirlərə xüsusi 

önəm verir. Biz bilirik ki, metan qısa perspektivdə CO2-dən qat-qat zərərlidir. Metan emissiyaları bütün istilik 

qazların emissiyasının 50 faizə yaxın hissəsini təşkil edir. Lakin biz, həmçinin bilirik ki, qaz hasilatı nəticəsində 

havaya qalxan metan demək olar ki, sıfır xərclə azaldıla bilər. Bu, elə bir sahədir ki, Avropa İttifaqı sürətlə 

addımlamağı çox arzu edir. Mənə məlumdur ki, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti artıq BMT-nin Ətraf mühit 

proqramı ilə ilk təmasları qurub. Biz Avropa İttifaqında metanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar, həmçinin 

BMT-nin Ətraf mühit proqramı ilə yaxından əməkdaşlıq edirik. Böyük işin bir hissəsi olaraq ötən ilin 

oktyabrında biz antropogen metan emissiyalarını azaltmaq üçün Avropa İttifaqının strategiyasını qəbul etmişik 

və bu məsələdə əməkdaşlığı genişləndirmək arzusundayıq. Qısa perspektivdə biz emissiyaların monitorinqi, 

yoxlanılması və məruzə edilməsində boşluqları doldurmaq, eləcə də metan emissiyalarını azaltmaq üçün 

təşəbbüsləri həvəsləndirmək istəyirik. Növbəti addımımız BMT-nin Ətraf mühit proqramı ilə beynəlxalq metan 

emissiyası abservatoriyasını yaratmaq və metan emissiyalarının azaldılması ilə əlaqədar Avropa İttifaqının 

qaydalarını hazırlamaqdan ibarət olacaq. Biz qlobal peyklə monitorinq məlumatlarınızı bölüşməyə hazırıq və 

onlar bu gün artıq ən çox emissiya tərəflərini müəyyən edə bilir. 

Bu cür dəyişkən enerji xəritəsində bugünkü iclasda, həmçinin Cənub Qaz Dəhlizinin uğurunu necə 

davamlı etmək və onun perspektivlərini təmin etmək kimi məsələləri də nəzərdən keçirəcəyik. Sual olunur: Bu 

layihə Qərbi Balkan regionu üçün etibarlı və enerji çıxışının təmin edilməsinə necə töhfə verə bilər? Çünki 

həmin region de-karbonlaşmış sistemə doğru tədricən addımlayır, kömürdən uzaqlaşır və öz güclü potensialını 

inkişafda olan, bərpaolunan enerji üçün istifadə edir. Avropa İttifaqı Qərbi Balkanlara enerji keçidi zamanı 
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praqmatik formada əsl tərəfdaşlıq ruhunda kömək etmək üçün yardım əlini uzadır. Biz enerji və bağlantını ötən 

il qəbul olunmuş Qərbi Balkanlar üçün iqtisadi və investisiya proqramının əsas hissəsində əks etdirdik. Əlbəttə, 

Azərbaycan qazının günlərin bir günündə Qərbi Balkanlara çatması bir sıra aspektlərdən asılı olacaq. Əsas 

aparıcı qüvvə bazara əsaslanan investisiya qərarları olacaq. Bu yay TAP Konsorsiumu ilkin icbari bazar 

tədqiqatını planlaşdırır. İnfrastruktur da nəzərdən keçirilir. Hər bir yeni infrastruktur layihəsi ayrıca olaraq 

qiymətləndirilməlidir. Onun dayanıqlığa təsiri nəzərdən keçirilməlidir. Bütün bunlar mühüm texniki işi tələb 

edir. Fikrimizcə, bu iş enerji birliyi, Mərkəzi və Cənub Şərqi Avropada enerji bağlantısı kimi regional 

forumlardan istifadə edərək aparılmalıdır. Beləliklə, bugünkü görüşümüz nəinki hazırkı uğuru qeyd etmək, eləcə 

də perspektivlər və çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq baxımından vacibdir. 

Xanımlar və cənablar, mən bugünkü iclasda nümayiş etdirilən kollektiv səylərdən fərəh hissi duyuram. 

Biz bu uğurdan qarşımızda olan iş zamanı ruhlandırıcı amil kimi istifadə etməliyik. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Nazir Pərviz Şahbazov dedi: 

-Xanım Simson, xoş sözlərə və ətraflı çıxışınıza görə sağ olun. 

İndi isə mən sizin hamınızı nazirlərin VII iclasının birinci sessiyasına dəvət edirəm. 

Zati-aliləri cənab Prezident. 

Hörmətli komissarlar. 

Hörmətli nazirlər. 

ABŞ, Birləşmiş Krallıq və İtaliya hökumətinin yüksək rütbəli nümayəndələri. 

Xanımlar və cənablar. 

Məşvərət Şurası beynəlxalq əməkdaşlığın nümunəvi bir formatı kimi öz məqsədinə nail oldu. Cənub Qaz 

Dəhlizi hazırda Avropanı Xəzər dənizi ilə bağlayır və bu, dünya miqyaslı infrastruktur vasitəsilə baş tutur, enerji 

təhlükəsizliyini gücləndirir, eyni zamanda, iqlim, iqtisadi və kommersiya məqsədlərimizə nail olunmasına töhfə 

verir. İlk dəfə olaraq Azərbaycan qazı Avropa bazarına 3500 kilometrlik məsafəni qət edərək daxil olub. Cənab 

Prezidentin qeyd etdiyi kimi, layihə vaxtında tamamlandı və büdcəyə də qənaət edildi. Mən sizin hamınızı belə 

bir ümumi tarixi nailiyyət münasibətilə təbrik edir və strateji məqsədlərimizə doğru daimi olaraq irəliləməyimizi 

arzulayıram, səmərəli tədbirlər arzu edirəm. Biz yüksək səviyyədə dəstəyin və çoxtərəfli əməkdaşlığın 

tərəfdarıyıq. 

Hörmətli iştirakçılar, belə bir meqalayihə öz şaxələndirmə missiyasının da nəticələrini artıq göstərdi. Cari 

ildə Azərbaycandan Gürcüstana təxminən 1 milyard kubmetr, Türkiyəyə ən azı 8 milyard kubmetr, Avropaya 5 

milyard kubmetrdən çox təbii qazın ixrac edilməsi gözlənilir. Növbəti ildə Cənub Qaz Dəhlizinin əsas 

seqmentlərindən biri olan TAP vasitəsilə bizim İtaliyaya 13 faiz, Yunanıstana 20 faiz, Bolqarıstana isə 33 faiz 

təbii qazımız çatdırılacaq. Həm TANAP-ın, həm də TAP-ın 2023-cü ilə qədər tam buraxılış qabiliyyəti ilə 

istifadə olunması nəzərdə tutulur. Artıq “Şahdəniz” yatağından 137 milyard kubmetrlik qaz hasil edilmişdir və 

hazırda bu, əslində, Cənub Qaz Dəhlizinin əsas mənbəyidir. Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın enerji 

təhlükəsizliyini gücləndirir, bazarları, istehlakçı ölkələr üçün mənbələri və marşrutları şaxələndirir. Xüsusi 

olaraq məhz Avropa İttifaqının Karbon Neytrallığı Prioriteti çərçivəsində Cənub Qaz Dəhlizi yanacağın iqlimə 

ən az təsir göstərərək təchiz edilməsi imkanlarını açır. Bu, karbohidrogenin nəqlini nəzərdə tutur və bununla 

bağlı Cənub Qaz Dəhlizi sisteminin seqmentinə artıq tətbiq edilir. 

Xanımlar və cənablar, TAP-ın istismara verilməsi Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin sonu deyil, əksinə, bu, 

yeni imkanların başlanması deməkdir. Biz öz tərəfdaşlarımızla birgə yeni geoiqtisadi mühiti və dayanıqlı 

inkişafı, qlobal əməkdaşlığı təşviq edən Avrasiyanın yeni xəritəsini yaradırıq. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, 

Azərbaycan enerji dəhlizinin fiziki təhlükəsizliyini artırmışdır və bu layihəyə hərbi hədələri aradan qaldırmışdır, 

öz ərazilərini Ermənistan Respublikasının 30 illik işğalından azad edərək ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. 

İndi isə biz Cənub Qaz Dəhlizinin birinci fazasını başa çatdırdıqdan sonra növbəti faza üzərində 

düşünürük. İkinci faza nəticəsində Azərbaycan qazının işlənilməyən yataqlardan hasilatı təmin ediləcəkdir və bu 

da artıq yeni təchizatçılar üçün yeni tranzit imkanları yaradacaq. Əminəm ki, Məşvərət Şurasının bugünkü 

iclasında biz nəinki ümumi nailiyyətlərimizi qeyd edəcəyik, o cümlədən gələcək imkanlarla bağlı birgə 

müzakirələr aparacağıq. Çox sağ olun. 

İndi isə mən sözü cənab Oliver Varhelyiyə vermək istəyirəm. 
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Avropa Komissiyasının qonşuluq siyasəti və genişlənmə danışıqları üzrə komissarı Oliver Varhelyi 

dedi: 

-Çox sağ olun. 

- Hörmətli cənab Prezident. 

-Hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar. 

Bu gün sizin aranızda olmaqdan çox şadam. Biz belə çox mühüm bir qaz şaxələndirmə layihəsinin 

iclasını qeyd edirik. Ümid edirəm ki, bu, həmçinin bizim üçün yeni bir səhifədir və bizim Qərb tərəfdaşlarımızla 

apardığımız əməkdaşlığın genişləndirilməsi deməkdir. Biz bu il uğuru qeyd edirik, lakin, eyni zamanda, yeni 

planları tərtib edirik. İcazə verin, əsas məsələləri diqqətinizə çatdırım. Bu, Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində olan 

əməkdaşlıqdır və bizim Balkanlarda olan tədbirlərlə bağlı planlarımızdır. Əvvəlcə, icazə verin, Trans-Adriatik 

boru kəmərinin tamamlanması münasibətilə sizi təbrik edim və Azərbaycanda hasil edilən təbii qazın Avropaya 

daxil olmasını xüsusi olaraq qeyd edim. Bildiyiniz kimi, bu layihə ötən il başa çatdırıldı. Bu, böyük bir 

nailiyyətdir. Bu, əslində, bizim qətiyyətimizin, dövlətlərimizin və özəl iştirakçıların əməkdaşlığının təzahürü 

oldu. Çünki bu real şaxələndirilmə Avropaya gətirildi və bizim qonşuluğumuzda bu imkanları açdı. Bir sözlə, 

hamınızı təbrik edirəm və minnətdaram. 

Cənub Qaz Dəhlizi bizim Şərq tərəfdaşlığı gündəliyimizin bir hissəsi idi və 2020-ci ildə onun başa 

çatdırılması nəzərdə tutulurdu. Əlbəttə ki, sonuncu dəfə ötən ilin martında biz bu istiqamətdə - Şərq tərəfdaşlığı 

prioritetləri ilə bağlı iclas keçirdik. Bu, bizim əməkdaşlığımızın müxtəlif məsələlərini, tərəflərini nümayiş 

etdirdi, biz iqtisadiyyatlarımızın müqavimət gücünü müzakirə etdik. Hazırda biz bu prioritetlərin icrası ilə bağlı 

planları tərtib etmək üzrəyik. Bizim qarşımızda reallaşdırılan məqsədlər dayanır. Əlbəttə ki, bu baxımdan dəhliz 

bizi ruhlandırır və enerji bağlantısı, təchizatın təhlükəsizliyi bizim iqtisadiyyatlarımızın müqavimət gücünü 

artırır. Təbii qaz Avropada və onun qonşularında dekarbonlaşmış iqtisadiyyata keçiddə vacib rol oynayır. Təbii 

ki, bu, bizim məqsədimizdir, həmçinin siyasətimizdə mövcuddur, burada həm də ədalətlilik prinsipi var. İndi 

sərmayələr davam etməlidir və Avropa İttifaqı bu baxımdan Azərbaycana və digər region ölkələrinə enerji 

bağlantısı məsələlərində öz dəstəyini verib. Biz bu istiqamətdə işimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik və 

“yaşıl enerji”yə keçiddə, çirklənmənin aradan qaldırılmasında yardım edəcəyik. 

COVID-19 pandemiyası bütün iqtisadiyyatlarımıza böyük təsir göstərdi, biz bu şəraitdə müqavimət 

gücümüzü artırmalıyıq və bərpa işləri üzərində işləməliyik. İnvestisiyalar üçün yollar açılmalıdır və onlar 

reallaşmalıdır ki, xalqlarımızın həyatı daha da yaxşılaşsın. 

İcazə verin, indi digər bir aspektə toxunum. Bu da bizim əməkdaşlığımızda çox vacib bir məqamdır və 

mənim üçün şəxsən çox vacibdir ki, ötən ilin oktyabrında Avropa Komissiyası Qərbi Balkan regionu üzrə 

iqtisadi investisiya planını qəbul etdi. İqtisadi bərpa planlarının tərtibatı, onun icrası ilə bağlı yönəldilən 9 

milyon avro və əlavə 20 milyon avro Avropa Komissiyasının yardımıdır. Burada enerji bağlantısı, daşımalar və 

digər sahələr nəzərdə tutulur. Bu sənədin məqsədi həmin regionun istifadə olunmamış iqtisadi potensialından 

istifadə etməkdən ibarətdir və həmin dövlətlərin hökumətlərinə bu işlərin icrasında onlar üçün dəstək olmaqdır. 

Təbii ki, daşımalar sahəsi bu planın bir hissəsidir. Bu da bizim bir sıra təşəbbüslərimizə gətirib çıxarır. Birincisi, 

bərpa olunan enerji mənbələri, ikincisi, dekarbonlaşma, üçüncüsü isə innovativ yolların tətbiqi. Bütün bunlar 

Avropa İttifaqının enerji siyasətini əks etdirir və Qərbi Balkanlar üçün gələn illərin artımında real gündəliyi 

ehtiva edir. Hamınız bildiyiniz kimi, təbii qazın Qərbi Balkanlarda faydalı enerjiyə keçid sahəsində mühüm rolu 

var. Hazırda həmin regionda bununla bağlı çətinliklər mövcuddur, bu da regionun iqtisadi inkişafını əngəlləyir. 

Qaz istehlakına gəldikdə, əgər bu məsələlər həmin regionda həll olunarsa, belə bir keçid daha asanlıqla baş 

tutacaq. Buna görə də iqlim dəyişikliyi məqsədlərindən əlavə olaraq, həmçinin çirklənmənin qarşısı 

dayandırılacaq və həmin regionda sağlamlıq səviyyəsi də artacaq. Təbii ki, qaza əsaslanaraq biz regionda 60 

faizədək emissiyaları azalda bilərik. Bunun baş verməsi üçün bizə infrastruktur lazımdır. Bu səbəbdən iqtisadi 

investisiya planı bir-biri ilə bağlı 5 sahəyə yönəlib və orada Qərbi Balkanlara qazın təchizatı xüsusi yer tutur. 

Təbii ki, burada təchizatın təhlükəsizliyi və rəqabət nəzərdən keçiriləcək, müvafiq bazarlarda daha etibarlı və 

qiymət baxımından daha əlçatan şərait yaradılacaq. Eyni zamanda, kömürdən tədricən imtina etmək 

imperativdir. Yeni qaz təchizat mənbələri həmin regionda qaz bazarının canlanması deməkdir. Gələn aylar 

ərzində biz bu istiqamətdə müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Biz istəyirik azərbaycanlı tərəfdaşlarımızla bu 

yay bununla bağlı müzakirələr aparaq ki, müvafiq infrastruktur yaradılsın və Azərbaycan qazı mümkün qədər 

tez zaman ərzində Qərbi Balkanlara da çatdırılsın. 

Yekun olaraq icazə verin onu bildirim ki, bu şərtlərlə biz irəliyə doğru gedəcəyik və bu qaz layihəsi bizdə 

uzunmüddətli dekarbonlaşma strategiyasının icrasına əsas yaradacaq. Təbii ki, bu strategiyaya dəqiq planlar 

daxil edilməlidir, dekarbonlaşma, etibarlı enerji təchizatı Qərbi Balkanlarda həmin planların icrasına şərait 

yaradacaq və bizim planlarımız tam aydın şəkildə təmin ediləcək. İnanıram ki, bu il bu işlər davam edəcək. Bu 
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məqsədlə mən bizim hamımıza müraciət edərək sizi iqlim dəyişikliyi ilə bağlı öhdəliklərin icrasına daha ciddi 

şəkildə yanaşmağa dəvət edirəm. Mən, həmçinin bildirmək istəyirəm ki, Prezidentin verdiyi mesaj bizi 

ruhlandırdı. Həmsədr də burada bildirdi ki, Azərbaycanın regionu təchiz etmək potensialı var. Bu da 

şaxələndirmə deməkdir. Qarşımızdakı yol uzundur, lakin aydındır. Mən inanıram ki, biz hamımız mümkün 

qədər qısa müddət ərzində bunun öhdəsindən gələcəyik. Çox sağ olun. 

Pərviz Şahbazov: Komissar Varhelyi, çıxışınıza görə çox sağ olun. Cənab Prezidentin bildirdiyi kimi, 

Avropa Komissiyasının Cənub Qaz Dəhlizinə verdiyi dəstək lap başlanğıcdan çox vacib idi. Biz arzu edirik ki, 

gələcəkdə də dialoqu davam etdirək. 

 

X X X 

 

Sonra konsorsium üzvləri tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanması hesabatı təqdim olundu. 

TAP-ın icraçı direktoru Luka Şerpatti TAP-ın vaxtında istismara verilməsini mühüm hadisə 

adlandırdı. Bildirdi ki, məhz bu layihə Azərbaycan təbii qazını Avropaya çatdırır. O dedi: 

-Fürsətdən istifadə edərək, Trans-Adriatik boru kəmərinin vaxtında reallaşmasını təmin etmək üçün 

üzərinə qəti öhdəlik götürdüyünə görə Zati-aliləri Prezident Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hökumətinə, 

eləcə də Avropa İttifaqına, layihədə iştirak etmiş hökumətlərə, səhmdarlarımıza, kreditorlara və tərəfdaşlarımıza 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həqiqətən TAP-ın bu cür uğurlu olması məhz Sizin yorulmadan verdiyiniz 

dəstək sayəsində mümkün olmuşdur. 

Trans-Anadolu qaz boru kəmərinin baş icraçı direktoru Saltuk Düzyol layihənin mövcud statusu barədə 

məlumat verdi. 

BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri Conz tarixdə ilk dəfə 

olaraq Azərbaycan qazının Xəzər dənizindən birbaşa Avropaya nəql olunduğunu bildirdi, bu strateji uğur 

münasibətilə təbriklərini çatdıraraq dedi: 

-Prezident Əliyevin liderliyi, eləcə də ölkəsi və bütün region üçün gələcəyə baxışı bu tarixi nailiyyətin 

gerçəkləşməsinə böyük təkan verdi. Onun şəxsi səyləri dünya neft və qaz sənayesində ən mürəkkəb layihələrdən 

birinə çevrilmiş bir layihənin uğurla həyata keçməsi üçün həlledici rol oynayıb. BP şirkəti olaraq biz qarşıdan 

gələn onilliklər boyunca regiondakı və Avropadakı insanlara fayda gətirəcək bu layihənin bütün hissələrində 

iştirak etməkdən böyük qürur duyuruq. 

Sonra nazirlər və nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri çıxış etdilər. 

Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Fatih Dönməz vurğuladı ki, Cənub Qaz Dəhlizi bütün 

regiona fayda gətirir və bu enerji dəhlizi regional əməkdaşlığın onurğa sütunudur. Fatih Dönməz dedi: 

-Hörmətli iştirakçılar, belə bir yüksək səviyyəli VII iclasda iştirak göstərir ki, ölkələr bu işə qətiyyətlə 

yanaşır və regionlar arasında əməkdaşlığa sadiqlik var, baxmayaraq ki, biz çətin dövrdə yaşayırıq. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında siyasi dəstək olmadan Cənub Qaz Dəhlizi reallığa çevrilməzdi. 

Azərbaycandan Avropaya gedən bu boru kəməri siyasi dəstək olmadan həyata keçirilə bilməzdi. Nəticədə biz 

bütün regiona fayda gətirdik. 

ABŞ dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri Kurt Donelli tədbirdə iştirak 

etməkdən fərəh hissi duyduğunu bildirdi. ABŞ-ın Cənub Qaz Dəhlizinin strateji əhəmiyyətini vurğuladığını 

qeyd edən Kurt Donelli dedi: 

-Xəzər dənizi karbohidrogenlərinin Qərb bazarlarına nəqli onilliklər boyu icra edilmişdir. Məmnunam ki, 

Birləşmiş Ştatların hökuməti və enerji şirkətləri həmin davamlı səylərdə mühüm rol oynayıblar. Cənub Qaz 

Dəhlizi enerji sahəsində həqiqətən çoxölçülü və çoxtərəfli nailiyyətdir. Burada bu gün təmsil olunan bütün 

ölkələr öz rolunu oynayıb. O cümlədən layihədə iştirak edən bütün ölkələrin çoxsaylı şirkətləri də var. Bu 

baxımdan İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstanda Avropa istehlakçıları hazırda bu qış ilk dəfə olaraq 

Azərbaycanın təbii qazından istifadə edirlər. Biz bu ilin sonrakı mərhələsində başlanması gözlənilən Trans-

Adriatik boru kəməri üçün bazarda sınaqları alqışlayırıq və 2021-ci ilin sonuna qədər nəticələri görməyi 

səmimiyyətlə arzulayırıq. 

Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının nəqlində ABŞ şirkətlərinin də iştirak etdiyini deyən Kurt 

Donelli Azərbaycanla Türkmənistanın Xəzərdə “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə 

kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanması münasibətilə 

təbriklərini çatdırdı. 

Böyük Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolson bu tədbirdə 

Birləşmiş Krallığı təmsil etməkdən məmnun olduğunu bildirdi. İndiyədək Məşvərət Şurasının beş iclasında 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

 167 

iştirak etdiyini deyən Baronessa Emma Nikolson layihənin uğurla başa çatması münasibətilə Prezident İlham 

Əliyevi və tərəfdaşları təbrik edərək dedi: 

-Azərbaycan və onun tərəfdaşlarının birgə işi nəticəsində Cənub Qaz Dəhlizi bütün Avropada enerjinin 

şaxələndirilməsi, təhlükəsizlik və güclü olmağın rəmzinə çevrildi. Fəxr edirəm ki, BP bu layihədə aparıcı rol 

oynayır və Birləşmiş Krallıq bu layihəyə tam dəstəyini davam etdirəcək. 

Baronessa Emma Nikolson Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi “yaşıl enerji” konsepsiyasının 

əhəmiyyətini vurğulayaraq dedi: 

-Azərbaycanın bu sahədə qəbul etdiyi təlimatlara gəldikdə, bu, onu göstərir ki, hökumətin öhdəliyi və 

marağı aydın şəkildə göz qabağındadır. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın enerji keçidini fəal şəkildə dəstəkləyir 

və eyniliklə biz son üç onillik ərzində Cənub Qaz Dəhlizini və Azərbaycanın digər enerji prioritetlərini 

dəstəkləmişik. 

İtaliyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin infrastruktur və enerji sistemləri üzrə baş direktoru 

Gilberto Diyaluçe Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin qlobal əhəmiyyətindən danışdı və onun enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasındakı rolunu vurğulayaraq dedi: 

-Bu gün şadam ki, Cənub Qaz Dəhlizinin açılışı artıq reallıqdır və o qaz təchizatının təhlükəsizliyini və 

şaxələndirilməsini təmin edən, istehlakçılara qaz qiymətlərini azaltmaq üçün rəqabəti gücləndirən və pik 

saatlarda istismar olunan qaz enerji stansiyaları vasitəsilə elektrik şəbəkəsinə tədricən müxtəlif bərpa olunan 

enerjinin daxil edilməsinə töhfə verən əsas infrastrukturdur. Dekabrın 31-də TANAP boru kəməri ilə qaz 

interkonnektor vasitəsilə həm Yunanıstana, həm Bolqarıstana çatdırılıb, bu iki ölkəni keçərək TAP ilə “Snam 

Rete Gas” arasında interkonnektor nöqtəsində İtaliyaya daxil olub. Hazırda İtaliya və Avropa üçün Azərbaycan 

kimi yeni qaz təchizatı mənbəyinin işə düşdüyünü və ilk dəfə olaraq qədim qitəni Türkiyə və Balkanlar 

vasitəsilə Xəzərlə birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizi kimi yeni marşrut olduğunu nəzərə alaraq bu, qaz sektoru üçün 

tarixi gündür. Axın həcmi gündəlik təxminən 11 milyon kubmetr təşkil edir. Yanvarda TAP ilə İtaliyaya 340 

milyon kubmetr qaz idxal edilmişdir. Onun təxminən 70 milyon kubmetri revers axın formasında interkonnektor 

nöqtəsi ilə Avropaya ixrac olunmuşdur. 

Gürcüstanın iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf naziri Natela Turnava bu tədbiri regional əməkdaşlığın 

göstəricisi kimi qiymətləndirdi. O bildirdi ki, Gürcüstan öz tərəfdaşları, o cümlədən Azərbaycanla birgə Cənub 

Qaz Dəhlizi konsepsiyasını daha da inkişaf etdirməkdə qərarlıdır, bu da ölkələrimizin uzunmüddətli 

tərəfdaşlığından qaynaqlanır. Nazir Natela Turnava dedi: 

-Müxtəlif platformalardan və əldə etdiyimiz hər imkandan istifadə edərək biz həmin genişmiqyaslı 

nəqletmə təşəbbüsünə yekdil dəstəyi bəyan etdik. Mən qlobal maraq doğuran bu cür çox vacib layihənin icrası 

üçün diqqətli, addım-addım yanaşmanı tətbiq etmiş Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyini və hər bir 

iştirakçını alqışlayıram. İndi isə ilk dəfədir ki, artıq sözlərə ehtiyac qalmır. Bu vaxtdan etibarən bizim adımızdan 

artıq rəqəmlər danışacaq. Avropa ölkələrində yenicə əldə edilmiş bazarlara və bu marşrut boyunca minlərlə yeni 

istehlakçıya milyardlarla kubmetr qaz çatdırılacaq. Daha böyük Avropa ailəsinə inteqrasiyanı arzulayan 

Gürcüstan hər zaman öz rolundan fərəhlənib və tranzit ölkə kimi belə bir strateji vacib layihədə iştirak edib. 

Türkmənistanın dövlət naziri, “Türkmənqaz” Dövlət Konserninin sədri Batır Amanov Cənub Qaz 

Dəhlizinin Avropa İttifaqı üçün enerji təchizatının şaxələndirilməsində mühüm rol oynadığını bildirdi. Cənub 

Qaz Dəhlizi ilə bağlı əməkdaşlığın uğurla həyata keçirildiyini qeyd edən Batır Amanov dedi: 

- Cənub Qaz Dəhlizi Avropa İttifaqı ölkələri üçün enerji təchizatının şaxələndirilməsində xüsusi rol 

oynayır. Bildiyiniz kimi, Xəzər dənizindən Türkiyəyə, daha sonra Avropa İttifaqı ölkələrinə qaz nəql olunur. 

Bildirmək istəyirik ki, hazırkı səylər və bizim davamlı, məqsədəuyğun addımlarımız bugünkü beynəlxalq 

əməkdaşlığımızın xüsusi formatının yaradılmasına əsas kimi xidmət etdi. Bu əməkdaşlıq müxtəlif dövlətlər, 

şirkətlər və maliyyə strukturları arasında uğurla həyata keçirilir. Hazırda həmin qaz boru kəməri və bütün 

seqmentlər gələcəkdə Türkiyənin və Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin artırılmasında mühüm rol 

oynaya bilər. Türkmənistan beynəlxalq münasibətlər sisteminin fəal iştirakçısı kimi qlobal enerji əməkdaşlığının 

inkişafına öz tərəfindən layiqli töhfə verir. 

Bolqarıstanın energetika naziri xanım Temenuşka Petkova Məşvərət Şurasının budəfəki iclasının son 

illərdə görülən işlərə nəzər salmaq baxımından əhəmiyyətli olduğunu dedi: 

-Bolqarıstan Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafından olduqca məmnundur. Biz Yunanıstanla interkonnektor 

vasitəsilə həmin dəhlizə çıxa bilirik. Biz bunu Bolqarıstana qaz təchizatının şaxələndirilməsinin, regionda bu 

şaxələndirmənin əks olunmasının vacib meyarı hesab edirik. Bu, bizim üçün qaz təchizatını etibarlı şəkildə 

təmin edəcək ki, gələn üç il ərzində “Şahdəniz” yatağında hasil olunan qazı ildə bir milyard kubmetr həcmində 

qəbul edək. 
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Yunanıstanın ətraf mühit və energetika naziri Kostas Skrekas tədbirin çox böyük əhəmiyyət 

daşıdığını vurğuladı. Qeyd etdi ki, Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanması Azərbaycan qazının ilk dəfə Avropa 

İttifaqına daxil olmasına imkan verib. O dedi: 

-Bu, həm Yunanıstan, həm Azərbaycan, həm Avropa İttifaqı və müvafiq tərəflər üçün vacib bir hadisədir. 

Yunanıstan Cənub Qaz Dəhlizi strategiyasının tərəfdarı olub. 2013-cü ildə əlindən gələni etdi ki, Trans-Adriatik 

boru kəməri vaxtında və uğurlu şəkildə tamamlansın və xüsusən də Şimali Makedoniya Respublikasına və 

Albaniyaya çıxış olsun. Təbii ki, biz bununla enerji təhlükəsizliyimizi gücləndiririk və enerji mənbələrimiz də 

şaxələndirilir. 

Albaniyanın infrastruktur və energetika nazirinin müavini İlir Betiya bildirdi ki, ölkəsi Cənub Qaz 

Dəhlizindən faydalanır. O, Albaniyada müasir qaz təchizatının qurulması istiqamətində görülən işlərdən danışdı, 

ölkəsinin bundan sonra da regional enerji sektoruna töhfə verməyə hazır olduğunu bildirərək dedi: 

-Albaniya bu Məşvərət Şurasının üzvüdür və eyni zamanda, çox vacib olan Cənub Qaz Dəhlizindən 

faydalanan ölkələrdən biridir. Tam inteqrasiyanı təmin etmək üçün biz vacib addımlar atmışıq. Avropa Enerji 

Birliyinin müqavilə tərəfi kimi və enerji xartiyasını imzalayan tərəf kimi biz Avropa İttifaqı çərçivəsində 2005-

ci ilin müqaviləsini imzalamaqla enerji birliyinin qurulmasını əsasən Balkan ölkələrini əhatə edən müqavilə 

tərəflərinin enerji sektorunun inkişafında və Avropa İttifaqı səviyyəsində bu sektorun inteqrasiyasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən hadisə hesab edirik. 

Sonra Serbiya Baş nazirinin müavini, mədən və energetika naziri Zorana Mihayloviç, Macarıstanın xarici 

işlər və ticarət naziri Peter Siyarto, Rumıniyanın energetika naziri Virgil Daniel Papesku, Monteneqronun 

kapital investisiyalar naziri Mladen Boyaniç, Şimali Makedoniya Respublikasının iqtisadiyyat naziri Kreşnik 

Bekteşi, Xorvatiyanın İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Nazirliyinin dövlət katibi İvo Milatiç və Avropa 

Komissiyasının energetika məsələləri üzrə baş direktorunun nümayəndəsi Kristina Lobillo çıxış etdilər. 

Qeyd edək ki, iclasda dünyanın 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumunun və 18 aparıcı şirkətinin 

rəhbərləri də iştirak ediblər. 

 

AZƏRTAC 

2021, 11 fevral 
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Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VIII toplantısı keçirilib 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib 

(4 fevral 2022-ci il) 

 

Fevralın 4-də Bakıda, "Gülüstan" sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 

VIII toplantısı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib. 

XXI əsrin ən böyük layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi dörd seqmentdən – “Şahdəniz Mərhələ-

II”, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri, TANAP və TAP qaz boru kəmərlərindən ibarətdir. Prezident İlham Əliyevin 

təşəbbüsü ilə yaradılan Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin toplantısına hər dəfə 

Azərbaycan ev sahibliyi edir. Bu isə ölkəmizin layihədə aparıcı rolunu təsdiqləyən mühüm amillərdən biridir. 

Ötən il toplantı pandemiya səbəbindən videokonfrans formatda keçirilsə də, bu dəfə müvafiq şərtlərə 

əməl etməklə Avropa İttifaqının komissarları, ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə, Gürcüstan, İtaliya, Yunanıstan, 

Bolqarıstan, Albaniya, Xorvatiya, Macarıstan, Monteneqro, Rumıniya, Serbiya, Şimali Makedoniya, Moldova, 

Bosniya və Herseqovina, Ukrayna və Türkmənistanın yüksək səviyyəli nümayəndələri Bakıda bir araya gəldilər. 

Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri cənab Prezident. 

Hörmətli komissarlar. 

Hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar. 

Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VIII toplantısında sizi salamlamaqdan 

məmnunluq hissi keçirirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin giriş nitqi ilə çıxış 

etmək üçün bizimlə bir arada olması bizim üçün böyük şərəfdir. Cənab Prezident, söz Sizindir. 

 

x x x 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Sabahınız xeyir, əziz dostlar, hörmətli komissar Simson, hörmətli komissar Varhelyi. 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. 

Hamınızı Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm və bizi ziyarət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. 

Bildiyiniz kimi, keçən il iclasımız videokonfrans vasitəsilə olmuşdu. Lakin pandemiya ilə bağlı bəzi 

narahatçılıqlara baxmayaraq, çox şadam ki, siz iclasda şəxsən iştirak etmək qərarını verdiniz. Eyni zamanda, 

təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, iclasın bəzi iştirakçılarının koronavirusa yoluxması aşkar olunub və buna 

görə də onlar bu gün fiziki olaraq burada iştirak edə bilmirlər. Mən onlara möhkəm cansağlığı, tezliklə 

sağalmalarını arzulayıram. Əminəm ki, Azərbaycan həkimləri onların mümkün olduğu qədər tez normal həyata 

qayıtması üçün hər şey edəcəklər. 

Qeyd etdiyim kimi, keçən il iclas videokonfrans formatında keçirildi. Bu gün biz qarşılıqlı əlaqəmizin 

ənənəvi formatını bərpa edirik. Əlbəttə ki, belə format təkcə önümüzdə olan əhəmiyyətli məsələləri həll etmək 

üçün yox, eyni zamanda, ikitərəfli və çoxtərəfli təmaslar qurmaq üçün daha yaxşı imkanlar yaradır. Hər ilin 

fevral ayında biz ənənəvi olaraq əvvəlki ildə görülmüş işləri nəzərdən keçiririk və gələcək addımlarımızı 

planlaşdırırıq. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, Məşvərət Şurasının hər bir iclasında müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Hər 

il biz müəyyən yeni nailiyyətlər haqqında məlumat verirdik. Biz çox şadıq və özümüzü təbrik edə bilərik ki, bu 

dəfə biz Cənub Qaz Dəhlizinin uğurla tamamlanması haqqında məlumat verə bilərik. Biz çox şadıq ki, 2020-ci 

ilin sonuncu günü - dekabrın 31-də, - yeri gəlmişkən, bu, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür, - 

azərbaycanlılar üçün mühüm olan bu gündə biz Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu hissəsi olan TAP layihəsinin 

tamamlanması haqqında məlumat verdik. Əlbəttə ki, mən layihədə iştirak edən bütün tərəflərə minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm, ilk növbədə, Avropa Komissiyasına. Avropa Komissiyası və Azərbaycan həmtəşkilatçı 

olaraq və bütün ölkələr, şirkətlər və beynəlxalq maliyyə institutlarının Məşvərət Şurasının iclasında səylərinin 

koordinatorları olaraq il ərzində bu layihənin həyata keçirilməsində çox mühüm rol oynamışdır. Bu gün iki 

komissarın burada olması faktı buna dəlalət edir. Həmçinin mən regionda enerji təhlükəsizliyi layihələrinə 

https://azertag.az/
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dəstək verdiyi üçün Prezident Şarl Mişelə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və minnətdarlığımı ona 

çatdırmağınızı xahiş edirəm. Eyni zamanda, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin 

normallaşdırılması prosesində şəxsən iştirak etdiyinə görə də ona minnətdarlığımı bildirirəm. Həmçinin Cənub 

Qaz Dəhlizi layihəsinin iştirakçıları olan ölkələrin hökumətlərinə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm - 

Türkiyəyə, Gürcüstana, Yunanıstana, Bolqarıstana, Albaniyaya və İtaliyaya. Biz həqiqətən də bir komanda 

olaraq çalışdıq. 

Hesab edirəm ki, milli səviyyədə koordinasiya bizə bu nəhəng layihəni - XXI əsrin ən böyük 

layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizini icra etməyə kömək etdi. Onun dəyəri 33 milyard ABŞ dollarıdır. 

Eyni zamanda, əlbəttə ki, biz enerji şirkətlərinin, tikinti şirkətlərinin, investorların fəal iştirakı olmadan uğur 

qazana bilməzdik. Bu gün onlar buradadırlar. Əlbəttə, onların, eləcə də beynəlxalq maliyyə institutlarının 

töhfəsi çox dəyərli idi. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi həm də müasir tarixdə çox azsaylı layihələrdən biridir ki, 

onun icrasına bütün aparıcı beynəlxalq maliyyə institutları öz töhfəsini vermişdir - Dünya Bankı, Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Asiya İnfrastruktur və 

İnvestisiya Bankı. Beləliklə, aparıcı beynəlxalq maliyyə institutları bu layihənin icrası üçün kredit və maliyyə 

vəsaiti ayırdı. İndi biz bütün nöqteyi-nəzərlərdən mürəkkəb olan bu layihənın yüksək səmərəliliklə 

tamamlanmasına görə həqiqətən də fərəhlənə bilərik. 

Əlbəttə, biz gələcəyə baxmalıyıq və mən əminəm ki, bugünkü iclasda iştirakçılar ənənəvi əməkdaşlıq 

sahələrini, gələcək planlarımızı müzakirə edəcək. Çünki hamımızın bildiyi kimi, əlavə qaz mənbəyinə tələbat 

artmaqdadır. Eyni zamanda, bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. 

Azərbaycan öz “yaşıl enerji” siyasətinə münasibətdə çox işlər görür. Dediyim kimi, yeni mənbələrdən qaz üçün 

tələbat artır. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanmasından sonra Azərbaycan beynəlxalq bazarlara, o 

cümlədən Avropa bazarlarına ixracı artıra bilib. Keçən il Azərbaycan 19 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib - 

Türkiyəyə 8,5 milyard, İtaliyaya demək olar ki, 7 milyard kubmetr. Yerdə qalan həcm komandanın başqa üzv 

ölkələrinə - Gürcüstana, Yunanıstana və Bolqarıstana ixrac olunub. Əminəm ki, komandamızın üzvü olan 

Albaniya da öz qazpaylayıcı şəbəkəsini tamamlayan kimi Azərbaycan qazını əldə edəcək. 

Həmçinin o faktı vurğulaya bilərik ki, bugünkü iclasda keçən illə müqayisədə daha çox sayda ölkə və 

şirkətlər iştirak edir. Yeni iştirakçılarımız var və bu da onu göstərir ki, yeni bazarlarda Azərbaycan qazına 

ehtiyac var. Biz hazırıq, çünki Azərbaycan həmişə beynəlxalq bazarlara enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı 

olmuşdur. 

Biz neft ixracatına 2006-cı ildən başlamışıq, artıq uzun illərdir. Təchizatda heç bir fasilə olmamışdır, 

müqavilə şərtləri pozulmamışdır, enerji siyasəti arxasında heç bir siyasi gündəm yox idi. Bizim enerji 

siyasətimiz həmişə çox açıq, şəffaf, biznes və nəticələrə hesablanmış olub, əməkdaşlığa və qarşılıqlı dəstəyə 

gətirib çıxarıb. İndi isə mən qaz alan ölkələrin bazarlarında Azərbaycan qazının payı ilə əlaqədar son 

məlumatlara baxanda görürəm ki, bu ölkələrin bəziləri qaz istehlakının 80 faizini, digərləri isə 15-20 faizini 

Azərbaycandan alırlar və bu göstəricilər artır. Çünki biz hasilatı artırmağı planlaşdırırıq. Bu il biz keçən illə 

müqayisədə daha çox ixrac edəcəyik - böyük potensial var, xüsusilə indi, qaz bazarındakı vəziyyətin sabit 

olmamasını nəzərə alaraq. Həmçinin qiymətlər də çox dəyişkəndir. 

Hesab edirəm ki, yeni nəticələrin necə əldə olunması üçün biz gələcəyimizi koordinasiya və xoşməramlı 

şəkildə birlikdə planlaşdırmalıyıq. Azərbaycanın isbat edilmiş qaz ehtiyatı məlumdur: 2,6 trilyon kubmetr. 

Əlbəttə ki, ən böyük yataq “Şahdəniz”dir - bir trilyon kubmetr. Əminəm ki, daha çox olacaq. Çünki neft və qaz 

yataqlarının işlənilməsi ilə bağlı təcrübəmizə baxsanız görərsiniz ki, biz həmişə yolumuzun əvvəlində 

gözlənildiyindən daha böyük həcmdə ehtiyatları görürük. Bunlar yeni yataqların kəşfi və yeni texnologiyalar 

sayəsində mümkün olmuşdur. Çünki bu gün bu sahədə texnologiya sürətlə inkişaf edir. Buna görə də mən 

əminəm ki, Azərbaycanın isbat edilmiş qaz ehtiyatları daha da çox olacaq. Dediyim kimi, “Şahdəniz” 

Azərbaycanda əsas qaz yatağıdır və bu vaxtadək Cənub Qaz Dəhlizinə töhfə verən yeganə yataqdır. Lakin digər 

layihələr üzərində də iş gedir. Ümid edirik ki, ən böyük qaz kondensatı yataqlarından biri olan “Abşeron”da 

tezliklə hasilata başlanılacaq. Ola bilsin, bir ildən də az müddətdə. İş mərhələlərlə aparılacaq. “Abşeron”da 

birinci mərhələdə 1,5 milyard kubmetr qaz hasil olunacaq. Bu, böyük bir həcm deyil. Lakin düşünürəm ki, bəzi 

ölkələr üçün əhəmiyyətli göstəricidir. Bu, bizim də artan tələbatımızı qarşılaya bilər və həmçinin ixrac 

imkanlarını da təmin edə bilər. 

Yaxşı nəticə verəcəyinə ümid bəslədiyimiz digər böyük bir yataq “Babək”dir. Onun təxmin olunan qaz 

ehtiyatı 400 milyard kubmetrdir. “Ümid” yatağının qaz ehtiyatı ən azından 200 milyard kubmetrdir. Əlbəttə ki, 

bizim çoxdan istismarda olan neft-qaz yataqlarımızdan biri – “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən böyük gözləntilərimiz 

var. Onun tezliklə istismara veriləcəyinə ümid etdiyim dərin qaz hissəsində yüz milyardlarla kubmetr qaz olacaq 

və düşünürəm ki, qısa zamanda hasil edilə biləcək. Beləliklə, bu, bizim bugünkü potensialımızdır. Bizi 4 ölkə, 4 
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qonşumuzla birləşdirən şaxələndirilmiş qaz nəqli şəbəkəsinə malik olmaqla, əsas ixrac marşrutu - Cənub Qaz 

Dəhlizi tamamlanandan sonra, düşünürəm ki, bizim planlarımız həyata keçiriləcək. Lakin əlbəttə ki, biz bu 

komanda işini davam etdirməliyik. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi başa çatıb, bizim işimiz isə davam edir. Əminəm 

ki, biz yeni nəticələr əldə edəcəyik. 

Həmçinin demək istərdim ki, ilk növbədə, əhalinin sayının artması ilə əlaqədar bizim daxili tələbatımız da 

artır. Azərbaycanın demoqrafik vəziyyəti çox müsbətdir. Eyni zamanda, sənaye artır. Ötən il bizdə qeyri-enerji 

əsaslı sənayedə rekord artım göstəricisi qeydə alınıb. Sənayemizin bu sektoru demək olar ki, 20 faiz artıb. 

Əlbəttə ki, bizim öz tələbatımızı qarşılamaq üçün daha çox qaza ehtiyacımız var. Həmçinin ümidvaram ki, 

2020-ci ildə Vətən müharibəsi ərzində işğaldan azad edilən ərazilərimizi qazlaşdırmaq üçün çox tezliklə bizim 

əlavə həcmdə qaza ehtiyacımız olacaq. Bu, tamamilə dağıdılmış böyük bir ərazidir. Bütün infrastruktur 

dağıdılıb. Bu ərazi 10 min kvadratkilometrdən çoxdur. Siz bizim qarşımızda necə çağırış olduğunu 

təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Biz artıq bu ildən etibarən keçmiş məcburi köçkünlərimizi geri qaytarmağı 

planlaşdırırıq. Ona görə də, bizim öz istehlakımız üçün əlavə qaza ehtiyacımız olacaq. Burada biz bərpaolunan 

enerji mənbələri ilə bağlı diqqətimizi cəmləşdirdiyimiz çox mühüm bir məqama gəlirik. Yeri gəlmişkən, 

Azərbaycan dünyanın xam neft, təbii qaz, neft-kimya məhsulları, neft məhsulları və elektrik enerjisi ixrac edən 

az sayda ölkələrindən biridir. Azərbaycanın elektrik enerjisi potensialı əsasən daxili istehlaka hesablanıb. 

Biz elektrik enerjisi infrastrukturuna böyük həcmdə investisiya yatırmışıq və deyə bilərəm ki, Davos 

Dünya İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsinə əsasən, enerjiyə əlçatanlıq reytinqində biz dünyada ikinci 

yerdəyik. Beləliklə, biz böyük həcmdə vəsait yatırmışıq və elektrik enerjisi xətlərini demək olar ki, tamamilə 

müasirləşdirmişik, yeni elektrik stansiyaları tikmişik. Misal üçün, tezliklə biz Qobu qəsəbəsində demək olar ki, 

400 meqavat gücündə yeni elektrik stansiyasının açılışını edəcəyik. Ötən ay bu zalda biz tamamilə əcnəbi 

investor, enerji bazarında tanınmış, Səudiyyə Ərəbistanının “ACWA Power” şirkəti tərəfindən 

maliyyələşdiriləcək ilk böyük bərpaolunan enerji mənbəyi layihəsinin - 240 meqavat gücündə külək elektrik 

stansiyasının təməlqoyma mərasimini qeyd etdik. 

Mən, həmçinin demək istərdim ki, bizim elektrik enerjimizə regional bazarda da ehtiyac var, bəlkə də, biz 

daha uzağa, Avropaya qədər gedə bilərik. Çünki bu gün biz dörd qonşu ölkəyə - Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və 

İrana elektrik enerjisi ixrac edirik. Həcm artır. Bizim Azərbaycanda bərpaolunan enerji mənbəyimiz nə qədər 

çox olsa, biz ixrac üçün daha çox qaza qənaət edəcəyik. Məsələn, mənim indicə qeyd etdiyim elektrik stansiyası 

– külək elektrik stansiyası ilə biz 200 və ya 300 milyon kubmetr qaza qənaət edəcəyik. Bu, yaxşı göstəricidir və 

istehlakı böyük olmayan ölkələr üçün ciddi dəyişiklik ola bilər. Beləliklə, bizim “yaşıl enerji” strategiyamız 

hazırda təkcə qiymətləndirilmə deyil, həm də planlamanın yekun mərhələsindədir. 

Bizim işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün xüsusi proqramımız var. Energetika Nazirliyimiz aparıcı 

beynəlxalq şirkətlərlə birlikdə artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda “yaşıl enerji” zonası üçün konseptual proqnoz 

hazırlayıb. Biz artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpaolunan mənbələrin potensialının beynəlxalq 

qiymətləndirməsini aparmışıq və ilkin rəqəmlər çox ümidvericidir. Külək enerjisində potensial təxminən 7200 

meqavat, Günəş enerjisində potensial isə 2000 meqavatdan çoxdur. Yeri gəlmişkən, sizi məlumatlandırmaq 

istərdim ki, bizim neft-qaz sahəsində strateji tərəfdaşımız olan BP işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə 

Cəbrayıl rayonunda işləməyə böyük maraq göstərir. Biz artıq orada 200 meqavatdan çox gücə malik 

bərpaolunan enerji mənbəyinin tikintisi ilə bağlı BP ilə danışıqlar mərhələsindəyik. 

Mən, həmçinin demək istərdim ki, hazırda bizim Energetika Nazirliyi bərpaolunan enerjiyə 

investisiyaların yatırılması ilə bağlı aparıcı beynəlxalq enerji şirkətləri ilə fəal danışıqlar mərhələsindədir. Bizdə 

bununla bağlı böyük ruh yüksəkliyi var. Düşünürəm ki, bu, Azərbaycanda “yaşıl enerji”nin inkişafına dair bizim 

daxili strategiyamızın bir hissəsi olmaqla yanaşı, ixracdan əldə olunan gəlirlər üçün əlavə mənbə ola bilər və 

enerji mənbələri idxal edən ölkələr üçün də faydalı olacaq. Bizim, həmçinin Xəzər dənizinin 

qiymətləndirilməsinə dair xüsusi proqramımız var. İlkin rəqəmlər göstərir ki, Xəzər dənizinin texniki potensialı 

150 min meqavatdan çoxdur. Artıq biz bu potensialın inkişafı ilə bağlı aparıcı beynəlxalq enerji şirkətlərindən 

müəyyən ilkin təkliflər almışıq. Düşünürəm ki, bu, çox təbii olacaq. Çünki Azərbaycan artıq uzun illərdir özünü 

etibarlı enerji mənbəyi kimi sübut edib. 

Qeyd etdiyim kimi, biz hər növ enerji mənbələri ixrac edirik. Biz ölkə daxilində olan və bizi bütün 

qonşularımızla birləşdirən elektrik xətlərini şaxələndirmişik. Bizim yaxınlığımızda ixrac bazarları, özü də artan 

ixrac bazarları var. Məsələn, iqtisadiyyatı artan, əhalisi artan Türkiyə kimi ölkə, düşünürəm ki, bizim üçün əsas 

bazardır, həmçinin əhalisi eynilə artan İran. Mən Qara dənizin dibi ilə Mərkəzi Avropanı bizim regionumuzla 

birləşdirən elektrik xətlərinin çəkilməsi ilə bağlı müəyyən planlardan xəbərdaram. Azərbaycan Gürcüstanın 

elektrik enerjisi təchizatçısı olaraq burada iştirak edə bilər. Bizim burada həqiqətən də böyük potensialımız var. 
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Biz çox fəal işləyirik, üzərimizə düşəni edirik. Eyni zamanda, şadam ki, Avropa Komissiyası ilə bizim 

Energetika Nazirliyimiz arasında buna həsr olunmuş xüsusi sessiya keçirilməsi üçün razılıq əldə olunub. Bunu 

həqiqətən də təqdir etməyə dəyər. Başqa sözlə, Cənub Qaz Dəhlizi tamamlanıb, lakin bizim işimiz davam edir. 

Biz bir komanda kimi işləməyə davam etməliyik. 

Mən bir daha məmnunluğumu ifadə etmək istərdim ki, bu dəfə daha çox iştirakçımız var. Enerji 

təhlükəsizliyi və enerji şaxələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin nə dərəcədə mühüm olduğunu sübut etməyə 

ehtiyac yoxdur. Biz hamımız bunu başa düşürük. Əlbəttə ki, Azərbaycan nəhəng neft-qaz ehtiyatları və 

bərpaolunan enerji potensialına malik ölkə olduğundan, sözsüz ki, biz öz məsuliyyətimizi başa düşürük. Sizə 

deyə bilərəm ki, biz daha yaxşı imkanlar yaratmaq üçün gələcəkdə də məsuliyyətli şəkildə davranacağıq. 

Bundan əlavə, həmçinin demək istərdim ki, bizim birgə yürütdüyümüz enerji siyasəti enerji şaxələndirilməsi və 

enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin də hüdudlarını aşır. Çünki bu, ölkələr arasında yeni bağlantılar yaradır və 

əlaqələrin inkişafına kömək edir, bu prosesə cəlb olunmuş bütün ölkələr arasında qarşılıqlı etimad səviyyəsinin 

artırılmasına kömək edir. 

Beləliklə, bizim gördüyümüz işlərin çox sayda müsbət nəticələri var. Bir daha qeyd edim ki, biz bu yola 

çıxanda işlərin necə olacağı çox aydın deyildi. Biz əməkdaşlığın yeni formatına qədəm qoymuşduq, bu ölkələrin 

bəziləri ilə bizim heç vaxt bu formatda əməkdaşlığımız olmamışdı. Lakin bu, uğurlu oldu. Çünki biz səmimi, 

açıq və vicdanlı idik və eyni məqsədimiz var idi. Məqsədimiz budur, layihələr müxtəlif ola bilər, lakin 

əməkdaşlığın ruhu bizə planlaşdırdığımız hər şeyə nail olmağa kömək edəcək. 

Bir daha bizimlə birlikdə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Məşvərət Şurasının iclasına uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

x x x 

 

Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov: Cənab Prezident, dərin məzmunlu çıxışınıza görə 

Məşvərət Şurası iştirakçıları adından Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin təşəbbüsünüzlə yaradılmış 

Məşvərət Şurası çoxtərəfli əməkdaşlığın uğurlu nümunəsi olaraq, Sizin rəhbərliyiniz və tövsiyələrinizlə Cənub 

Qaz Dəhlizi layihəsinin reallaşmasına mühüm töhfələr verdi. Məşvərət Şurasının budəfəki iclasında da 

səsləndirdiyiniz fikirlər, aktuallaşdırdığınız məsələlər Cənub Qaz Dəhlizi üzrə gələcək fəaliyyətimiz üçün aydın 

istiqamətlərdir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə davamlı dəstəyinizə görə Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü 

bildiririk. 

İndi isə mən sözü Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simsona vermək 

istəyirəm. O, həmçinin bizim Məşvərət Şurasının həmsədridir. Buyurun, xanım, söz sizindir. 

 

x x x 

 

Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı 

xanım Kadri Simsonun çıxışı 

 

- Sağ olun. 

Hörmətli Prezident Əliyev. 

Hörmətli nazir Şahbazov. 

Zati-aliləri, xanımlar və cənablar. 

Bu gün sizinlə Məşvərət Şurasının iclasını açıq elan etməkdən olduqca məmnunam. Çıxışıma təşəkkür 

bildirməklə başlamaq istərdim. İlk olaraq, bu gün tədbirə ev sahibliyi edən Prezident Əliyevə və nazir 

Şahbazova təşəkkürümü bildirirəm. Artıq ikinci dəfədir ki, mən bu tədbirdə iştirak edirəm. Birbaşa isə, ilk 

dəfədir. 

Görürəm ki, bu gün Məşvərət Şurasının toplantısında Qərbi Balkanlardan bir çox nazir və təmsilçilər 

iştirak edir. Sizin burada olmağınız Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa İttifaqı və region üçün nə dərəcədə 

əhəmiyyətli olmasının kifayət qədər sübutudur. İkincisi, mən Cənub Qaz Dəhlizi ilə Avropa İttifaqına nəql 

edilən qazın artırılmasında Azərbaycanın göstərdiyi səylərə görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, 

bizim qaz təchizatı təhlükəsizliyi baxımından çox vacib bir məqamdır və Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün 

etibarlı tərəfdaşdır. 

İndi isə keçək bugünkü müzakirələrimizə. 

Bu günün gündəliyi qarşımızdakı çağırışları və imkanları aydın şəkildə əks etdirir. Onlardan bəziləri 

Cənub Qaz Dəhlizinin istismarına aiddir. Biz onları birinci sessiyada müzakirə edəcəyik. Digər məsələlər enerji 
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sistemlərimizin uzunmüddətli planlarına aiddir. Buna ikinci sessiyada baxılacaq. İcazə verin, bu məsələlərin hər 

biri üzrə bəzi fikirləri bölüşüm. 

İlk olaraq, bu gün keçirilən iclas Cənub Qaz Dəhlizinin bir il ərzində tam istismarından sonra ümumi 

işləməsinə nəzər salmaq imkanıdır. Biz bunu hər dəfə görüşdüyümüz zaman etiraf etməliyik. Həmin dəhliz altı 

ölkədən keçərək, 3500 kilometr məsafə qət edərək və tərəfdaşlar arasında əməkdaşlığın nəticələrinin bariz 

nümunəsidir. Ötən ilin dekabrından Trans-Adriatik boru kəməri ilə Avropa bazarına təxminən 10 milyard 

kubmetr qaz nəql edilib. 

Hamımız bu layihə zamanı dəf etdiyimiz çətinlikləri və maneələri yaxşı xatırlayırıq. Lakin bu gün hətta 

ən skeptik yanaşan insanlar onun baş tutmasına görə minnətdarlıq bildirir. Etibarlı, rəqabətcil və qəbul edilən 

qiyməti olan qaz Cənub-Şərqi Avropaya yol tapmaqdadır. Evlər qazla təchiz olunur, binalar isidilir və 

vətəndaşlar ehtiyac duyduğu enerjini alırlar. Artan enerji qiymətləri və sərt qaz təchizatı ilə dəhlizin rolu Avropa 

İttifaqı üçün heç vaxt görünməyən strateji əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimizcə, Cənub Qaz Dəhlizi davamlı uğur 

hekayəsidir. Əlbəttə, bütün uğur hekayələri kimi, bu məsələ növbəti mərhələyə çıxır və biz baxmalıyıq ki, dəhliz 

öz ötürücülük qabiliyyətini artıra, yaxud hətta coğrafi baxımdan genişləndirə bilərmi? Ötən il nazirlərin 

iclasında bu məsələlərin öyrənilməsinə başlandı. 

Ötənilki iclasdan sonra dəhlizlə bağlı siyasi söhbətlər və qazla əlaqədar geniş müzakirələr aparıldı. 

Avropa İttifaqı qazın keçid dövründə rolu, onun tənzimləyici və infrastruktur təsiri ilə əlaqədar öz mövqeyini 

aydınlaşdırdı. 

Biz ötən ilin dekabrında hidrogen və dekarbonlaşmış qaz bazarlarına aid paketi qəbul etməklə qaz 

sektorunun dekarbonlaşmış gələcəyə doğru çərçivəsini müəyyən etdik, hidrogen və bioqaz sahəsində yeni 

imkanlar yaratdıq. Bu paketə gəldikdə o, həmçinin bugünkü qaz bazarının yaxşı formalaşdırılmasına xidmət 

edir. Onu daha müqavimətli, istehlakçıları nəzərə alan bazara çevirir. Biz, həmçinin mühüm və tarazlaşdırılmış 

qaydaları qəbul etmişik ki, enerji sektorunda metan emissiyaları azaldaq. İki gün öncə komissiya taksonomiya 

ilə bağlı ümumi bir aktı qəbul edib. Orada qaz sektoruna aid olan fəaliyyətlər müəyyən edilir və onlar iqlim 

dəyişməsinin qarşısının alınmasına töhfə verməlidir. Bu, əslində, özəl sektoru həvəsləndirməlidir ki, onlar 

birbaşa bu kimi layihələrə sərmayələr yatırsınlar. Çünki Avropaya təmiz enerji keçidi lazımdır və biz hər bir üzv 

ölkə ilə bunu həyata keçirəcəyik. Hazırda biz Trans-Avropa Şəbəkəsini yaratmışıq və o sahədə maliyyə 

vəsaitlərini ayırırıq ki, Avropa İttifaqında hidrogen şəbəkələri daha da genişlənsin. Bununla bağlı biz Avropa 

İttifaqının qonşuluğunda, həmçinin iqtisadi və sərmayə planı çərçivəsində qaz infrastrukturuna sərmayə 

yatırmağa açığıq. 

Bizim tənzimləyici və infrastruktur çərçivəmiz, əslində, qarşıdakı illər ərzində qazın rolunu etiraf edir. 

Eyni zamanda, biz hidrogen və aşağı karbonlu qazlara keçidi də nəzərdə tuturuq. Biz hesab edirik ki, 2030-cu ilə 

qədər qaz Avropanın ümumi enerji istehlakının 22 faizini təşkil edəcək. Bu gün enerji qiymətləri artdıqca, 

geosiyasi gərginlik olduqca Avropada da həmin bu şaxələndirilmənin əhəmiyyətini daha yaxşı anlayırlar. 

Təbii qaz təchizatı, o cümlədən maye qaz boru kəmərləri vasitəsilə nəql edilməlidir. Qazın öz 

marşrutumuzla nəqlinə və xalis sıfır karbona keçidə gəldikdə biz bunu təşviq edirik. Biz istərdik ki, bu, həm 

bizim qonşularımızda olsun, həm də Qərbi Balkanlarda. Bu region üçün aydın bir prioritet var ki, biz kömürdən 

daha çox dekarbonlaşdırılmış sistemə keçməliyik. Bizim bu gün kömürdən istifadə edən stansiyalarımızın 

istismar müddəti bitib, onlar artıq standartlara cavab vermir və bu da ətraf mühitə təhlükədir. 

Biz çalışırıq ki, enerji birliyimiz vasitəsilə dekarbonlaşma planlarına dəstək verək, bütün region ölkələrinə 

kömək edək. Hər bir ölkənin enerji sistemində o ölkənin unikallığı nəzərə alınmalıdır. Bu, o deməkdir ki, hər bir 

ölkənin öz gedəcəyi istiqamət var və qaz ənənəvi, yəni, çirkləndirici enerji mənbələrini əvəz etməlidir. 

Qərbi Balkan ölkələrinə gəldikdə, mən onların buradakı təmsilçilərini salamlayıram. Onlar da öz enerji 

keçidlərinin təmin edilməsi üçün gələcək qaz planlarını tərtib edirlər. Gələn aylar ərzində onların etdikləri seçim 

bu regionda yeni layihələrə imkan yaradacaqdır. Lakin, həmçinin deməliyəm ki, biz regiona dəstək verdiyimiz 

zaman onların seçimləri müvafiq olmalıdır. Biz onlarla əhatəli strategiya çərçivəsində əməkdaşlıq edəcəyik ki, 

daha yaşıl və daha dayanıqlı enerji sistemləri qurulsun və region üçün investisiya planları tərtib edilsin. Cənub 

Qaz Dəhlizi daha aydın şəkildə bu tənzimləyici kontekstdə oturur və bu gün bazar imkanları əsas hesab olunur. 

Bu kontekstdə, biz hesab edirik ki, Trans Enerji Konsorsium tərəfindən həyata keçirilən bu sınaq vacib bir 

addımdır. 2022-ci ilin iyulunda artıq nəticələri bilinəcək ki, bu da Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyətlidir. Bu, elə 

bir məsələdir ki, biz komissiya çərçivəsində buna diqqət yetiririk. Bütün bu elementlər bu gün müzakirə 

olunacaq. Cənub Qaz Dəhlizinə gəldikdə, inanıram ki, biz bu gün bunu daha yaxşı anlayacağıq. 

İndi isə, icazə verin, təmiz enerjiyə keçidlə bağlı ikinci sessiyamız haqqında danışım. Bu sessiya 

çərçivəsində vacib məsələlər nəzərdən keçiriləcək. Təmiz enerjiyə keçid yeni imkanlar yarada bilər, yeni gəlir 

mənbələrini formalaşdıra bilər və bizim sistemlər adi ənənəvi enerji mənbələrindən azad olunar. Bu baxımdan 
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bir neçə mövzu artıq müəyyən edilib. Lakin bizim qarşımızda vahid bir sual dayanır: biz sabit enerji təchizatının 

təmin edilməsi ilə iqlim neytrallığına necə nail olmalıyıq? 

Mən metanın atmosferə atılmalarının azaldılmasının vacibliyini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. İstəyirəm 

ki, bu, bizim debatlarımızda xüsusi yer tutsun. Çünki iqlimə gəldikdə metan potensial olaraq təhlükəli maddədir 

və onun ətraf mühitə təsiri sürətlə arta bilər. Bu baxımdan Avropa İttifaqı bu gün məhz innovativ 

texnologiyalara daha çox sərmayə yatırılmasını vacib hesab edir ki, karbon qazının təsiri azalsın. 

Bərpaolunan enerji mənbələrinə gəldikdə, onlar Avropanın uzunmüddətli planlarının təməl daşını təşkil 

edir. Bu, nəinki bizə dekarbonlaşmanı təmin etməyə, o cümlədən daha böyük bərpaolunan enerji mənbələrinin 

təmin edilməsinə yardım göstərəcək. 

Bizim bilik və təcrübəmiz, bu sahədə atdığımız addımlar tərəfdaşlarımıza açıqdır. Məsələn, 

Azərbaycandan başlayaq. Hörmətli cənab Prezident, mən maraqla onu öyrəndim ki, hazırda Xəzər dənizindəki 

bu potensial qiymətləndirilir. Yəni, aydındır ki, həmçinin “Küləklər şəhəri” kimi tanınan Bakıda bu, Azərbaycan 

üçün çox böyük imkandır. 

Avropa, eləcə də növbəti onillik ərzində tam genişmiqyaslı hidrogen bazarının formalaşdırılmasına diqqət 

yetirir. Biz istərdik ki, güclü hidrogen sənaye sektorumuz olsun. Avropa böyük hidrogen bazarıdır və biz 

üçüncü ölkələrdən idxala açığıq. Bərpaolunan enerji mənbələrinə, o cümlədən hidrogenə gəldikdə, hesab edirəm 

ki, regional strateji əməkdaşlıq üçün imkanlar çox genişdir. 

Onu da bildirməliyəm ki, biz öz gələcəyimizi karbondan azad gələcək kimi formalaşdırırıq. Bunun üçün 

Azərbaycanla enerji sahəsində uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa ehtiyac var. Biz bu gün fikir mübadiləsi 

aparmalıyıq ki, qısa və uzunmüddətli əməkdaşlığımız necə formalaşdırılmalıdır. Gələcəkdə bizim Məşvərət 

Şuramız həm də ümumi təmiz enerji məsələlərinin həllində fikir mübadiləsi aparmaq üçün faydalı platformaya 

çevriləcək. 

Xanımlar və cənablar, nazirlər, cənab Prezident, mən bununla öz çıxışımı bitirirəm və ümid edirəm ki, siz 

fikir mübadiləsi əsnasında bəzi ideyalarla çıxış edəcəksiniz. Ümid edirəm ki, bu gün bizim maraqlı 

müzakirələrimiz olacaq. Sağ olun. 

 

x x x 

 

Pərviz Şahbazov: Xanım komissar Simson, Cənub Qaz Dəhlizinin enerji təhlükəsizliyində roluna dair 

fikirlərinizə və ətraflı çıxışınıza görə təşəkkür edirəm. İndi isə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bizimlə bu 

layihə üzrə əməkdaşlıq istəyinizi bildirdiniz və bununla bu açılış sessiyamız başa çatır. 

Cənab Prezident, çox sağ olun ki, bizimlə oldunuz. 
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Toplantı işini panel sessiyalarla davam etdirib. 
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