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“Bu gün Bakı dünyanın ən gözəl şəhəri kimi inkişaf edir” 

 
V. Bayramov 

 

Mən şəhərdə gedən abadlıq-quruculuq proseslərinə şəxsən nəzarət edirəm, bir çox layihələrin 

təşəbbüskarı olmuşam. Bu gün Bakı dünyanın ən gözəl şəhəri kimi inkişaf edir. Bakıya gələn 

qonaqlar, o cümlədən mənim həmkarlarım həmişə paytaxtda gedən quruculuq-abadlıq işləri 

haqqında öz təəssüratlarını bölüşürlər və qeyd edirlər ki, Bakı doğrudan da dünyanın ən gözəl 

şəhərlərindən biridir. 

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Dünyada hökm sürən qeyri-sabitlik, xalqların və ölkələrin dinc qonşuluq şəraitində yaşamalarına 

göstərilən təhdidlər dövlətlərin öz potensiallarını inkişaf etdirməsini, vətəndaşların rifahını yaxşılaşdırmasını 

çətinləşdirir. Azərbaycanda isə vəziyyət göz önündədir: Ermənistanla müharibə şəraitində olan 

respublikamızda insan amilinə mühüm önəm verilir,  insanların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması 

üçün müvafiq dövlət proqramları uğurla icra edilir. 

 

Azərbaycanda kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər getdikcə simasını dəyişir, gözəlləşir. Belə yeniləşmə bir 

vaxtlar neft tullantıları içərisində boğulan Bakıətrafı yaşayış sahələrində də özünü qabarıq büruzə verir. 

Paytaxtkənarı rayonlarda sosial obyektlər inşa olunur, yollar çəkilir, yeni iş yerləri yaradılır. Bütün bunlar 

isə, şübhəsiz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yeritdiyi sosial siyasətin, insanlara göstərdiyi diqqət 

və qayğının, gündəlik nəzarətin bariz ifadəsidir. 

Qədimliyi və müasirliyi ilə diqqət çəkən Bakı bu gün çox sürətlə inkişaf edir, modernləşir. Şəhər 

getdikcə xarici turistlər üçün maraqlı və cəlbedici bir paytaxt kimi tanınır. Bakının tarixi-memarlıq abidələri 

ilə zəngin olan hissəsi ilə yanaşı, həm də müasir məkanları da bura gələn əcnəbi qonaqların marağına səbəb 

olur. Şəhərdə müxtəlif bədii sərgilərin, müasir görməli yerlərin mövcudluğu paytaxtımızın görünüşünə 

xüsusi rəng qatır. 

Son illərdə Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Bakıda həyata keçirilən 

abadlıq-quruculuq tədbirlərinin həcmi də artıb. Bu işlər paytaxt sakinlərinin və ölkəmizə gələn turistlərin 

istirahəti üçün ən müasir parkların və yeni-yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması, şəhərin qədim tarixi memarlıq 

nümunələrinin bərpası və yeni, müasir binaların tikilib istifadəyə verilməsi ilə müşayiət olunur. Bütün bunlar 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Bakını dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirib. Bunu istər paytaxt 

sakinləri, istərsə də şəhərimizin qonaqları dəfələrlə vurğulayırlar. Yeni park, istirahət məkanı və guşələrinin 

yaradılması, əhaliyə xidmət göstərən müasir infrastrukturun qurulması bu məsələdə mühüm rola malikdir.  

Prezident İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovu qəbul edərkən, bu 

barədə ətraflı danışılıb. Paytaxtın inkişafının daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını bildirən dövlət başçısı 

şəhərdə gedən abadlıq-quruculuq proseslərinə şəxsən nəzarət etdiyini, bir çox layihələrin təşəbbüskarı 

olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, hazırda Bakı dünyanın ən gözəl şəhəri kimi inkişaf edir. Azərbaycana gələn 

qonaqlar, o cümlədən xarici dövlət başçıları hər zaman paytaxtda gedən abadlıq-quruculuq işləri haqqında öz 

təəssüratlarını bölüşür, Bakının, doğrudan da, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrildiyini 

xatırladırlar.  

Prezident İlham Əliyev nitqində şəhərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdığını, bir sıra önəmli layihələrin 

icra edildiyini, əvvəlki illərdə şəhərin havasını çirkləndirən mənbələrin aradan götürüldüyünü diqqətə 

çatdırıb: “Onların arasında, ilk növbədə, keçmiş Balaxanı zibilxanasını qeyd etməliyəm. Bu zibilxana elə bir 

tüstü buraxırdı ki, havanın keyfiyyəti böyük dərəcədə aşağı düşmüşdü və insan sağlamlığına böyük zərər 

verirdi. İndi keçmiş Balaxanı zibilxanasının yerində müasir poliqon qurulub və zibilin çeşidlənməsi, bərk 

məişət tullantılarının yandırılması istiqamətində böyük addımlar atılıb, böyük investisiyalar qoyulub, 

zibilyandırma zavodu inşa edilibdir. Biz bu ekoloji fəlakət mənbəyini aradan götürdük”.  

Dövlətimizin başçısı bir vaxtlar ekoloji fəlakət mənbəyi olan Bibiheybət neft mədənləri barədə də 

danışıb. Əvvəllər bu ərazinin acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu, son illər isə neftlə çirklənmiş gölməçələrin 

ləğv edildiyini, yerlərində park salındığını, idman şəhərciyi yaradıldığını, ictimai obyektlər tikildiyini 

vurğulayıb.  

Prezident İlham Əliyev söhbətində daha sonra son illərədək Böyükşor gölünün də böyük təhlükə 

mənbəyinə çevrildiyini, onilliklər ərzində bura kanalizasiya, lay suları və neftlə çirklənmiş sular 

axıdıldığından ərazinin ekoloji fəlakətlə üzləşdiyini xatırladıb: “Biz oranı da təmizlədik, Böyükşor gölünün 



bir hissəsi tam ekoloji standartlara cavab verir, köçəri quşlar oraya qonur. Göl üzərində yeni yol çəkilib və 

gölün ikinci hissəsinin təmizlənməsi istiqamətində işlər gedir. Olimpiya Stadionu vaxtilə bataqlıq kimi 

tanınan yerdə tikilibdir”. 

Dövlətimizin başçısı şəhərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlərdən danışarkən, yaşıllıqların salınmasına, yeni parkların yaradılmasına xüsusi önəm verildiyini, 

parkların sayına görə, Bakının dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdən birini tutduğunu, Mərkəzi Parkın 

məsafəsinin 3 kilometrdən 15 kilometrə qədər uzadıldığını da diqqətə çatdırıb. Sovetski adlandırılan ərazidə 

20 hektarda gözəl park salındığını, Heydər Əliyev Mərkəzinin önündə vaxtilə Səttarxan zavodunun ərazisi 

olan bu yerdə də park yaradıldığını, vaxtilə havanı çirkləndirən lampa, şifer zavodları və digər müəssisələrin 

köçürüldüyünü, həmin ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturu qurulduğunu qeyd edib.  

Prezident İlham Əliyev söhbətində yuxarıda bəhs edilən məsələlərlə bərabər, eyni zamanda, şəhər 

təsərrüfatının yeniləndiyini və bu məqsədlə müvafiq sərəncamlar imzalandığını da diqqətə çatdırıb: ”Bu il 

şəhər təsərrüfatının müasirləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılıb. Həm dövlət investisiya proqramı 

çərçivəsində, eyni zamanda, Prezidentin ehtiyat fondunun vəsaiti hesabına lift təsərrüfatı yenilənir, nümunəvi 

həyətlər qurulur. Heydər Əliyev Fondu bu sahədə çox böyük iş aparır. Dam örtüklərinin təzələnməsi üçün 

ehtiyat fondundan 10 milyon manat vəsait ayrılmışdır”. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov qəbulda şəhərin abadlaşdırılması ilə bağlı 

məlumatında dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq, 2018-2019-cu illərdə 273 nümunəvi məhəllə 

yaradıldığını, bu istiqamətdə Leyla xanım Əliyevanın təsisçisi olduğu IDEA İctimai Birliyinin səmərəli 

fəaliyyət göstərdiyini, bunun nəticəsində paytaxtda məhəllələrarası parklar formatı tətbiq olunduğunu 

vurğulayıb: “Bu ərazilərdəki onlarla binanın fasadları, dam örtükləri, blokları təmir olunub, su təchizatı 

sistemi yenilənib və bütün yaş kateqoriyaları üçün həm istirahət etmək, həm idmanla məşğul olmaq, həm də 

asudə vaxtı səmərəli keçirmək üçün şərait yaradılıbdır. Bu proses davam edir. 

İlin axırınadək daha 15 yeni nümunəvi məhəllə istifadəyə veriləcəkdir. Bizim hesablamalarımıza görə, 

yaxın illərdə hələ 743 bu cür layihə icra etmək mümkündür. Bu proses davam edir. Bu gün biz bir daha 

Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə və ilk növbədə, Leyla xanım Əliyevaya minnətdarlığımızı bildiririk”. 

Ölkə rəhbəri söhbətində nümunəvi məhəllələrin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğulamaqla bərabər, 

şəhər təsərrüfatında nəzərə çarpan bəzi narahatlıq doğuran məqamlara da toxunub. Dövlət başçısı bir çox 

binalarda, bloklarda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını, liftlərin köhnəldiyini, evlərarası həyətlərin bəzi hallarda 

zəbt olunduğunu xatırladıb. Eyni zamanda, nümunəvi həyətlərin qurulmasına kompleks şəkildə 

yanaşılmasının əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb: “Əlbəttə ki, həyətlər, ilk növbədə, vətəndaşlar üçün rahat, 

işıqlı olmalıdır, təhlükəsizlik baxımından tədbirlər görülməlidir. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrin şəhərlərində 

həyətlərdə təhlükəsizlik kameraları qoyulur. İndi Bakı şəhərində bir çox yerlərdə təhlükəsizlik kameraları 

qoyulub və bu kameralar cinayətlərin aşkar edilməsi və cinayətkarları məsuliyyətə cəlb etmək üçün böyük 

rol oynayır. Hesab edirəm, həyətlərdə də təhlükəsizlik kameraları qoyulmalıdır ki, təhlükəsizlik tədbirləri 

daha yüksək səviyyədə təmin olunsun”. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı məlumatında lift təsərrüfatının yenilənməsi ilə bağlı bildirib 

ki, Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə paytaxtın lift təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün 32 milyon manat 

vəsait ayrılıb. Bu sahədə tədbirlərin reallaşdırılması məqsədi ilə Almaniyanın tanınmış “Wittur” şirkəti ilə 

danışıqlar aparılıb, müqavilə bağlanılıb və indiyədək Bakıya 430 lift gətirilib, həmin liftlərdən 130-u artıq 

istifadəyə verilib. İlin sonunadək 581 lift quraşdırılacaq. Yaxın illərdə isə 2500-ə qədər liftin də mərhələ-

mərhələ dəyişdiriləcəyi proqnozlaşdırılır.  

Eldar Əzizov dövlətimizin başçısına dam örtüklərinin yenilənməsi vəziyyəti barədə də məlumat verib. 

Bildirib ki, Bakıda bu proses artıq sürətlə həyata keçirilir. Şəhərdə ayrılan vəsaitin qənaətlə xərclənməsi 

hesabına 420 binanın dam örtüyünü təmir etmək nəzərdə tutulur. Bu gün, demək olar ki, artıq 150 damda 

işlər tamamlanıb və proses gedir. Noyabrın ortalarına qədər işlərin tamamlanması gözlənilir.  

Prezident İlham Əliyev söhbətində şəhər təsərrüfatında nəzərə çarpan bir sıra xoşagəlməz məqamlara 

da toxunub, şəhərsalma normalarının təmin edilməsi üçün Dövlət Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsinin öz 

işini yüksək səviyyədə qurmasını tövsiyə edib, eyni zamanda, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və rayon icra 

hakimiyyətləri tərəfindən vətəndaşlara böyük diqqətlə yanaşılmasının zəruriliyini diqqətə çatdırıb.  

Sonda qeyd edə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Bakıda 

həyata keçirilən abadlıq-quruculuq tədbirlərinin həcmi gündən-günə artır. Bu işlər paytaxt sakinlərinin və 

ölkəmizə gələn turistlərin istirahəti üçün ən müasir parkların və yeni-yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması, 

şəhərin qədim tarixi memarlıq nümunələrinin bərpası və yeni, müasir binaların tikilib istifadəyə verilməsi ilə 

müşayiət olunur. Bütün bunlar yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Bakını dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə 

çevirib. Bunu istər paytaxt sakinləri, istərsə də şəhərimizin qonaqları dəfələrlə vurğulayırlar. Yeni park, 

istirahət məkanı və guşələrinin yaradılması, əhaliyə xidmət göstərən müasir infrastrukturun qurulması bu 

məsələdə mühüm rola malikdir.  

 


