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“Azərinşaatservis” MMC Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu layihəsi çərçivəsində Gürcüstan
ərazisindən keçən Axalkalaki-Kartsaki-Türkiyə sərhədi dəmiryolu hissəsinin tikintisini davam etdirir.
BTQ dəmiryolu layihəsi Türkiyə ilə Gürcüstan Republikası arasında birbaşa dəmir yolu xəttinin inşa
edilməsini və bu xəttin Azərbaycan Respublikası ərazisindəki mövcud dəmiryolu xəttinə
birləşdirilməsini əhatə edir. BTQ-nin Avropa ilə Asya arasında mühüm nəqliyyat sisteminə çevrilməsi
ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikaları mühüm tranzit qovşağına çevirilmiş olacaq. Bu
dəmiryolunun istifadəyə verilməsindən sonra ilkin mərhələdə ildə 5 milyon ton yük daşınacaq ki, bu da
hər üç ölkə üçün tranzit haqqı qismində davamlı gəlir deməkdir.
Eyni zamanda BTQ Azərbaycan üçün həm siyasi, həm iqtisadi, həm də strateji baхımdan böyük bir
əhəmiyyət daşıyır. Bu dəmiryolu vasitəsi ilə Azərbaycan beynəlхalq nəqliyyat dəhlizlərinə və
Türkiyəyə birbaşa gediş əldə edəcək.
Hazırda BTQ-nin Gürcüstan hissəsinin tikintisini davam etdirən “Azərinşaatservis” MMC layihə üzrə
nəzərdə tutulan su ötürücü boruların çəkilməsi işini başa çatdırıb. İnşa ediləcək olan dəmiryolu xətti
boyunca küvetlərin və torpaq yatağının hazırlanması işləri davam etdirilir. Ümumilikdə isə BTQ-nin
Axalkalaki-Kartsaki-Türkiyə sərhədi dəmiryolu hissəsinin yenidənqurulması layihəsi çərçivəsində
işlərin 12 %-i başa çatdırılıb.
Layihə üzrə inşa ediləcək olan Axalkalaki-Kartsaki-Türkiyə sərhədi dəmir yolunun ümumi uzunluğu
25,65 kilometrdir. Eyni zamanda layihə çərçivəsində 1 stansiyanın, 6 körpü və 5 yol ötürücüsünün
tikilməsi də nəzərdə tutulub.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən və Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sifarişi ilə
həyata keçirilən bu layihə üzrə tikinti işlərinin 2011-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılması nəzərdə
tutulub.
2003-cü ildə qurulan “Azərinşaatservis” MMC Azərbaycanda və Qafqaz regionunda yol və dəmiryolu tikintisi
sahəsində aparıcı şirkətlərdən biridir. Yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərən Şirkət, əsas fəaliyyət dairəsi olan
avtomobil və dəmiryolu tikintisində A-dan Z-yə bütün növ xidmətləri öz imkanları hesabına həyata keçirir.
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