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Hörmətli Seçicilərim və Həmyerlilərim,                                                    

  Bu gün, avqustun 10-u VI çağrış Milli Məclisin işə 

başlamasından 5 ay keçir. Öncəliklə, parlament 

seçkilərində göstərdiyiniz yüksək aktivlik və etimadınıza 

görə hər birinizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.  

   Xatırladım ki, VI çağırış Milli Məclisin ilk iclasında çıxış 

edən cənab Prezident İlham Əliyev millət vəkilləri 

qarşısında strateji hədəfləri müəyyənləşdirdi və hər bir 

deputatın öz dairəsində aktiv fəaliyyət göstərməsinin 

zəruriliyini bildirdi. Mən də öz fəaliyyətimlə siz seçicilərimin mənə olan inamını, güvənini daha 

da möhkəmlətməyə və rayonumuzu yüksək səviyyədə təmsil etməyə çalışıram. Bunun üçün də 

həyata keçirilən işlərlə, eləcə də müraciətlərinizin nəticələri ilə bağlı mütəmadi olaraq sizə 

hesabat verməyi vəzifəmin ən önəmli hissəsi hesab edirəm.  

   Qeyd edim ki, platformamda nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə uyğun olaraq rəsmi müraciətlər 

edilib, o cümlədən məcburi köçkünlərin status və imkanlarının artırılması, eləcə də digər 

məsələrlə bağlı müvafiq dövlət qurumlarına müraciətlər ünvanlanıb. 

   Siz seçicilərimlərlə görüşlərin həyata keçirilməsinə gəldikdə, bildirim ki, pandemiya bizim 

fərdi görüşlərimizə mane olsa da, ancaq onlayn görüşlərimiz mütəmadi olaraq ötən dövrdən 

təşkil  edilir  və davam edəcəkdir. 

   VI çağırış Milli Məclisin yaz sessiyası müddətində, həmçinin hazırda həyata keçirdiyim 

tədbirlərin, eləcə də sizin müraciətlərinizin nəticəsi ilə bağlı hesabatı diqqətinizə çatdırıram.  

Bir daha vurğulayım ki, gerçəkləşdirilən işlərlə bağlı mütəmadi olaraq bu şəkildə sizə hesabatlar 

təqdim olunacaq. İnanıram ki, sizin etimadınız və dövlətimizin dəstəyi nəticəsində də mövcud 

çətinliklərin öhdəsindən uğurla gəlib cəmiyyətimizin, ölkəmizin inkişafına öz  töhfəmizi 

verəcəyik. 

 

 

 

 

 



 
 

VI çağırış Milli Məsclisin yaz sessiyasına dair 

HESABAT 

 

1. Təmsil olunduğum dairə üzrə həyata keçirdiyim tədbirlər 

Məlumat üçün qeyd edim ki, Milli Məclisin 2020-ci il yaz sessiyası artıq başa çatıb. Bu 

müddət ərzində, eləcə də hazırda mənə ünvanlandığınız müraciətlərinizə əsasən bildirmək 

istərdim ki, hər birinizin müraciəti ilə yaxından tanış olaraq səlahiyyətlərim daxilində həm sizin 

çətinliklərinizin həlli, həm də rayonumuzun daha da inkişaf etməsi istiqamətində tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə çalışıram. Belə ki, bu yaz sessiyası müddətində, həmçinin hazırda 

ünvanıma siz seçicilər, eyni zamanda qeyri seçicilər tərəfindən müraciətlər ünvanlanmaqdadır. 

Müraciət edənlərin 52 faizi Füzuli rayonundan olan seçicilərimiz, 23 faizi rayonumuzdan 

kənarda məskunlaşmış həmyerlilərimiz, 25 faizi isə digər vətəndaşlarımızdır. 

 

Rəsmi müraciətlər adətən rəsmi şəkildə həm Milli Məclisə, həm də Deputat ofisimizə 

ünvanlanır. Rəsmi müraciətlər ilə yanaşı sosial şəbəkələr və  telefon vasitəsilə edilən müraciətləri 

də nəzərə alsaq, ümumilikdə yaz sessiyasında ünvanıma 1489 müraciət daxil olub.  
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Həmin müraciətlərdən 812-si sosial, 461-i iqtisadi problemlərlə, 216  müraciət isə maddi 

yardım istəyi də daxil olmaqla digər problemlərlə əlaqədar olub.  

 

Siz seçicilərimlə daim ünsiyyətdə olmağı işimin ən önəmli hissəsi olduğunu nəzərə 

alaraq, 20 may 2020-ci il tarixində Füzuli rayonunda deputat ofisimizi fəaliyyətə başlatdıq. 

Pandemiya ilə əlaqədar olaraq davamlı görüşlərin təşkilində məhdudiyyətlər olsa da, rayon 

seçicilərim ilə karantin qaydalarına uyğun olaraq iki dəfə görüşümüz keçirilib. 

 

 Belə ki, 23 may tarixində Horadiz şəhərində deputat ofisində keçirilən qəbulda 31 nəfər, 

24 may tarixindəki görüşümüzdə isə 70-ə yaxın seçicinin fərdi müraciəti dinlənilib. Ayrı-ayrı 

sahələrə dair seçicilər tərəfindən həll olunması mümküm olan  müraciət, təklif və şikayətlər 

yerindəcə həll edilib, digərlərin həlli üçün isə müvafiq qurumlara müraciətlər edilib.  
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Hazırda bu kimi görüşlərin keçirilməsi mövcud karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq 

mümkün olmasa da, mütəmadi olaraq şifahi və yazılı şəkildə seçicilərimlə ünsiyyətimi davam 

etdirərək onların çətinliklərini həlli yönündə çalışıram. Həlli istiqamətində səy göstərdiyim 

çətinliklərə gəldikdə, qeyd edim ki, bu il aprelin ayının 9-da Füzuli rayonunda işğaldan azad 

olunmuş və təmas xəttinə yaxın məsafədə yerləşən şəhər və kəndlərdə vətəndaşlara məxsus, 

bugünədək təmir-bərpa işləri aparılmamış fərdi yaşayış evlərinin təmiri ilə bağlı  Azərbaycan 

Respublikasının Baş Naziri cənab Əli Əsədova ünvanladığım müraciət də müsbət 

cavablandırılıb. Qərar əsasında 427 fərdi yaşayış evinin dövlət vəsaiti hesabına tam təmiri 

nəzərdə tutulur və artıq müvafiq dövlət qurumunun əməkdaşları tərəfindən Füzuli rayonunda 

yerləşən yaşayış evlərinə baxış keçirilib. 

Bununla yanaşı, Füzuli rayonunda mövcud olan içəməli və suvarma su problemi, 

qəsəbələrarası yolların təmiri, eləcə də bələdiyyə xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı müraciətlər 

əsasında da deputat sorğuları göndərmişəm. Belə ki, Füzuli rayonunda məcburi köçkünlər üçün 

tikilmiş Zobucuq 1-5 və  Qayıdış 1-11 qəsəbələrində əhalinin içməli suya olan tələbatının 

ödənilməsində sıxıntılar mövcuddur. Bununla bağlı ünvanıma daxil olmuş çoxsaylı müraciətləri 

də nəzərə alaraq, məcburi köçkünlərin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə yardımcı olmaq 

məqsədilə “AzərSu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə deputat sorğusu göndərmişəm. Eyni zamanda 

13 mindən çox məcburi köçkünün məskunlaşdığı Zobucuq və Qayıdış 6-11 qəsəbələrinin 

qəsəbəarası yollarının sıradan çıxması probleminin həllinə köməklik göstərilməsi üçün isə  

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət etmişəm.  

 

Əlavə olaraq qeyd edim ki, bildiyiniz kimi rayonumuzda kənd təsərrüfatı sahələrinə, 

xüsusilə bitkiçilik sahəsinə (pambıqçılıq, taxılçılıq, şəkər çuğunduru və digər kənd təsərrüfatı 

bitkiləri) xüsusi diqqət ayrılır. Əkinlərin suvarma suyuna olan təminatının yaxşılaşdırılması da 

kənd təsərrüfatının inkişafını şərtləndirən amillərdəndir. Azərbaycan Prezidentinin 2020-ci il 



 
aprelin 3-də imzaladığı “Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və 

əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına əsasən, 

Füzuli rayonunun əhalisi 15373 nəfər olan 9 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün 

istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, 

habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 14 ədəd subartezian quyusunun 

layihələndirilməsi və qazılması həyata keçirilməkdədir. Bu kimi tədbirlərin reallaşdırılması 

suvarma su təminatının yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərməklə, kənd təsərrüfatının 

inkişafına da dəstək olacaqdır.  

Bununla belə, suvarma suyu təminatında bir sıra çətinliklər mövcuddur ki, bu da kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafında sıxıntılar yaradır. Bunun üçün də rayonumuzda suvarma suyu 

ilə təminatda yaranmış çətinliklərin aradan qaldırılmasına köməklik edilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə deputat sorğusu 

göndərmişəm.  

Füzuli rayonunda 50 ailəyə yaxın məcburi köçkünün məskunlaşdığı Gecəgözlü yatağı 

adalanan ərazinin qaz ilə təmin olunması üçün isə Azəriqaz İstehsalat Birliyinə müraciət 

ünvanlamışam. Bununla yanaşı qeyd edim ki, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində şəhər  

bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan torpaqlarla bağlı vətəndaşların müraciətlərini Horadiz şəhər 

bələdiyyəsinin xəritəsi hazır olmadığından cavablandırmaq mümkün olmamışdır. Horadiz şəhər 

sakinlərinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və Horadiz şəhər bələdiyyəsinin öz fəaliyyətini 

günün tələblərinə uyğun qurması məqsədilə Horadiz şəhər bələdiyyəsinin sənədlərinin 

qeydiyyata alınmasına və şəhərin xəritəsinin təqdim edilməsinə köməklik göstərilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət 

Xidmətinə deputat sorğusu göndərmişəm. 

 



 
Hazırda pandemiya ilə əlaqədar olaraq yaşanan iş sıxıntılarının həlli  üçün isə müvafiq 

qurumlarla danışıqlar aparılır və özünüməşğulluq proqramının daha da genişləndirilməsi, eləcə 

də bu proqramla bağlı maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində də tədbirlər 

planlaşdırılır.  

Bununla əlaqədar olaraq, ictimai iş yerlərinin sayının artırması istiqamətində köməklik 

göstərilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişəm. Qeyd edim 

ki, bu məsələ üzrə razılıq artıq əldə edilib.  Yaxın zamanlarda ictimai iş yerləri üzrə  kvotanın 

artırılması təsdiq olunacaq və  məşğulluq ilə bağlı müraciət edən şəxslər ödənişli ictimai işlərə 

müraciət edə biləcəklər. 

Ağır şəraitdə yaşayan bir qrup məcburi köçkünün evlə təmin olunması məqsədilə 

ünvanıma daxil olan müarciətlər əsasında isə Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsinə deputat sorğusu göndərmişəm. Bunun nəticəsi olaraq Qaçqın və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi bir qrup məcburi köçkünün ev ilə təminatına köməklik 

göstərmiş, eyni zamanda bir qrup məcburi köçkünün ağır şəraitdə yaşamasını nəzərə alaraq aylıq 

icarə haqları Dövlət Komitəsi tərəfindən ödənmək şərti ilə qeyd olunan kateqoriyaya aid məcburi 

köçkünlərin müvəqqəti olaraq kirayə mənzillərdə yaşamalarına şərait yaradıb. 

Təmsil etdiyim rayonda mövcud olan çətinliklər sırasına orta məktəblərin istilik sistemi 

və təmiri ilə bağlı məsələlər də daxildir. Belə ki, orta məktəblərin böyük əksəriyyətinin əsaslı 

təmirə ehtiyacı var. Bəzi orta məktəblər isə demək olar ki, qəzalı vəziyyətdədir. Bu kimi 

problemlərin şagirdlərimizin keyfiyyətli və təhlükəsiz şəraitdə təhsil almaqlarına əsas maneə 

olmasını nəzərə alaraq, mövcud çətinliyin aradan qaldırılması istiqamətində dəstəyin 

göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə müraciət etmişəm.  

 



 
Füzuli rayonunda mövcud olan digər çətinlik tibb məntəqələrinin mövcud durumu ilə 

bağlıdır. Belə ki, Qayıdış-8 qəsəbəsində yerləşən 25 çarpayılıq xəstəxananın dam örtüyü çökmüş 

və istifadəyə yararsız vəziyyətdədir. Həmçinin 2004-cü ildə tikilib istifadəyə verilmiş Qayıdış-2 

və Qayıdış-11 qəsəbələrindəki həkim məntəqələri qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün yenidən 

qurulmasına və ya  əsaslı təmir olunmasına ehtiyac var. Əlavə olaraq 2004-cü ildə İcma 

tərəfindən cəbhə bölgəsinə yaxın olan Qazaxlar kəndində inşa edilmiş tibb məntəqəsi də qəzalı 

vəziyyətdə olduğu üçün istifadəyə yararsız olaraq qalır. Qeyd etdiyim tibb müəssisələrinin 

yenidən qurulması və ya əsaslı təmir olunmasına köməklik göstərilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət 

etmişəm. 

Bunlarla yanaşı, sağlıq durumu ağır olan seçicilərimin müraciətlərini nəzərə alaraq, 

onlara hər zaman dəstək göstərməyə çalışmışam. Hesab edirəm ki, hansı dairəni təmsil 

etməyimizdən, hansı vəzifəyə sahib olmağımızdan asılı olmayaraq, insani dəyərlər hər zaman 

fəaliyyətimizdə ön sırada olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Ölkə üzrə iqtisadi və sosial sahədə irəli sürdüyüm təkliflər və  müraciətlər 

Təmsil etdiyim Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünlərlə yanaşı, digər işğal atından 

olan rayonların məcburi köçkünlərindən də aylıq müavinətlə bağlı çoxsaylı müraciətlər alıram. 

Belə ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən bir qrup məcburi köçkün – adına mənzil olan, məcburi 

köçkün statusu olmayan şəxslə ailə quran, həmçinin boşanmış qadınlar, məcburi köçkün 

statusuna malik olub, təqvim ili ərzində cəmi 182 gündən artıq müddətdə başqa ölkədə olan 

məcburi köçkünlər, eləcə də 2016-cı ilin 31 dekabr tarixindən sonra doğulan məcburi köçkün 

statuslu uşaqlar- aylıq müavinət almaq hüququna sahib deyillər. Məcburi köçkünlərin sosial-

iqtisadi durumlarını, xaricdə təhsil və müalicə alan məcburi köçkünləri, eləcə də şəxsi mənzilə 

sahib məcburi köçkünlər üçün stimullaşdırıcı amilləri nəzərə almaqla, bu kateqoriyaya daxil olan 

məcburi köçkünlərə aylıq müavinətin təyin olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə (Ombudsman) müraciət ünvanlamışam. Bununla yanaşı, blok 

edilmiş əmanətlərin qaytarılması (söhbət 1300-dən çox vətəndaşımızın 62 milyon manat 

əmanətinin qaytarılmasından gedir), işdən çıxarılanlara sığorta haqlarının verilməsi 

mexanizminin hazırlanması yönündə də təklif və tövsiyələrimi səsləndirmişəm.  

 

Parlamentdə irəli sürdüyüm təkliflərin nəticəsi olaraq qeyd edim ki,  fərdi sahibkarlar 

üçün sosial haqlar iki dəfədən çox azaldıldı, ünvanlı sosial yardıma müraciət zamanı kredit 

öhdəliyi baryeri aradan qaldırıldı və ünvanlı dövlət sosial yardıma müraciət zamanı kommunal 

xərclərin payı ilə bağlı müəyyənləşdirilən limitlər vətəndaşlarımızın müraciət imkanlarının 

asanlaşdırılması üçün artırılırdı. Eyni zamanda pay torpağı olan vətəndaşlarımıza haqqı ödənilən 

ictimai işlərə müraciət imkanının verilməyi də nəzərdə tutulub.  

http://www.ombudsman.gov.az/az/view/news/1947/ombudsman-baki-istintaq-tecridxanasina-bash-chekib
http://www.ombudsman.gov.az/az/view/news/1947/ombudsman-baki-istintaq-tecridxanasina-bash-chekib


 
  Bir millət vəkili öz fəaliyyəti ilə vətənin inkişafına töhfəsini verməklə yanaşı, ölkənin çətin 

durumunda da birlik nümayiş etdirməlidir. 12 iyul 2020-ci il tarixli Tovuz döyüşləri də bir daha 

göstərdi ki, insanlarımızda milli birlik, vətənpərvərlik hissi çox yüksəkdir. 19 iyul 2020-ci il 

tarixində deputat həmkarlarımla birlikdə Tovuz və Ağstafa rayonlarına olan səfərimiz zamanı da 

Xalq-Ordu vəhdətinin  necə möhkəm və sarılmaz olduğunu bir daha müşahidə etdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Beynəlxalq fəaliyyət 

Millət vəkili yalnız təmsil etdiyi dairə üzrə deyil, bütövlükdə həm ölkədə, həm də beynəlxalq 

aləmdə nümunəvi fəaliyyəti ilə seçilməlidir. Pandemiya beynəlxalq əlaqələrdə müəyyən 

çətinliklər yaratsa da bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilib. Qeyd edim ki, Azərbaycan – 

Malayziya parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri kimi Azərbaycan və Malayziya arasında 

iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarının daha da genişləndirilməsi istiqamətində çalışmaqla yanaşı, ölkə 

əhəmiyyətli həssas məqamlarda da daha sıx əlaqələrin qurulmasına səy göstərirəm. Belə ki, 12 

iyul 2020-ci il tarixli Ermənistan təxribatı ilə bağlı Malayzaiya parlamentini mütəmadi 

məlumatlandırmış və rəsmi məktub göndərmişəm. Bunun nəticəsi olaraq, Malayziya-Azərbaycan 

dostluq qrupunun təşəbbüsü ilə 12 iyun 2020-ci il tarixindən başlayaraq erməni silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycan- Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində mövqeləri 

ələ keçirmək məqsədilə başlatdığı hücum cəhdləri ilə bağlı ölkəmizə tam dəstək ifadə edən 

bəyanat yayıb.  

 
 

Belə ki, parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri adından qrupun sədri Datuk Rozman Bin 

Datuk Haji İsli tərəfindın imzalanmış bəyanatda Ermənistan silahlı qüvvələrinin  təcavüzkar 

addımları pislənilib, Azərbaycan müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə birmənalı 

dəstək ifadə olunub. 



 
 
 

4. KİV-də aktivlik 

Təmsil etdiyim Füzuli rayonunda, eləcə də ümumilikdə ölkəmizdə mövcud olan çətinlikləri daim 

gündəmdə saxlamaq, deputat sorğularım, eləcə də təkliflərim vasitəsilə çətinliklərin həlli 

istiqamətində çalışıram. Bu yöndə kütləvi informasiya vasitələrinin də (KİV) rolunu təqdirəlayiq 

hesab edirəm. KİV-də fikir və təkliflərimin istinad və paylaşımı baxımından məlumat 

göstəricilərinə  gəldikdə, statistika bu şəkildədir: 

 

Mövcud fəaliyyətimlə  əlaqəli  KİV-də yayımlanan məlumatlarla bağlı statistik göstəricilərə 

nəzər salsaq, mediada aktivliyin iyul ayında daha yüksək olduğunu görərik. Qeyd etmək istərdim 

ki, əksər təkliflərimizin konseptual əhəmiyyətini nəzərə alaraq eyni təkliflər eyni vaxtda çoxlu 

sayda media orqanlarında yayımlanmışdır. 

Hörmətli seçicilərim, qeyd edim ki, həyata keçirdiyim işlərlə bağlı sizi yalnız mediada 

yayımlanan xəbərlər vasitəsilə deyil, bu şəkildə ətraflı hesabatlar hazırlayaraq da 

məlumatlandıracağam. Əlavə olaraq, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, mövcud pandemiya ilə 

əlaqəli olaraq görüşlərimiz hələ ki onlayn şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Rəsmi olaraq 

müraciətlərinizi isə həm Milli Məcslisə, həm Deputat ofisimizə ünvanlaya bilərsiniz. 

Müraciətlərinizinlə bağlı məlumat əldə etmək üçün əlaqə: 

Deputat köməkçisi - Eltun Ağakişiyev 

Email: agakisiyeveltun@gmail.com 

Tel: +994502268002 
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