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İllik fəaliyyət hesabatım, seçicilərimlə həyata 

keçirdiyim görüşləri, onların çətinliklərinin 

həllinə dair reallaşdırdığım tədbirləri, eləcə də 

ölkəmizin inkişafına yönəlik irəli sürdüyüm 

təklifləri əhatə edir. 
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Hörmətli Seçicilərim və Həmyerlilərim,                                                    

VI çağırış Milli Məclisin fəaliyyətə başlamasından 1 il 

ötür. 2020-ci ildə ölkə vətəndaşları və eləcə də biz - 

Füzuli rayonu sakinləri üçün ən yadda qalan hadisə, 

müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı 

ordumuzun torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi oldu. 

Milli Məclisdə təmsil etdiyim Füzuli rayonu artıq 

işğaldan tam azad olunub və rayonumuz bərpa və 

yenidənqurma mərhələsinə qədəm qoyub. 

Bu bir il, həm də Milli Məclisin məhsuldar fəaliyyəti ilə yaddaşlarda qaldı. Ötən il VI çağırış 

Milli Məclisin ilk iclasında çıxış edən cənab Prezident İlham Əliyevin deputatlar qarşısında 

strateji hədəfləri müəyyənləşdirməsi və aktiv fəaliyyətə səsləməsi də öz müsbət təsirini 

göstərməkdədir. 

Mən də öz fəaliyyətimlə daim seçicilərimin inanımını doğrultmağa, onların üzləşdiyi 

çətinliklərin həllinə, eləcə də təkliflərimlə ölkəmizin, rayonumuzun inkişafına töhfə vərməyə 

səy göstərirəm. Vətən müharibəsinin başladığı ilk gündə də - 2020-ci il sentyabrın 27-də Füzuli 

rayonunda sakinlərimizin yanında olaraq haqq işimizə mənəvi dəstək olmağa çalışmışam.  

Həyata keçirdiyim tədbirlərə yönəlik rüblük, illik hesabatlar verərək siz seçicilərimi mütəmadi 

olaraq məlumatlandırmağı da vəzifəmin ən vacib hissəsi hesab edirəm. 

Mövcud pandemiya şəraiti ünsiyyətimizdə müəyyən məhdudiyyətlər yaratsa da, görüşlərimizi 

onlayn şəkildə də həyata keçirməklə siz həmyerlilərimin yanında olmağa çalışıram. 

 VI çağırış Milli Məclisin birillik fəaliyyət müddətində həyata keçirdiyim tədbirlərin, eləcə də 

sizin müraciətlərinizin nəticəsi ilə bağlı hesabatı diqqətinizə çatdırıram.  
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Vətən müharibəsi – Doğma yurda qayıdış 

 

44 gün davam edən, işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsi ilə nəticələnən Vətən 

müharibəsi xalqımızın qürur mənbəyinə çevrildi. Vətən müharibəsindəki qalibiyyət, xüsusilə 

30 ilə yaxın doğma yurd həsrəti ilə yaşayan məcburi köçkünlərimizin böyük sevincinə səbəb 

oldu. Vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən təmsil etdiyim, doğma yurdum Füzuli 

rayonunda olaraq vətəndaşlarımıza dəstək olmağa çalışdım və bu gün də onlarla birlikdə 

müharibədən sonrakı zəfər dönəminə köklənərək “Böyük Qayıdış Günü”nü gözləyərik. Artıq 

hər bir sakinimiz üçün prioritet Qarabağa qayıdışdır. Dövlətimizin tərəfindən də azad olunmuş 

ərazilərimizdə həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma tədbirləri bu günün uzaqda olmadığını 

göstərir. Füzuli rayonunda da gerçəkləşdirilən quruculuq işləri (Füzuli hava limanının 

bünövrəsinin qoyulması, Füzuli-Şuşa yolunun çəkilişi və s.) rayonumuzun iqtisadi potensialını 

artırmaqla yanaşı, bütövlükdə Qarabağımızın dirçəldilməsinə töhfə verəcəkdir. Ancaq Vətən 

savaşında canlarını fəda edən, bu zəfəri bizə yaşadan şəhidlərimizi, qazilərimizi 

unutmamalıyıq. Şəhid ailələrimizə, qazilərimizə diqqət bizim Vətən borcumuzdur. Mən də bir 

vətəndaş olaraq, həm də bir millət vəkili kimi daim şəhid ailələrimizin, qazilərimizin yanında 

olaraq onların qayğılandıran məsələlərin həllinə yardımcı olmağa çalışıram. Ötən ay Füzuli 

rayonuna səfərim zamanı da hər bir şəhid ailəsini ziyarət edərək dəstəyimi ifadə etdim.  

 

 

Əminəm ki, Dövlət-Xalq birliyi ilə bütün çətinliklərin öhəsindən gələrək doğma yurdlarımıızı 

qısa zamanda dirçəldəcəyik. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur, qalib və güclü 

Azərbaycan mövcuddur.  
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Müraciət və görüşlər 

Birillik fəaliyyət müddətində mənə ünvanlanan hər bir müraciətə həssalılqla yanaşaraq 

səlahiyyətlərim daxilində qeyd olunan çətinliklərin həllinə çalışmışam. Qeyd edim ki, 

ünvanıma həm təmsil olunduğum dairənin seçiciləri, həm də qeyri şeçicilər tərəfindən 

müraciətlər daxil olur. Belə ki, ötən bir il müddətində müraciət edənlərin 56 faizi Füzuli 

rayonundan olan seçicilərimiz, 27 faizi rayonumuzdan kənarda məskunlaşmış 

həmyerlilərimiz, 17  faizi isə digər vətəndaşlarımızdır. 

       

Müraciətlər adətən rəsmi şəkildə həm Milli Məclisə, həm də Deputat ofisimizə 

ünvanlanır. Rəsmi olaraq, eləcə də sosial şəbəkələr və telefon vasitəsilə edilən müraciətləri də 

nəzərə alsaq, ümumilikdə ötən 1 il ərzində ünvanıma 2023 müraciət daxil olub.  

 

Qeyd olunan müraciətlərdən 1317-si sosial, 518-i iqtisadi problemlərlə, 188  müraciət 

isə maddi yardım istəyi də daxil olmaqla digər problemlərlə əlaqədar olub.  
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Ötən il həm də Füzuli rayonunda deputat ofisimizin fəaliyyətə başlaması ilə yadda qaldı. 

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

görüşlər  karantin rejimi çərçivəsində üz-üzə və onlayn şəkildə həyata keçirilir.  

 

Bütün seçicilərin müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılması ilə birlikdə, şəhid ailələri və 

qazilərimizin çətinliklərinin həlli də öncəlik təşkil edir. Vətən müharibəsi başlayan ilk gündən  

bu günə kimi vətəndaşlarımızın yanında olub onlara köməklik göstərməyə çalışıram. 

Dövlətimizin də şəhid ailələrimizə, qazilərimizə olan diqqəti mövcud sıxıntıların, qayğıların 

daha qısa zamanda aradan qaldırılmasına dəstək olur. 
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İqtisadi və sosial tədbirlər 

Birillik fəaliyyətim müddətində ünvanıma daxil olan müraciətlərdən 518-i iqtisadi, 

1317-si sosial problemlərlə əlaqədar olub. Bu problemlərin həllinə yönəlik deputat sorğuları 

göndərərək çətinliklərin aradan qaldırılmasına çalışmışam. Belə ki, pandemiya ilə əlaqədar 

olaraq yaşanan iş sıxıntılarının həlli  üçün ünvanıma daxil olan müraciətlər əsasında Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə deputat sorğusu göndərmişəm. Müsbət cavablandırılma 

əsasında ictimai iş yerləri üzrə 200-ə yaxın kvota ayrılmış, məşğulluq ilə bağlı müraciət edən 

şəxslər ödənişli ictimai işlərə və özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmişdir. Qeyd edim ki, 

ötən ilin yanvar ayından hazırkı dönəmədək Füzuli rayonu üzrə 187 nəfər özünüməşğulluq 

proqramına cəlb edilib ki, bu şəxslərdən də 167 nəfər kənd təsərrüfatı, 20 nəfər isə istehsal 

sahəsi üzrə çalışır.  

Bununla yanaşı, Füzuli rayonunda qazlaşdırılmadan kənarda qalan ərazilərin təbii qaz 

ilə təmin olunması üçün aidiyyatı quruma müraciətim də müsbət dəyərləndirilib. Belə ki, 

Füzuli rayonu Qarabulaq düşərgəsi, Gecəgözlü yatağı adalanan ərazinin və Horadiz şəhərində 

yerləşən 2 kommunal binanın təbii qaz ilə təmin olunması üçün Azəriqaz İstehsalat Birliyinə 

müraciətim müsbət  qarşılanıb. Gecəgözlü yatağı adalanan ərazinin və Horadiz şəhərində 

yerləşən 2 kommunal binanın təbii qaz ilə təminatı üçün artıq işlər yekunlaşmaqdadır, 

Qarabulaq düşərgəsinin qazlaşdırılma prosesi isə qısa zamanda başladılacaqdır. 
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Əlavə olaraq qeyd edim ki, rayonumuzda mövcud olan çətinliklər sırasına suvarma 

suyu təminatında yaranmış sıxıntılar da daxildir ki, bu da kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişafına mənfi təsir göstərir. Mövcud çətinliyin aradan qaldırılmasına dəstək göstərilməsi 

üçün Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə deputat sorğusu 

göndərmişəm. Bununla yanaşı, Füzuli rayonunda mövcud olan içəməli su təminatının və bəzi 

qəsəbələrarası yolların mövcud durumu ilə əlaqəli problemin həllinə yönəlik də aidiyyatı 

qurumlara müraciət etmişəm. Belə ki, Füzuli rayonunun Zobucuq 1-5 və  Qayıdış 1-11 

qəsəbələrində əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsindəki sıxıntılarla  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.  

 

Suvarma və içməli su təminatındakı çətinliklərin həlli ilə bağlı vurgulamaq istərdim ki, 

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” Sərəncam kənd təsərrüfatının inkişafına da dəstək olacaqdır. Sərəncama 

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.  

13 mindən çox vətəndaşımızın məskunlaşdığı Zobucuq və Qayıdış 6-11 qəsəbələrinin 

qəsəbəarası yollarının sıradan çıxması probleminə gəldikdə isə yaranmış problemin həllinə 

köməklik göstərilməsi üçün Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət etmişəm.  

Məcburi köçkünlərimizin mənzil təminatı ilə bağlı müraciətlərinə gəldikdə isə artıq bu 

problem II Qarabağ müharibəsində qazandığımız qələbə nəticəsində öz həllini tapmaqdadır. 
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Məcburi köçkünlərimiz böyük qayıdış gününü, öz doğma torpaqlarına qovuşacaqları zamanı 

gözləyirlər.  

Vətən müharibəsi zamanı evləri zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın problemləri də müsbət 

həllini tapıb. Ötən ilin aprelin ayının 9-da Füzuli rayonunda II Qarabag müharibəsi dönəmindən 

öncə 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. 

Füzuli rayonunda mövcud olan orta məktəblərin istilik sistemi və təmiri ilə bağlı da 

deputat sorğuları göndərilib. Belə ki, orta məktəblərin böyük əksəriyyətinin əsaslı təmirə 

ehtiyacı var və bəzi orta məktəblər isə demək olar ki, qəzalı vəziyyətdədir. Qeyd olunan 

çətinliklərin həlli  istiqamətində dəstəyin göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinə müraciət ünvanlamışam və Nazirlik ilə orta məktəblərin qəbul edilmiş Dövlət 

Proqramı çərçivəsində məktəblərin mərhələli təmiri barədə müzakirələr aparılıb.  

Təhsil sahəsində həyata keçirilən tədbirlər mühüm olduğu qədər, səhiyyə sahəsindəki 

fəaliyyətlər də xüsusi önəm kəsb etməkdədir.  Füzuli rayonunda bu sahədə mövcud olan 

çətinlik tibb məntəqələrinin mövcud durumu ilə bağlıdır. Belə ki, Qayıdış-8 qəsəbəsində 

yerləşən 25 çarpayılıq xəstəxananın dam örtüyü çökmüş və istifadəyə yararsız 

vəziyyətdədir. Eyni zamanda 2004-cü ildə tikilib istifadəyə verilmiş Qayıdış-2 və Qayıdış-11 
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qəsəbələrindəki həkim məntəqələri qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün yenidən qurulmasına və 

ya əsaslı təmir olunmasına ehtiyac var. Tibb müəssisələrinin yenidən qurulması və ya əsaslı 

təmir olunmasına köməklik göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

yanında İcbari Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə ünvanlıdığım müraciətin nəticəsi olaraq qeyd 

olunan tibb müəssisələri mərhələli şəkildə yenidən təmir olunacaqdır. 

Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində şəhər bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 

torpaqlarla bağlı vətəndaşların müraciətlərinə gəldikdə, 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 dəsətk göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə ünvanladığım deputat 

sorğusuna əsasən Horadiz şəhər bələdiyyəsi ilə müzakirələr davam etdirilir.  

 

Seçicilərimlə yalnız təyin olunan görüş günlərində deyil, rayonumuza hər səfərimdə 

onlarla görüşüb qayğılarını dinləyirəm. Bu ay da Füzuli rayonuna səfərim zamanı  Böyük 

Bəhmənli kəndində yerləşən Şəhidlər Abidəsinin ziyarət edərək kənd sakinləri ilə görüşüb  

Şəhidlər Abidəsinin ətrafının tam abadlaşdırılması və xüsusi parkın salınması məsələsini 

müzakirə etdik. Müvafiq icra qurumları ilə də müzakirədən sonra bu istiqamətdə real 

addımların atılmasına çalışacağıq. 

Qeyd olunan müraciətlərlə yanaşı, sağlıq durumu ağır olan seçicilərimin, eləcə də qazilərimizin 

mövcud vəziyyətini nəzərə alaraq, onlara hər zaman köməklik  göstərməyə çalışıram. Ehtiyacı 
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olan hər bir vətəndaşımızın, xüsusən də şəhid ailələrimizin, qazilərimizin yanında olmaq, 

vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər birimizin borcudur.  

Bu birillik fəaliyyətim müddətində də ehtiyacı olan sakinlərimizə həm maddi, həm də 

ərzaq və qeyri ərzaq yardımı ilə dəstək olmuşam. 
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İrəli sürdüyüm təkliflər  

Vətən müharibəsidən əldə etdiyimiz zəfər məcburi köçkünlərimizin iqtisadi-sosial 

problemlərinin həllini də özü ilə birgə gətirdi. Artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin 

dirçəldilməsi, infrastrukturun yarardılması, məcburi köçkünlərimizin doğma torpaqlarının 

qayıdış planı prioritet təşkil edir.  

Qayıdış planın, eləcə də irəli sürülən təkliflərin hazırlanmasında məcburi köçkünlərimizin 

fikirləri önəm kəsb edir. Bunun üçün də məcburi köçkünlərimizlə müzakirələr aparmağa 

üstünlük verirəm. Keçmiş təmas xəttində yerləşən Füzuli rayonunun Şükürbəyli və Alxanlı 

kəndlərində olub kənd sakinləri ilə bu ilin mart ayında  apardığımız müzakirələri örnək olaraq 

qeyd etmək istərdim.   

 
 

Bu kəndlərimizə sonuncu dəfə - ötən il sentyabrın 28-i səfər edən zaman atəş səslərini eşidirdik. 

İndi isə həmin ərazilərimizdə infrastruktur və təmir işlərinə başlanılır.  II Qarabağ savaşındakı 

qələbədən sonra sakinlərimiz arasında yüksək əhval-ruhiyyə və güclü nikbinlik müşahidə 

etdirəm. Artıq bu kəndlər təmas xəttində deyil, savaşın sadəcə izlərinin qaldığı ərazidə yerləşir 

və böyük bərpa, yenidənqurma mərhələsinin ərəfəsindədir. 

Fəaliyyətim müddətində rayon sakinlərimizin məşgulluğunun artırılmasına yönəlik bir 

sıra təkliflər irəli sürmüşəm. Belə ki, sakinlərimizin Füzuli rayonunun yeni işğaldan azad 

olunmuş ərazilərimizdə həyata keçiriləcək yenidənqurma işlərinə cəlb edilməsi təklifini 

səsləndirmişəm. Bu kimi tədbirlər məşğulluğun səviyyəsini artırmaqla yanaşı, iqtisadi 

çətinliklərin həllinə də dəstək olacaqdır. 
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Digər təklifim, əmanətlərin sigortalanma mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədadır. 

Belə ki, qorunan əmanətlər dövlət mənbəsi hesabına qarşılanır, digərləri isə əksər hallarda 

ödənilmir, yəni, müştərinin öhdəliyində qalır. Ancaq depoziti cəlb edən və ondan gəlir əldə 

edən tərəf sektordur, yəni banklardır. O baxımdan, sığortalanan məbləğ ilə bağlı rəqəmlərin 

dəyişdirilməsi mexanizmin təkmilləşdirilməsi anlamına gələ bilməz. Əksər inkişaf edən 

ölkələrdə olduğu kimi, əmanətlərin qaytarılmasında sektorun öhdəliklərinin aydın şəkildə 

müəyyənləşdirilməsi və buna nəzarət edilməsi daha məqsədəuyğun olar. 

 

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.  
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Beynəlxalq fəaliyyət 

Deputat  həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə nümunəvi fəaliyyəti ilə seçilməlidir. 

Azərbaycan – Malayziya parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri kimi Azərbaycan və 

Malayziya arasında iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarının daha da genişləndirilməsi 

istiqamətində çalışıram. Bununla yanaşı, ölkəmiz üçün həssas məqamlarda da məlumatların 

doğru şəkildə çatdırılmasına, daha sıx dostluq əlaqələrin qurulmasına səy göstərirəm. Belə ki, 

12 iyul  və 27 sentyabr 2020-ci il tarixlərində Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi 

təxribatlarla bağlı Malayzaiya parlamentini mütəmadi məlumatlandırmış və rəsmi 

məktublar göndərmişəm. Bunun nəticəsi olaraq, Malayziya parlamenti Ermənistan 

təxribatlarını kəskin şəkildə pisləyən bəyanatlar verib. 

 
 

Dostluq qrupunun sədri Datuk Rosman Bin Datuk Haji İsli tərəfindən imzalanan bəyanatlarda 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı başladılmış hücumlar pislənilərək  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edilib. 
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Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı baxımından bu ilin fevral ayında İstanbulda  keçirilən “Türkiyə, 

Pakistan və Mərkəzi Asiya: Sülh və İnkişaf Üçün Əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfrans 

da xüsusi önəm kəsb edir. Konfransda iştirak edərək Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan strateji 

əməkdaşlıq platforması və onun regional perspektivləri barədə çıxış etdim. Eyni zamanda vətən 

savaşında qazandığımız zəfərdən sonra formalaşmaqda olan regional düzən və bu platformanın 

sözügedən kontekstdən üstünlükləri ilə bağlı tədbir iştirakçılarını məlumatlandıraraq  regional 

iqtisadi əlaqələrin, xüsusən də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafının vacibliyini vurğuladım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İllik Fəaliyyət Hesabatı, 2021 

KİV-də aktivlik 

Təmsil etdiyim Füzuli rayonunun, ümumilikdə ölkəmizin iqtisadi, sosial inkişafına 

yönəlik təklif və tövsiyələrimin cəmiyyətimizə çatdıırılmasında ənənəvi və sosial media 

mühüm rol oynayır. Seçicilərimlə ünsiyyətimdə isə sosial media əhəmiyyətli yerə sahibdir.  

Kütləvi informasiya vasitələrin də (KİV) 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 ötən ilin oktaybr və  noyabr aylarında daha yüksək 

olduğunu görərik.  

Qeyd etmək istərdim ki, əksər təkliflərimizin konseptual əhəmiyyətini nəzərə alaraq eyni 

təkliflər çoxlu sayda media orqanlarında yayımlanıb. 

Hörmətli seçicilərim, nəzərinizə çatdırım ki, fəaliyyətimə yönəlik rüblük və illik 

hesabatlarımla mütəmadi olaraq sizi məlumatlandıracağam.  

Müraciətlərinizinlə bağlı məlumat əldə etmək üçün əlaqə: 

Deputat köməkçisi - Eltun Ağakişiyev 

Email: agakisiyeveltun@gmail.com 

Tel: +994502268002 
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