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Leyla xanımın belə səfərləri çox olmuşdu 
və bu barədə dəfələrlə yazılıb. Amma onunla 
səfərdə olanlar deyirdilər ki, Leyla  xanımla 
səfərə çıxmaq, sözün əsl mənasında, 
istirahətdir. Onun şirin söhbətləri uzun yolları 
həmişə qısa edərdi.

Leyla xanım canlı tarix idi. Ədəbiyyatdan, 
kinodan, teatrdan elə maraqlı söhbətlər 
edərdi ki, adam heyran qalardı. Bir dəfə 
söhbətlərimizin birində dediyi sözləri xa-
tırlayıram: “Mənim həyatımı uzun bir yola 
bənzətsək, bu yol heç də həmişə hamar 
olmayıb. Sevinc dolu günlərim də olub, 

kədərli anlarım da. Bir sözlə, məşəqqətli və 
ilhamlı günlər yaşamışam. Amma heç vaxt 
sızıldayıb, “ah-uf” eləməmişəm”. Bəli, ikili tale 
yaşamışdı Leyla xanım. Nə etmək olar, bu da 
bir ömrün naxışları idi.

 Keçən il ölkə başçısı İlham Əliyev 
Azərbaycanın korifey sənətkarı, Xalq artisti 
Leyla Bədirbəylinin anadan olmasının 100 
illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam 
imzalayıb. Mədəniyyət Nazirliyinin şübhəsiz, 
sərəncamla bağlı tədbirlər planı var. Söz 
yox ki, bu yubiley tədbirləri ölkəmizin bütün 
regionlarında keçiriləcək. 

Onun həyat yolu, demək olar ki, uşaqlıq-
dan sənətlə bağlı olmuşdur. Bakıda dünyaya 
göz açmışdı. Atası, Ağalar Bədirbəyov Şəmkir 
bəylərinin nəslindən, anası Bikə xanım da 
bəy qızı idi. Həmin illərdə Əli Bayramov adı-
na klubdakı qadınlar dərnəyinə gedən Bikə 
xanım böyük qızı Leylanı da özü ilə aparır-
mış. Rəqsə böyük maraq göstərən gələcəyin 
məşhur aktrisasının istedadının üzə çıxdığı 
ilk sahə də məhz rəqs sənəti olub. Onun xü-
susi rəqs bacarığını görən Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasının rəhbərliyi balaca Leylanı 
burada işləməyə dəvət ediblər. O vaxt qızla-
rın bu sənəti seçməsi asan məsələ deyildi. 
Amma Leyla xanım 8 yaşında bu sənəti seçib 
və ömrünün axırına kimi də aktrisa kimi milli 
incəsənətimizin inkişafına xidmət edib.

Gənclik illərində filarmoniyada rəqqasə 
kimi çalışırdı. Onun Mahnı və Rəqs An-
samblının solisti kimi ifa etdiyi “Bir dənəsən”, 
“Naz eləmə”, “Tərəkəmə” rəqsləri milli rəqs 
sənətimizin qiymətli nümunələri idi. Filarmo-
niyada çalışdığı illərdə “Ayna” və “Bakının 
işıqları” filmlərində rol alan Leyla Bədirbəyli 
21 yaşında Azərbaycan Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrına dəvət edilib. Aktrisa 33 il 
bu sənət məbədinin səhnəsində bir-birindən 
fərqli qadın obrazları yaradıb.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan teatrının inkişa-
fında Leyla Bədirbəylinin xidmətləri həmişə 
xatırlanır. O, milli teatrımızın səhnəsində 
yaratdığı Sara (“Solğun çiçəklər”), Solmaz 
(“Od gəlini”), Şəlalə (“Yalan”), Dezdemo-
na (“Otello”), Liza (“Canlı meyit”), Nərminə 
(“Göz həkimi”) və s. bu kimi obrazları ilə 
mədəniyyət tariximizin qızıl səhifələrini yazıb. 
Leyla xanım tamaşalarda əsasən baş rolları 
oynayıb.

O, fitri istedada malik teatr ustası kimi ifa 
üslubundakı səmimiyyət, məlahət və təbiilik 
sayəsində dramaturqlarımızın və dünya 
ədəbiyyatı klassiklərinin çox sayda qadın 
qəhrəmanına zəngin boyalarla parlaq səhnə 
həyatı vermişdir.

Aktrisanın yaradıcılığında kinematoqrafiya 

məxsusi yer tutur və bu gün onun çəkildiyi 
filmlərə böyük maraq hələ də səngimir. 
Kinoda ilk böyük işi “Arşın mal alan” (1945) 
filmindəki Gülçöhrə rolu olub. Amma buna 
qədər də kinoda rolları olmuşdu. Belə ki, 
yuxarıda adlarını çəkdiyimiz filmlərlə yanaşı, 
1937-ci ildə “Dəcəl dəstə” filmində pioner 
dəstə rəhbəri, 1941-ci ildə “Səbuhi” filmində 
Tubu, 1942-ci ildə “Sovqat” filmində Ayna 
rollarında oynamışdı. 

“Arşın mal alan” müharibənin ağır illərində 
çəkilirdi. Rejissor Rza Təhmasib Gülçöhrə ro-
luna Üzeyir Hacıbəylinin tövsiyəsindən sonra 
Leyla Bədirbəylini təsdiqləmişdi. 

Deyilənə görə, filmə çəkilmək Leyla xanı-
mın ürəyincə idi. Hətta, Üzeyir Hacıbəylinin 
yanına gələrək, bu filmə çəkilməyi arzuladı-
ğını və bunun üçün hər bir çətinliyə qatlaş-
mağa, gecə-gündüz işləməyə hazır olduğunu 
bildirmişdi. Beləliklə, Leyla xanım bu filmə 
çəkildi və arzuladığı şöhrətə çatdı. Bu rola 
görə SSRİ Dövlət mükafatına (o vaxt Stalin 
mükafatı adlanırdı) layiq görülmüşdü.

Leyla Bədirbəylinin Azərbaycan kino-
sunun inkişafındakı fədakar xidməti təkcə 
Gülçöhrə ilə bağlı deyil. 1940-cı illərdən 
etibarən ekranlarda məharətlə canlandırdığı 
və mənəvi-əxlaqi dəyərlərin təbliği, tamaşa-
çı zövqünün formalaşdırılması baxımından 
əhəmiyyət kəsb edən silsilə rollarla milli kine-
matoqrafiyanı daha da zənginləşdirmişdi.

İstedadlı aktrisa 50-yə yaxın filmdə, o 
cümlədən “Dəli Kür”, “Sevil”, “Onun böyük 
ürəyi”, “Dərviş Parisi partladır” filmlərində 
yaddaqalan obrazlar yaradıb. “Dəli Kür” 
filmindəki Zərnigarı yəqin ki, xatırlayırsınız. 
Leyla xanım Zərnigarın daxili dünyasını necə 
də məharətlə aça bilmişdi. 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının Teatr 
Studiyasına rəhbərlik edirdi. Burada neçə-
neçə istedadlı gənc aktyor sənət məktəbi 
keçmişdi.

Aktrisanı yaxından tanıyanlar deyirlər 
ki, Leyla Bədirbəylinin zahiri qədər, da-
xili də gözəl olub. Həssaslığı, səmimiliyi, 
qəlbinin təmizliyi zahiri gözəlliyini tamamla-
yıb. “Azərbaycan gözəli” titulunu da ona bu 
gözəlliyini vəsf edərək vermişdilər.

Səhnədən ayrılandan sonra öz aləminə 
qapılıb, cəmiyyətdən uzaq düşmüşdü. Yalnız 
1999-cu il yanvarın 1-də ulu öndər Heydər 
Əliyev ona “İstiqlal” ordenini təqdim edərkən 
evdən çıxmışdı. Elə həmin ilin noyabr ayının 
23-də 79 yaşında dünyasını dəyişən gözəllik 
əfsanəsi Fəxri xiyabanda dəfn edildi. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Leyla Bədirbəyli – 100

Gözəllik əfsanəsi

E vlərində görüşdük onunla, pasportunu götürməliydim ki, təyyarəyə 
bilet alım. Çünki kinematoqrafçılarla birgə Rusiyanın Surqut şəhərinə 
Azərbaycan kino günlərində iştirak etməyə getməli idi. O vaxta qədər 

çox görüşlərimiz olmuşdu. Doğrudan da, o qədər səmimi söhbət edirdi ki, 
adam heç ayrılmaq istəmirdi. Təxminən 10 gündən sonra Leyla xanım Sur-
qutdan xoş xatirələrlə qayıtdı. Deyirdi ki, görüşlərimiz çox gözəl keçdi, bircə 
havanın soyuqluğundan əziyyət çəkdik.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Daxili  Qoşunların  Baş  İdarəsi
2020-ci il üçün yumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının 

 və xüsusi geyimlərin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Qəhvəyi rəngli qaragüldən və süni 

xəzdən qulaqlı papaq, göy rəngli yay və qəhvəyi 
rəngli qış hospital kostyumları, baş zabit heyəti 
üçün kamuflyaj rəngli yay və qış səhra furajkası, 
yataq torbası və  zoğalı rəngli beret

Lot-2. Zeytun rəngli qadın üçün qış paltosu, 
zabit heyəti və qadın üçün demisezon palto, yay 
kiteli və şalvarı, yay kiteli və tumanı, demisezon 
gödəkcə və şalvar, gödəkcə və tuman, kursant 
üçün yay şalvarı, qış kiteli və şalvarı, demisezon 
gödəkcə və şalvarı

Lot-3. Kamuflyaj rəngli istiləşdirilmiş səhra 
gödəkcəsi, yay və qış səhra kostyumları furajka 
ilə

Lot-4. Kişi və qadın üçün bej rəngli qısaqol 
və uzunqol köynək, qadın üçün ağ rəngli uzunqol 
köynək  

Lot-5. Akril ədyal və pambıq balış
Lot-6. Ağ rəngli tibb xalatı və qalpağı, qısaqol 

gödəkçə, aşpaz qalpağı, gödəkçəsi, şalvarı və 
önlüyü, ağ rəngli gödəkçə

Lot-7. Uzunboğaz botinka və rezin çəkmə
Tender iştirakçılarına təklif  olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat 
zərflərdə yazılı şəkildə təqdim etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində malların keyfiyyəti və yerli 

istehsal olması nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən meyarlar və texniki 
xüsusiyyətlərə (tələb olunan texniki xüsusiyətlərə ) 
uyğun hazırlanmış (tikilmiş) ən sərfəli sayılan tender 
təklifinə üstünlük veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak haq-
qını Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

 İştirak haqqı  lot - 1, lot-4 və lot-5 hər biri 150 
manat, lot - 2 və lot - 7 hər biri 300 manat, lot - 3. 
500 manat, lot - 6 isə 20 manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod -210005 
VÖEN -1401555071 
M/h -AZ41NABZ01360100000000003944 
SWIFT BIK CTREAZ22.
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi,
H/h -AZ44CTRE00000000000002458570, 
VÖEN- 1500426471.
D3. Büdcə təsnifatının kodu -142330, 
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu -7.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak  üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət 
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt 
indeksi, bank rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin 
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış 
olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi 
(əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin 
təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır). Bank təminatını təqdim etməyən iddi-
açının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında (müvafiq orqanlardan 
arayış);

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddətdə 
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti müddətində) 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabat-
larının surəti ;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (2020-ci ildə 
notariusdan təsdiq edilmiş surəti).

- son beş ildə malların təchizatı sahəsində 
fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr potensialı barədə 
ətraflı məlumat (analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi 
məlumat); 

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları (tender zərfləri açıldıqdan sonra 
bir il qüvvədə olmalıdır), xüsusi icazə lisenziyaları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki sənədlər və  tender təklifləri qəbul 
edilməyəcək).

İddiaçılar iştirak etdikləri lotlar üçün 10 mart 
 2020-ci il  saat 12.00-a,  şərtlər toplusunda göstərilən 
texniki xüsusiyətlərin  tələblərinə uyğun hazırlanmış 
hər bir maldan 3 (üç) nüsxədə sınaqlar, təcrübə apar-
maq üçün nümunələr, həmin malların uyğunluq sertifi-
katlarının əslini (və ya 2020-ci ildə notariusdan təsdiq 
edilmiş surəti) isə 1 (bir) nüsxədə Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsinin (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4) 
təqdim etməlidirlər. Müayinələrin nəticəsi haqqında 
həmin mallar üzrə tender təkliflərinə aid zərflərin açılı-
şından sonra məlumat veriləcəkdir.

Tender iştirakçılarından tələb olunan sənədlər 
10 mart 2020-ci il  saat 12.00-a qədər bir nüsxədə, 
tender təklifi isə 18 mart 2020-ci il saat  12.00-a 
qədər ikiqat zərfdə bağlanıb möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim edilən  tender 
təklifləri və sənədlər qəbul olunmayacaqdır. 

Sənədlərin qəbulu hər gün saat 11.00-dan   
13.00-a qədər və 16.00-dan 18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 19 mart 
 2020-ci il  saat 15.00-da Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4) 
keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri də 
iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı ünvandan ala 
bilərlər:

Ünvan- Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4.
Əlaqələndirici şəxslər- E.Əliyev,telefon- 569-95-10 

və  R.Mustafayev -513-23-08.

Tender komissiyası

“Sosialtikinti”  
ASC səhmdarlarının 

nəzərinə!
25 mart 2020-ci il  saat 

10.30-da “Sosialtikinti” ASC 
səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın  gündəliyi:
1. 2019-cu ilin maliyyə balan-

sının təsdiq olunması.
2. Nizamnaməyə əlavə və 

dəyişikliklərin edilməsi.
3. Müşahidə şurasının, icra 

orqanının və maliyyə- təftiş 
müfəttişinin seçilməsi.

4. Cari məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki  

məsələlərə aid sənədlərlə 
tanış olmaq üçün iş günləri  
saat  10.00-dan  13.00-dək 
cəmiyyətə müraciət edə bilərlər.

Əlaqə  telefonu- 012-456-45-87.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami 

rayonu, Oqtay Vəliyev küçəsi 66.

Ötən il aqrar sektorda 
yüksək nəticələr əldə edilib

Aqrar sahədə həyata keçirilən 
islahatlar və görülən tədbirlər 
barədə danışarkən, qeyd edək ki, 
lizinq fəaliyyətinin genişləndirilməsi 
nəticəsində hazırda bazarda artıq 
azad və rəqabətli şərait formala-
şıb. Belə ki, texnika və damazlıq 
heyvanlara tətbiq edilən güzəştlər 
bütün özəl şirkətlərə aid edilib. Ötən 
il fermerlərə satılan 4117 texnika-
nın təxminən 3 mini özəl şirkətlər 
tərəfindən fermerlərə   satılıb. O 
cümlədən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
öz fəaliyyətini  fermerlərə yaxınlıq 
prinsipi əsasında qurub və bütün 
rayonlarda dövlət aqrar inkişaf 
mərkəzləri artıq formalaşdırılıb.  Bu 
mərkəzlərdə fermerlərə “Bir pəncərə” 
prinsipinə uyğun 60-a yaxın xidmətin 
göstərilməsinə başlanılıb.

Bütün bunların nəticəsidir ki, 
hesabat dövründə kənd təsərrüfatının 
ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə 
dəyəri 7 milyard 836,7 milyon 
manat təşkil edib. Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatına görə, bunun 
4 milyard 85,5 milyon manatı hey-
vandarlıq, 3 milyard 751,2 milyon 
manatı isə bitkiçilik məhsullarının 
payına düşüb. 2018-ci ilin yanvar-
dekabr ayları ilə müqayisədə isə 
kənd təsərrüfatının istehsalı 7,2 faiz, 
o cümlədən heyvandarlıq məhsulları 
üzrə 3,5 faiz, bitkiçilik məhsulları üzrə 
isə 11,7 faiz artıb.

Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatında daha sonra qeyd olunur 
ki, keçən il ölkə üzrə dənlilərin və 
dənli paxlalı bitkilərin (qarğıdalısız) 
əkildiyi 1 milyon 39,5 min hektar 
sahədə 3 milyon 254,9 min ton 
( 2018-ci ildəkindən 6,3 faiz çox) 
məhsul götürülüb. Orta hesabla hər 
hektarın məhsuldarlığı 31,3 sentner 
olub. Bundan əlavə, 32,8 min hektar 
dən üçün qarğıdalı sahəsindən 283,6 
min ton məhsul toplanılıb. Beləliklə, 
qarğıdalı dəni də nəzərə alınmaqla 
2019-cu ildə ölkə üzrə taxıl istehsalı 3 
milyon 538,5 min tona çatıb.  

Hesabata görə, ötən il sahələrdən, 
həmçinin 1 milyon 714,7 min ton 
(əvvəlki ilə nisbətən 12,7 faiz çox) 
tərəvəz, 1 milyon 4,2 min ton (11,7 
faiz çox) kartof, 447,6 min ton (11,4 
faiz çox) bostan məhsulları toplanılıb. 
Məhsuldarlıq tərəvəz üzrə 14 sent-
ner, kartof üzrə 20 sentner, bostan 
məhsulları üzrə 18 sentner artıb.  

Bunlardan əlavə, keçən il 16,6 min 
hektardan 34,8 min ton (43,3 faiz çox) 
dən üçün günəbaxan, 7,4 min hektar-
dan 237 min ton (20,9 faiz az) şəkər 
çuğunduru, 3,1 min hektardan 6 min 
ton (4,4 faiz az) tütün yığılmışdır.

Ötən il ölkə üzrə meyvə və 
giləmeyvə, üzüm və yaşıl çay yarpağı 
istehsalı da artıb. Belə ki, sahələrdən 
1 milyon 99,7 min ton (8,8 faiz çox) 
meyvə və giləmeyvə, 201,8 min ton 
(20,4 faiz çox) üzüm, 929,4 ton (7 faiz 
çox) yaşıl çay yarpağı toplanılıb.  

Heyvandarlıq bölməsinə gəldikdə, 
burada da ciddi irəliləyişlər əldə 
olunub. Hesabatda bildirilir ki, keçən 
il ölkə üzrə diri çəkidə ət istehsalı 3 
faiz artaraq 2 milyon 129,4 min, yun 
istehsalı 1,6 faiz artaraq 16,1 min 
tona, yumurta istehsalı 9 faiz artaraq 
1 milyard 827,1 milyon ədədə çatdı-
rılıb. Bunlardan savayı, ölkədə 643,7 
ton (əvvəlki ilə nisbətən 25,3 faiz çox) 
barama istehsal edilib.  

Ötən il aqrar sahənin ən mühüm 
istiqamətlərindən biri olan  pam-
bıqçılıqda da qabaqcıl təcrübə və 
mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi ilə 
məhsuldarlığın artırılmasına nail olu-
nub. Pambıq əkilən sahələr 32,5 min 
hektar azalsa da, məhsuldarlıq 2018-
ci ilə nisbətən 61 min ton daha çox 
olub. Hər hektardan orta məhsuldarlıq 
29,5 sentner təşkil edib ki, bu da 
2018-ci illə müqayisədə hektardan 
11,9 sentner artım deməkdir. 

Əlbəttə, bu göstəricilərin əldə 
olunması, ilk növbədə, Prezident 
İlham Əliyevin sözügedən sahəyə 
diqqəti və dövlət tərəfindən göstərilən 
dəstəklə bağlıdır. Belə ki, kənd 
təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması və 
vergilərdən azad olunması, texnika və 
gübrələrin güzəştli şərtlərlə verilməsi, 
lizinq xidmətlərinin təşkili, investisiya-
ların və ixracın təşviqi, lisenziyalaşdır-
manın təkmilləşdirilməsi, yoxlamala-
rın dayandırılması müddətinin 2021-ci 
il yanvarın 1-dək uzadılması bunun 
bariz ifadəsidir.

Regionların inkişafını özündə ehti-
va edən dövlət proqramlarının vaxtın-

da və yüksək səviyyədə icra olunması 
da Azərbaycanın ümumi iqtisadi gü-
cünü artırmaqla yanaşı, aqrar sahədə 
mövcud istehsal müəssisələrinin 
fəaliyyətinin güclənməsinə, yeni isteh-
sal sahələrinin yaradılmasına, yerli 
resurslardan istifadənin səmərəsinin 
artırılmasına, kənd təsərrüfatında 
islahatların sürətlənməsinə yol açıb.  

Yeri gəlmişkən, respublikada ilk 
dəfə aqrar sığortanın genişmiqyaslı 
tətbiqi üçün hüquqi baza formala-
şıb. Ötən il Milli Məclis tərəfindən 
“Aqrar sığorta haqqında” Qanun 
qəbul olunub, Nazirlər Kabineti Aqrar 
Sığorta Fondunun Nizamnaməsini 
və “Aqrar sığorta predmetinin 
tərkibini” təsdiqləyib. Bununla da 
Azərbaycanda aqrar sığorta mexa-
nizmi Türkiyənin TARSİM modelinin 
təcrübəsi əsasında qurulmağa baş-
lanıb. Xatırladaq ki, bu model dövlət-
özəl sektor əməkdaşlığına əsaslanır.

Aqrar sektorda yeni sığorta 
sisteminin tətbiqi kənd təsərrüfatının 
inkişafını daha da sürətləndirəcək. 
Belə ki, bu sahədə istehsal olunan 
məhsulların Aqrar Sığorta Fondu 
ilə özəl sığorta şirkətləri tərəfindən 
birgə sığortalanması investisiya 
risklərini azaldacaq, fermerlərə dövlət 
dəstəyini gücləndirəcək, məşğulluğa 
müsbət təsir edəcək, ərzaq 
təhlükəsizliyinə töhfə vermiş olacaq 
və sığorta bazarını genişləndirəcək. 
Ümumiyyətlə, aqrar sığorta mexa-
nizminin Azərbaycanda tətbiqinə 
başlanması ekspertlərin fikrincə, kənd 
təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir 
göstərəcək əsas amillərdən biridir.

Aqrar sektora dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən ötən il iyunun 
27-də təsdiqlənən “Kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalının subsidiya-
laşdırılması Qaydası”nda da əksini 

tapıb. Xatırladaq ki, həmin qayda bu 
il yanvarın 1-dən tətbiq olunmağa 
başlanıb.  

Qaydalara əsasən bitkiçi-
lik sahəsində subsidiyaların 
hesablanmasında istifadə olu-
nan baza məbləği 200 manat 
müəyyənləşdirilib. 

Subsidiyaların fermerlərə Elekt-
ron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya 
Sistemi üzərindən ayrılması isə aqrar 
sahənin bütün iştirakçılarını bir plat-
formaya toplamağa imkan verəcək.  
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin 
yaydığı məlumatda bildirilir ki,  www.
eagro.az portalında həm fermerlər, 
həm də onlara xidmət göstərən 
toxum, gübrə, pestisid təchizatçıları, 
süni mayalama mütəxəssisləri, 
baytarlar qeydiyyatdan keçirlər: 
“Sistemdə onların təqdim etdikləri 
məhsul və xidmətlər, eləcə də 
qiymətlər yerləşdiriləcək. Fermerlər 
qiymətləri müqayisə edib, istədikləri 
məhsul və xidmətləri seçmək imkanı 
qazanacaqlar”.

Subsidiya vəsaitləri “Fermer 
kartı”na köçürüldükdən sonra 
fermerlər ödənişləri POS-terminallar 
və ya onlayn qaydada (e-commerce) 
edəcəklər. Bu platforma kənd 
təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət 
göstərən təchizatçıların təklif etdikləri 
qiymətləri nəzarətdə saxlamağa im-
kan verəcək. Həmçinin bu platforma 
təchizatçıların təklif etdikləri qiymətləri 
nəzərə alaraq subsidiya əmsallarının 
müəyyən olunmasına şərait yarada-
caq. EKTİS təchizatçılar üçün online 
sifariş və satış platforması kimi də 
xidmət göstərəcək.

Onu da qeyd edək ki, 2019-cu ilin 
avqustunda dövlət başçısının müva-
fiq fərmanı ilə Aqrar Sığorta Fondu 
yaradılıb. Bu il  üçün Aqrar Sığorta 
Fonduna dövlət büdcəsindən 5 mil-
yon manat vəsait ayrılıb.

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 
kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçi-
lik məhsulları (çoxillik əkmələr və 
onların məhsulu da daxil olmaqla), 
kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd 
təsərrüfatı məqsədilə yetişdirilən 
heyvanlar və akvakultura məhsulu 
üzrə sığorta haqqının 50 faizi dövlət 
büdcəsi hesabına ödəniləcək.

Aqrar Subsidiya Şurası isə 
emal müəssisələrinə təhvil verilən 
pambığın hər tonuna 100 manat, quru 
tütünün hər tonuna 50 manat, yaş 
tütünün hər tonuna 5 manat, şəkər 
çuğundurunun hər tonuna 4 manat 
subsidiya ödənilməsi barədə qərar 
qəbul edib.

Fermerlər əkinə görə aldıqları 
subsidiyanın hamısını kartdan çıxarıb 
nağd xərcləyə bilməyəcəklər. Onlar 
subsidiya məbləğinin 25 faizindən 
nağdlaşdıraraq, 75 faizindən isə 
qaydalarda müəyyənləşdirilən 
formada istehsalın təşkili məqsədilə 
qeyri-nağd qaydada istifadə 
edəcəklər.

Heyvan subsidiyası hər bir sağlam 
buzova görə 100 manat məbləğində 
müəyyən edilir. Arıçılara isə indi 
olduğu kimi, hər arı ailəsinə görə 10 
manat veriləcək və bu, 2023-cü ilədək 
davam edəcək.

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan 
konfransda aqrar sektorda aparılan islahatların artıq real nəticələr verdiyini diqqətə çatdırıb. 
Bildirib ki, bu sahəyə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi sayəsində 2019-cu təsərrüfat ilində 
yüksək nəticələr əldə olunub. Ölkə rəhbəri bununla bağlı nitqində deyib: “Kənd təsərrüfatı 
sahəsində də ciddi islahatlar aparılır. Əminəm ki, bundan sonra da artım çox sürətli olacaq. 
Bildirməliyəm ki, keçən il bütövlükdə fermerlərə 380 milyon manat subsidiya verilmişdir. 
İndi bu subsidiyalar Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi vasitəsilə verilir. Bu, çox 
mütərəqqi sistemdir. Eyni zamanda, aqrar sığorta mexanizminin işlənməsinə start verilmiş-
dir. Əminəm ki, bu il bu məsələ də öz həllini tapacaq”.
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