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“Aqrar tәdarük vә tәchizat” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti tәrәfindәn  
2019-cu il әrzindә görülmüş işlәr barәdә 

 
HESABAT 

 
“Aqrar tәdarük vә tәchizat” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti tәrәfindәn 2019-cu ilin 

illik fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili ilә bağlı görülәn işlәr aşağıdakı kimidir: 
 

I. Tәdarük vә tәchizatla әlaqәdar görülәn işlәr 

 

Satınalan tәşkilatların tәchizatının tәmin olunması sahәsindә: 

1. Satınalan tәşkilatların tәlәbatlarının öyrәnilmәsi mәqsәdilә tedaruk.az 
portalında elanlar yerlәşdirilmiş vә 163 mәhsul üzrә 310 istehsalçı vә satıcıdan tәklif 
qәbul edilmişdir. Hәmin tәkliflәr üzrә müvafiq araşdırmalar aparıldıqdan sonra 177 
istehsalçı vә satıcı ilә müqavilә imzalanmışdır.   

2. Dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşәn 867 müәssisә vә tәşkilatla satınalma 
müqavilәsi imzalanmış vә müqavilәyә әsasәn mәrkәzi vә yerli icra hakimiyyәti 
orqanlarına mәxsus 2014 tәchizetmә nöqtәsinә әrzaq tәchizatı hәyata keçirilmәyә 
başlanmışdır. 

3. 2019-cu il әrzindә ümumilikdә 2014 tәchizetmә nöqtәsinә 57 937 ton mәhsul 
tәchiz edilmişdir.  

 
 

2019-cu il әrzindә satınalan tәşkilatlara tәchiz olunan әrzaq mәhsulları 
kateqoriyaları üzrә mәlumat 

 

Sıra №-
si 

Әrzaq mәhsullarının kateqoriyaları üzrә 
Ölçü 

vahidi 
Satış miqdarı 

1 Balıq vә balıq mәhsulları Kq 1 438 708 
2 Bitki konservlәri Kq 122 889 
3 Bitki yağları Litr 551 846 
4 Әdviyyatlar Kq 426 310 
5 Әlavәlәr Kq 29 914 
6 Әt mәhsulları Kq 4 413 728 
7 İçkilәr (meyvә şirәlәri, kompotlar, sular vә s.) Litr 2 868 752 
8 Meyvә vә gilәmeyvә Kq 3 177 890 
9 Müxtәlif yarmalar Kq 1 656 928 

10 Paxlalı bitkilәr Kq 794 231 
11 Qәnnadı mәmulatları Kq 2 484 802 
12 Qurudulmuş meyvәlәr Kq 177 205 
13 Süd vә süd mәhsulları Litr 11 414 459 
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14 Tәrәvәz Kq 14 787 585 
15 Toyuq yumurtası Kq 772 244 
16 Turşular Kq 106 757 
17 Un vә un mәmulatları Kq 12 711 349 
18 Uşaq qidası Kq 2 045 

  Cәmi   57 937 642 

 
          

İstehsalçı vә fermerlәrdәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarük 
olunması sahәsindә: 

1. Yerli fermer vә qida istehsalçılarının inkişafı, mәhsullarının satış bazarlarının 
genişlәndirilmәsi mәqsәdilә nağdsız ödәnişlәrin qәbuluna imkan verәn fermer 
kartları istifadәyә verilmişdir. 

2. Yerli fermer vә qida istehsalçılarının istehsal etdiyi mәhsulların satışının 
stimullaşdırılması mәqsәdilә özәl sektor şirkәtlәrinin (xüsusilә ictimai iaşә 
obyektlәri, otellәr vә xidmәt sektorunda fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәr) әrzaq 
mәhsulları ilә tәchizatı hәyata keçirilir. 

3. Hal-hazırda tәdarük mexanizminin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә Cәmiyyәt-
İstehsalçı-Satınalan tәşkilatlar arasında sәnәd mübadilәsinin optimallaşdırılması 
mәqsәdilә “Asan İmza”nın istifadәyә verilmәsi nәzәrdә tutulur. 

 

 
2019-cu il әrzindә istehsalçı vә satıcılardan tәdarük olunan әrzaq mәhsullarının 

kateqoriyaları üzrә mәlumat 
 

Sıra 
№-si 

Әrzaq mәhsullarının kateqoriyaları üzrә Ölçü vahidi Alış miqdarı 

1 Balıq vә balıq mәhsulları Kq 1 431 231 
2 Bitki konservlәri Kq 122 979 
3 Bitki yağları Litr 528 265 
4 Әdviyyatlar Kq 418 598 
5 Әlavәlәr Kq 29 764 
6 Әt mәhsulları Kq 4 375 759 
7 İçkilәr (meyvә şirәlәri, kompotlar, sular vә s.) Litr 2 861 859 
8 Meyvә vә gilәmeyvә Kq 3 257 140 
9 Müxtәlif yarmalar Kq 1 651 451 

10 Paxlalı bitkilәr Kq 773 354 
11 Qәnnadı mәmulatları Kq 2 446 154 
12 Qurudulmuş meyvәlәr Kq 176 695 
13 Süd vә süd mәhsulları Litr 11 336 347 
14 Tәrәvәz Kq 14 564 879 
15 Toyuq yumurtası Kq 853 951 
16 Turşular Kq 107 218 
17 Un vә un mәmulatları Kq 12 691 457 
18 Uşaq qidası Kq 2 038 
  Cәmi   57 629 139 

  
 Ümumilikdә, 57 629 ton mәhsul tәdarük olunmuşdur.  
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II. Cәmiyyәtin ixrac fәaliyyәti üzrә görülәn işlәr 

 
Mәhsulların ixracı sahәsindә: 

1. Azәrbaycanda müsbәt iqtisadi mühit nәticәsindә gözlәnilәn mәhsul bolluğu 
nәzәrә alınaraq әnәnәvi bazarımız olan Rusiya Federasiyasının bazarlarında satış 
hәcmi artmışdır. 20-dәn çox şirkәtlә müqavilә imzalanmış, ixrac zamanı yeni innovativ  
qablaşmalar istifadә edilmiş vә bizim ölkә üçün yeni olan bazarlarla işgüzar әlaqәlәrin 
qurulması, hәmçinin mәhsullarımızın ixracı hәyata keçirilmişdir.  

2. Bu istiqamәtdә ASC-nin tutduğu әsas strateji xәtt ölkә Prezidentinin 
tapşırıqlarını yerinә yetirmәk, ölkәdә sivil ixracat mәdәniyyәtinin formalaşmasına nail 
olmaq, ixrac mexanizmlәrini sağlam vә etibarlı şәkildә tәşkil etmәkdir. 

3. Әsas mәqsәdimiz Rusiya bazarından asılılığı minimuma endirmәk vә 
alternativ bazarlara daha çox üstünlük vermәkdir. Qısa zamanda әldә etdiyimiz 
nәticәlәr bunun bariz göstәricisidir. Misal üçün: Nigeriyaya gilas, nar ixracı, Dubaya 
armud, gilas vә yumurta ixracı hәyata keçirilmişdir. Hazırda Körfәz ölkәlәri, Şәrqi vә 
Mәrkәzi Avropa, Afrika, Çin, Sinqapur, Hindistan vә digәr yeni ölkәlәrlә danışıqlar 
aparılır.  Pakistan vә Cәnubi Koreyaya isә nümunә olaraq mürәbbә, noxud, düyü, cem, 
meyvә quruları göndәrilmişdir. Danışıqlar nәticәsindә ilk addımlar atılıb vә yaxın 
zamanda ixrac әmәliyyatlarının baş tutacağı gözlәnilir. Qeyd etmәk lazımdır ki, 
Ukrayna bizә yaxın olsa da bu ölkәyә ixrac göstәricilәrimiz yüksәk deyil. Bu 
baxımdan, Ukrayna bazarı bizim üçün böyük potensial olan ölkәdir vә ASC tәrәfindәn 
bu ölkәyә üzüm, pomidor vә sarımsaq ixracı hәyata keçirilmişdir. 
       4.  Bundan әlavә Bәrdә, Ağdam, Ağcabәdi rayonlarında soğan, Quba-Xaçmaz 
regionu vә Ağsu rayonunda sarımsaq istehsal edәn fermerlәrә ixrac üçün mәhsullarının  
hazırlanması, saxlanılması vә qablaşdırılması barәdә tәlimlәr verilib.  Bu mәhsullar 
üçün potensial ixrac bazarları, bu bazarlara loqistika kanalları, ixrac üçün sertifikatların 
alınması vә gömrük sәnәdlәşdirilmәsi haqqında fermerlәr mәlumatlandırılıb. Soğan vә 
sarımsaq mәhsullarının Gürcüstan vә Ukrayna bazarlarına ixrac edilmәsindә 
fermerlәrә dәstәk göstәrilib. Әlavә olaraq yerli fermerlәrә dәstәk olaraq Quba-Xaçmaz 
bölgәsindә Nigeriya vә BӘӘ kimi ölkәlәrin yeni bazarlarına gilas ixracı üçün 
mәhsulun hazırlanması, qablaşdırılması, gömrük sәnәdlәşdirilmәsi vә göndәrilmәsi ilә 
bağlı tәlimlәr keçirilib. 

   5. Respublikada istehsal olunan mal әtinin Qәtәr dövlәtinә ixrac edilmәsi üçün 
fermerlәrlә görüşlәr keçirilib. Bundan әlavә yerli fermerlәrә dәstәk olaraq Hacıqabul 
rayonunda istehsal olunan toyuq mәhsulunun BӘӘ-nә ixracı hәyata keçirilib. 
Fermerlәrә Әrәb ölkәlәrinin yeni bazarlarına ixrac üçün mәhsulun hazırlanması, 
qablaşdırılması, gömrük sәnәdlәşdirilmәsi vә göndәrilmәsi ilә bağlı tәlimlәr keçirilib. 
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ASC tәrәfindәn ixrac olunan mәhsullar barәdә mәlumat 
 

Sıra 
№-si 

Mәhsulların adı Ölçü vahidi Satış miqdarı 

 1 Meyvә vә gilәmeyvә   123 285 
1.1 Süfrә üzümü Kq 37 522 
1.2 Armud Kq 16 670 
1.3 Nar Kq 32 693 
1.4 Xurma Kq 36 400 
2 Yumurta Kq 95 000 
  Cәmi   218 285 

       
Ümumilikdә 218,285 ton mәhsul ixrac olunmuşdur. Bunlardan meyvә vә 

gilәmeyvә mәhsulları 123,285 ton, yumurta mәhsulu isә 95 ton tәşkil edir. 
 

 

III. Ofis vә anbar infrastrukturunun formalaşması istiqamәtindә görülәn 
işlәr 

Regional bölmәlәrin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artırılması sahәsindә: 

1. Cәmiyyәtin fәaliyyәtinin regionlarda sәmәrәli tәşkil olunması üçün 11 
regional bölmә, regional bölmәlәrin yerlәşdiklәri rayon mәrkәzlәrindә cәmi 11 
regional anbar vә 35 rayonda dayaq mәntәqәlәri yaradılmış, regional bölmәlәr üçün 
inzibati bina vә 15 355,34 m2 anbarlar icarәyә götürülmüş, lazımi avadanlıqlar vә 
reklam lövhәlәri ilә tәchiz edilmişdir. Bundan әlavә, Bakı şәhәri üzrә 1050 m2 
soyuducu olmaqla 5100 m2 mәrkәzi anbar funksiyasını daşıyan paylayıcı mәrkәzi 
anbar yaradılmışdır. Regionlarda yetişdirilәn mәhsulların keyfiyyәtinin qorunub 
saxlanılması vә istehlakçıların ilin bütün mövsümündә hәr növ kәnd tәsәrrüfatı 
mәhsulu ilә tәmin olunması mәqsәdilә 10 regional bölmә anbarlarında ümumilikdә 
1389,3 m3 soyuducu vә dondurucu kameralar quraşdırılmışdır. 

2. Gündәlik tәlәb olunan әrzaq mәhsullarının regional anbarlara vә eyni 
zamanda oradan dayaq nöqtәlәrinә daşınıb çatdırılmasına imkan verәn loqistika 
infrastrukturu qurulmuş vә bu mәqsәdlә 25 әdәd yük avtomobili alınmışdır. 

3. Cәmiyyәtin maddi texniki bazası formalaşdırılmış, peşәkar vә tәcrübәli kadr 
heyәti qurulmuşdur. 

5. Mәhsulların saxlanması qaydaları ilә bağlı müvafiq tәlimatlar hazırlanaraq 
müvafiq regional bölmәlәrә vә dayaq mәntәqәlәrinә tәqdim olunmuşdur. 
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Ofis binaları vә saxlanma anbarlarına dair mәlumat 
 

Sıra 
№-si 

Ofis binaları vә anbarlar Ümumi sahәsi 

1 

ASC-nin 11 regional idarәsi vә 35 rayon dayaq 
mәntәqәlәrindә tәdarük vә mәslәhәt mәrkәzlәrinin 
yaradılması mәqsәdilә icarәyә götürülmüş ofis 
binaları vә anbarlar 

15 355,34 m2 

2 

 
- ASC-nin Bakı şәhәri üzrә quru saxlanma vә 
soyuducu anbarı daxil olmaqla  
Mәrkәzi anbarı: 
 ondan soyuducu anbar 
                    quru anbar  

 
 
 

5100 m2 
1050 m2  
4050 m2 

3 
10 regional bölmә anbarlarında quraşdırılmış 
soyuducu vә dondurucu kameralar  

1389,3 m3 

 
 
 
IV. Cәmiyyәtin institusional quruculuğu istiqamәtindә görülәn işlәr 

          

          İSO 9001:2015 beynәlxalq idarәetmә standartı üzrә sertifikatlaşdırılma 

sahәsindә: 

İSO 9001:2015 beynәlxalq idarәetmә standartları  bu gün dünya miqyasında 
geniş tәtbiq olunmaqdadır. Hәmin standart beynәlxalq әmtәә vә xidmәt mübadilәsini 
asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә yaradılmışdır. Standartın tәlәblәri istehsal-xidmәt 
zәncirinin bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәrәk, nәticәdә idarәetmәni daha da 
asanlaşdırır,  mәhsul dövriyyәsinә nәzarәti güclәndirir, tәşkilat daxilindә düzgün 
vәzifә bölgüsünә zәmin yaradır, subyektiv amillәrin aradan qaldırılmasına xidmәt edir, 
tәrәfdaşlar arasında qarşılıqlı inamı güclәndirir. 

Bağlanmış müqavilәyә әsasәn 2018-ci ildә Fransanın “Bureau Veritas” şirkәti 
Cәmiyyәtin idarәetmә sisteminin İSO 9001:2015 standartının tәlәblәri әsasında 
sertifikasiya auditini keçirmişdir. Auditin nәticәlәrinә görә Cәmiyyәt İSO 9001:2015 
sertifikatının alınmasına layiq görülmüşdür. Hәr il yenilәnmәsi tәlәb olunan sertifikatın 
2019-cu ilin dekabr ayında auditi keçirilmiş vә sertifikatın müddәti uzadılmışdır. 

İSO standartlarının tәtbiqi Cәmiyyәtә xarici tәrәfdaşların cәlb edilmәsi vә birgә 
layihәlәrdә iştirak imkanlarını artıracaq, dövlәt proqramlarında, elәcәdә  tenderlәrdә 
iştirak zamanı üstünlük qazandıracaq.  
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V. Daxili bazarlarda, yarmarka vә festivallarda sәrgi-satışların tәşkili sahәsindә 

Ümumilikdә, 2019-cu il әrzindә “Aqrar tәdarük vә tәchizat” ASC-nin  
tәşkilatçılığı ilә hәr hәftәnin sonuncu vә bayram günlәrindә Bakı şәhәri üzrә Yasamal, 
Binәqәdi, Nәrimanov, Suraxanı vә Abşeron rayonlarında fermer vә yerli qida 
istehsalçılarının iştirakı üçün nәzәrdә tutulmuş yarmarkalar tәşkil edilmişdir. 
Yarmarkalarda regionlardan birbaşa istehsalçıların mәhsullarının sәrgi vә satışı tәmin 
olunmuşdur. Yarmarkaların keçirilmәsindә әsas mәqsәd bazara intervensiya etmәklә 
süni qiymәt artımının qarşısının alınması, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarının 
bazara çıxışının asanlaşdırılması, әhalini keyfiyyәtli vә bazar qiymәtlәri ilә 
müqayisәdә aşağı qiymәtә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә tәmin etmәk olmuşdur. Bir 
sıra mәhsul qiymәtlәri digәr bazarlarla müqayisәdә 20-30% aşağı olmuşdur. 
Yarmarkalarda fermerlәrdәn iştirakla bağlı yer haqqı tәlәb olunmamışdır.  

İl әrzindә tәşkil edilmiş yarmarkalarda ümumilikdә 38 bölgәdәn 700-dәn artıq 
fermer vә qida istehsalçısı mәhsullarının satışını hәyata keçirmişdir. Yarmarkalarda 
ümumilikdә, 100-dәn artıq çeşiddә, 2 000 tondan artıq çәkidә mәhsul satılmışdır. 

Bundan әlavә,  “Aqrar tәdarük vә tәchizat” ASC tәrәfindәn Bakı şәhәrindә tәşkil 
olunan 20-ci bal yarmarkasında 317 arıçı iştirak etmiş vә hәmin yarmarkada 110 tona 
yaxın bal vә arıçılıq mәhsulları satılmışdır. Qurban Bayramında ilk dәfә olaraq Bakı 
şәhәrindә 20 nöqtәdә, Şamaxı şәhәrindә 1 nöqtәdә yarmarka tәşkil edilmiş, onlayn 
sifarişlәr dә daxil olmaqla, ümümilikdә 6345 baş qurbanlıq qoyun satışı hәyata 
keçirilmişdir. 

“Kәnddәn Şәhәrә” layihәsi әsasında istehsal olunmuş yerli fermer vә әrzaq 
mәhsullarının satışını tәşkil edәn 2 mağazamızda mәhsulların satışı hәyata keçirilir.  
Hәmçinin, әrzaq mәhsullarının daha sürәtli vә rahat şәkildә onlayn sifariş edilmәsi vә 
çatdırılma xidmәtinin göstәrilmәsi mәqsәdilә “Kәnddәn Şәhәrә” Elektron Satış 
Platforması - “www.kenddenshehere.az” internet sәhifәsi  istifadәyә verilmişdir. 

“Aqrar tәdarük vә tәchizat” ASC il әrzindә müxtәlif regionlarda keçirilәn 10-dan 
artıq festivalda iştirakçı vә tәşkilatçı qismindә iştirak etmişdir. Bu festivallar arasında 
Gәdәbәydә tәşkil olunan “Yaylaq Festivalı”, Qubada “Regional Mәtbәx Festivalı” vә 
“Alma festivalı”, Şamaxıda “Üzüm vә şәrab festivalı”, Zaqatalada “Fındıq, şabalıd vә 
qoz festivalı”, Balakәndә “Xurma festivalı”, Göyçayda “Nar festivalı”, Lәnkәranda 
tәşkil edilәn “Çay, çәltik vә sitrus festivalı” öz әhatә dairәsi vә spesifikliyi ilә 
fәrqlәnmişdir. Keçirilmiş bütün festivallarda iştirak edәn yerli vә әcnәbi qonaqlara 
yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri, Cәmiyyәt tәrәfindәn 
hәyata keçirilәn layihәlәr barәdә mәlumat verilmişdir.  

 

VI. Beynәlxalq әmәkdaşlığın qurulması sahәsindә görülәn işlәr 

  Ölkәdә әrzaq mәhsullarının tәdarük-tәchizat sistemin tәkmillәşdirilmәsi 
mövzusunda tәlim proqramında iştirak mәqsәdilә Koreya Respublikasına sәfәr edilmiş 
vә Koreya modelinin tәtbiqi imkanları araşdırılaraq tәdarük-tәchizat sisteminin 
tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә fәaliyyәt planının hazırlanması üzrә işlәrә 
başlanılmışdır. 

Ötәn müddәt әrzindә әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixrac arealının 
genişlәndirilmәsi, yeni bazarların araşdırılması, yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının 
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tanıtımı, kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә xarici tәcrübәnin öyrәnilmәsi mәqsәdilә İsveçrә 
Konfederasiyası, Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri,  Çin Xalq Respublikası, Rusiya 
Federasiyası, Amerika Birlәşmiş Ştatları, Almaniya Federativ Respublikası, Fransa, 
Macarıstan, Gürcüstan, Özbәkistan, Tacikistan, Türkiyә vә Estoniya Respublikalarına 
işgüzar sәfәrlәr edilmiş, görüşlәr keçirilmişdir. 
            Çexiya, Şimali Kipr, Fransa, İtaliya, Tacikistan, Koreya, İsveçrә, Birlәşmiş 
Әrәb Әmirliklәri dә daxil olmaqla bir sıra ölkәlәri tәmsil edәn nümayәndә heyәtlәri ilә 
görüşlәr keçirilmiş, әmәkdaşlıq istiqamәtlәri üzrә danışıqlar aparılmışdır. 
          Almaniya Beynәlxalq Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (GIZ), Amerika Birlәşmiş 
Ştatlarının Beynәlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının 
İnkişaf Proqramı (UNDP), Koreya Beynәlxalq Әmәkdaşlıq Agentliyi (KOICA), 
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Әrzaq vә Kәnd tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO) da daxil 
olmaqla bir sıra beynәlxalq tәşkilatlarla ikitәrәfli tәrәfdaşlıq әlaqәlәri qurulmuşdur. 
         “Şәhәrdәn Kәndә” layihәsi çәrçivәsindә Azәrbaycanda aqroturizmә marağın 
artırılması mәqsәdilә diplomatik korpus nümayәndәlәrinin, beynәlxalq tәşkilatların vә 
müvafiq özәl vә dövlәt qurumlarının tәmsilçilәrinin iştirakı ilә Hacıqabul vә Lәnkәran 
rayonuna aqroturlar tәşkil olunmuşdur. Keçirilәn aqroturlarda İtaliya, Moldova, 
Tacikistan, Bolqarıstan, Rumıniya, Mәrakeş, Almaniya, Braziliya, Argentina 
Respublikalarının ölkәmizdәki fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfirlәri, o cümlәdәn, FAO, 
USAID, UNDP, KOICA kimi bir sıra beynәlxalq tәşkilatların nümayәndәlәri iştirak 
etmişdir. İtaliya, Almaniya, Braziliya vә Argentina sәfirlәri layihә çәrçivәsindә 
әmәkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bildirmişdir. 

 
 

VII. İctimaiyyәtlә әlaqәlәr, sosial yönümlü layihәlәr vә xeyriyyә tәdbirlәri 
sahәsindә görülәn işlәr 

1. Şirkәtin layihәlәri, tәdbirlәr, görüşlәr barәdә mәlumatlar, xәbәrlәr hәm rәsmi 
saytda, hәm media orqanlarında – TV, sayt, qәzet, hәm dә sosial media hesablarında 
paylaşılıb. Ötәn dövr әrzindә  ASC-nin fәaliyyәti vә hәyata keçirilәn layihәlәr 
barәdә AZTV, Real TV, İTV, ARB TV, ARB24 TV, XӘZӘR, CBC TV, SPACE 
TV, LİDER TV-nin xәbәr proqramlarında, hәmçinin Azәrbaycan Radiosu, Asan 
Radio, İctimai Radioda ümumilikdә 250-dәn artıq reportaj yayımlanıb, yazılı vә 
elektron mәtbuatda xәbәrlәr, mәqalәlәr vә qurum rәsmilәri ilә müsahibәlәr dәrc 
edilib. ASC-nin sosial şәbәkәlәr üzәrindәn informasiya tәbliğatı daha da 
güclәndirilmiş, facebook, instagram, twitter sәhifәlәri gündәlik olaraq 
yenilәnmişdir.  

2. ASC-nin rәsmi saytı hazırlanıb vә istifadәyә verilib. Sayt Azәrbaycan, Rus 
vә İngilis dillәrindә fәaliyyәt göstәrir. Mütәmadi olaraq Şirkәtin fәaliyyәti, görüşlәr 
vә tәdbirlәr barәdә xәbәrlәr, elanlar sayta yerlәşdirilmişdir.  

3. http://afaq.az, https://kendden.az, http://kende.az saytlarının hazırlanması 
işlәrinә başlanılıb vә davam etdirilir. 

4. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Bayrağı Günü ilә әlaqәdar noyabrın 9-
da Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi ilә birgә “Aqrar Tәdarük vә Tәchziat” 
ASC Abşeron Milli Parkında "Sağlam әtraf mühit, sağlam hәyat naminә" qaçış 
marafonu keçirimişdir. Milli parkda "Sәn dә qoşul, dostlarını sağlam әtraf mühitdә 
sağlam yaşamağa dәvәt et!" şüarı ilә ilk dәfә keçirilmiş marafonun әsas strateji 
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hәdәfi milli parklarda ekoturizmin daha da inkişafına nail olmaq, insanları әtraf 
mühitin sağlamlaşdırılması tәdbirlәrinә dәstәk göstәrmәyә çağırmaq, milli parklarda 
bu cür tәdbirlәrin keçirilmәsi әnәnәsini formalaşdırmaq vә sağlam hәyat tәrzini 
tәbliğ etmәkdir. 

5. 2019-cu ilin sentyabr ayından başlayaraq "Şәhәrdәn-Kәndә" layihәsi 
çәrçivәsindә İsmayıllı, Şamaxı, Şәki, Quba, Zaqatala, Balakәn, Lәnkәran vә Göyçay 
rayonlarına aqroturlar tәşkil edilmişdir. Aqroturlarda 800-dәn çox turist iştirak 
etmişdir ki, onlardan 150 nәfәri 12 müxtәlif xarici ölkә vәtәndaşı olmuşdur. 
Ümumilikdә, 183 fermerlә infosessiya keçirilmiş vә 158 fermer layihәyә qoşulmaq 
üçün müraciәt etmişdir. Hal-hazırda aqroekoturizm sahәsinin inkişafı ilә әlaqәdar 
tәdbirlәr davam etdirilir. 

6. Aqrar sahәdә qadınların sahibkar fәaliyyәtinin tәşviqini nәzәrdә tutan AFAQ 
layihәsi çәrçivәsindә 15 regionda 200-dәn artıq qadın fermerlә mәlumat xarakterli 
görüşlәr keçirilmiş, 148 qadın layihәyә müraciәt etmiş, dekabr ayı әrzindә 21 
qadının tәsәrrüfatına baxış keçirilmişdir. Layihәyә uyğun gәlәn qadınlara 2020-
2021-ci illәr әrzindә kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, istehsalın 
tәşkili vә satış isitqamәtindә texniki vә mәslәhәt dәstәyi göstәrilәcәkdir. 

7. Cәmiyyәt Cığır Mәnәvi Dәyәrlәrin İnkişafına Dәstәk İctimai Birliyi 
tәrәfindәn himayә edilәn ailәlәrin uşaqları üçün İsmayıllı rayonuna aqrotur tәşkil 
etmişdir. Hәmçinin, uşaqlara yeni dәrs ili әrәfәsindә 70 әdәd mәktәbli çantası 
hәdiyyә edilmiş, uşaqların әylәnmәlәri üçün tәdbir hazırlanmış vә nahar yemәyi 
verilmişdir. Әlavә olaraq, dövri olaraq keçirilәn yarmarkalarda uşaqların әl işlәrinin 
satılması üçün şәrait yaradılır. 

8. “Aqrar tәdarük vә tәchizat” ASC davamlı olaraq dünya ölkәlәrinә ixrac 
imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi vә tәşkili, potensial alıcıların axtarılması vә yerli 
mәhsulların dünya bazarında tanıdılması mәqsәdi ilә müxtәlif xarici ölkәlәrdә tәşkil 
olunan 10-a yaxın qida sәrgisindә vә tәdbirlәrdә yerli mәhsulları nümayiş 
etdirmişdir.  


