
 

ALTINCI ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

V SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 51 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

13 aprel 2021-ci il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri  Sahibə Qafarova sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 110 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 11.10 dəq.) 

İştirak edir 96 

Yetərsay 83 

 

 İclasa dəvət olunmuşlar: 

 

Vüqar Gülməmmədov, Azərbaycan Respublikası He-

sablama Palatasının sədri. 

Nəsir Sadıqov, Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatası sədrinin müavini. 

Cəfər Həsənov, Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının auditoru. 

Vəfa Mütəllimova, Azərbaycan Respublikası Hesab-

lama Palatasının auditoru. 

Cavid Bayramov, Azərbaycan Respublikası Hesab-

lama Palatasının auditoru. 

Hilal Hüseynov, Azərbaycan Respublikası Hesablama 



 

Palatasının auditoru. 

Hafiz İsmayılbəyli, Azərbaycan Respublikası Hesab-

lama Palatasının auditoru. 

 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının illik 

hesabatı haqqında.  

2. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

4. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə 

edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

5. “Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

6. “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

8. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

9. “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” 



 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (birinci oxunuş). 
 

Qeyd. 2020-ci ilin mart ayında Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı COVID-19 koronavirusunun törətdiyi yoluxucu 

xəstəliyi   pandemiya elan etmişdir. Bu pandemiyaya qarşı 

ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərlə əlaqədar Milli 

Məclisin 20 deputatı plenar iclas salonunun lojasında 

əyləşdiyinə görə əl qaldırmaqla səs vermişdir. 

 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 

 

Gündəlik haqqında. 

 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Musa Quliyev, Fazil 

Mustafa, Zahid Oruc, Şahin İsmayılov, Azay Quliyev, 

Musa Qasımlı, Qüdrət Həsənquliyev, Ramin Məmmədov, 

Sahib Alıyev, İlham Məmmədov  

 
Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.11 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

1. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

illik hesabatı haqqında.  

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Vüqar Gülməmmə-



 

dov, Tahir Mirkişili, Musa Quliyev, Əli Məsimli, Razi 

Nurullayev, Zahid Oruc, Rəşad Mahmudov, Azay Quli-

yev, Etibar Əliyev, Elman Nəsirov, Sadiq Qurbanov 

 
Təklif: Qərar qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.54 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.56 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Kamal Cəfərov, Razi 

Nurullayev 



 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.58 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.00 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.01 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

4. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə 

edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci 

oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Məlahət İbrahimqızı, 

Aqil Abbas, Sabir Rüstəmxanlı, Sahib Alıyev, Musa 

Qasımlı, Novruzəli Aslanov, Hikmət Məmmədov, Rauf 

Əliyev, Fatma Yıldırım, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.32 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. “Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 



 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci 

oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.04 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

6. “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-



 

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Məlahət İbrahimqızı  

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.37 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.38 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.38 dəq.) 



 

Lehinə 94 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.39 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.39 dəq.) 

Lehinə 94 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 3-cü maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.40 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.40 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

8. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (bi-

rinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Əminə Ağazadə, 

Razi Nurullayev, Erkin Qədirli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.52 dəq.) 



 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

9. “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda də-

yişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əminə Ağazadə, 

Qüdrət Həsənquliyev, Arzu Nağıyev 

 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.59 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

Sahibə Qafarova 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

13 aprel 2021-ci il. Saat 11. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri 

Sahibə Qafarova sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli deputatlar, 

hörmətli media nümayəndələri. Hörmətli həmkarlar, xahiş 

edirəm, qeydiyyatdan keçək.  

 
Qeydiyyat (saat 11.10 dəq.) 

İştirak edir                        79 

Yetərsay                        83 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov, Milli Məclis Aparatının Milli Məclisin, ko-

mitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsi müdirinin 

müavini.   

Qeydiyyatdan 17 nəfər keçmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Yetərsay var, iclasa baş-

laya bilərik.  

Hörmətli həmkarlar, gündəlik sizə paylanıb. Xahiş edi-

rəm, gündəliyə də münasibət bildirin.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.11 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 18 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, gündəlik qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəlikdə və gündəmdə olan 

məsələlər barədə çıxış eləmək istəyənlər, xahiş edirəm, 

yazılsınlar. 10 nəfər çıxış edə biləcək. Buyurun.  

Musa Quliyev. Musa müəllim, buyurun.  

M.Quliyev. Çox sağ olun. Hörmətli xanım Sədr, hör-

mətli millət vəkilləri. Dünən cənab Prezident İlham Əliyev 

Hərbi Qənimətlər Parkının açılışını etdi. Bu tədbir 

qələbəmizin, zəfərimizin, haqqın təntənəsinin fərqli bir 

formatda növbəti təqdimatı oldu. Bu təqdimat təkcə ərazi 

bütövlüyümüzün təmin edilməsi deyil, həm də tarixi 

ədalətin bərpasının təqdimatı idi. Həm parkın açılışında, 

həm də qəhrəman hərbçilərimizlə görüşdə cənab Preziden-

timizin çıxışında söylədiyi fikirlərin dərindən öyrənilməsi 

və təhlil edilməsi doğru nəticə çıxarmaq üçün hər birimiz 

üçün faydalıdır. Cənab Prezident tarixi qələbəmizi şərtlən-

dirən amillərdən danışarkən digər amillərlə yanaşı, 3 səbə-

bi xüsusi vurğuladı: güclü iqtisadiyyat, müasir yanaşma və 

vətən sevgisi.  

Cənab Prezident tarixi zəfərimizin sevincini yaşayan 

bizlərə zamanında torpaqlarımızın itirilməsi səbəblərini də 

xatırlatmaqla, qələbəmizdən yasa batan xainlərə və satqın-



 

lara daha bir ibrət dərsi vermiş oldu. Qələbəmizi həzm edə 

bilməyən düşmən qüvvələr, zəfər yürüşümüzü ləngitməyə 

çalışan ikiüzlülər, o cümlədən “5-ci kalon”un sosial şəbə-

kə cəngəlliyində eşələnən tör-töküntülər bilməlidir ki, 

Azərbaycan xalqının dəmir yumruğu hər zaman onların 

xain başını əzməyə qadirdir. Bizim milli birliyimizi heç 

kəs poza bilməz.  

Hərbi Qənimətlər Parkının ibrət dərslərindən biri də 

budur ki, işğalçının aqibəti gec-tez bu cür olmalıdır. Güclü 

lideri olan xalqın iradəsini qırmaq, ona qalib gəlmək 

mümkün deyildir. Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, 

cənab İlham Əliyev kimi güclü, iradəli, müdrik, vətənini 

və millətini sevən, xarizmatik bir lideri var. İlham Əliyev 

də xoşbəxt dövlət başçısıdır ki, müstəqil Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü təmin edə bilmişdir. Vətənin hər 

bölgəsində dizini yerə qoyub öpdüyü 3 rəngli bayrağı 

vətən səmasının ucalığında dalğalandırmaq onun qüdrətli 

əllərinə nəsib olmuşdur.  

Cənab Prezident İlham Əliyev qədər Azərbaycanı bu 

gün dünyada tanıdan və sevən ikinci şəxs yoxdur. Cənab 

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev yolunu Şuşa ucalı-

ğına qədər yüksəldən, Zəngəzur dəhlizinə qədər aparan, 

türk dünyasının bütövlüyünü bərpa edən müzəffər Ali Baş 

Komandandır. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Musa müəllim.  

Hörmətli həmkarlar, 2 nəfər yuxarı cərgələrdən çıxış 

eləmək istəyir.  

Şakir müəllim, Şahin İsmayılov Sədaqət xanımdan və 

Ramin Məmmədov Qüdrət müəllimdən sonra çıxış edə-

cəklər. Nəzərə alın.  

Fazil Mustafa. Buyurun, Fazil müəllim. 

 



 

F.Mustafa. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət vəkil-

ləri. Mən birinci növbədə, bu böyük qələbəmizdən sonra 

Azərbaycanda görüləsi ən vacib işlərdən biri olaraq 

qanunsuz tikililərin və gecəqonduların həlli məsələsini gö-

rürəm. Düşünürəm, burada oturan insanların çoxu da bilir-

lər ki, əksər bağ evlərində Azərbaycanın müxtəlif  bölgə-

lərindən gələn ailələr yaşayır. Bunlar məcburi köçkün, heç 

qaçqın da deyillər. Bunlar, sadəcə, sosial şərtlərə görə öz 

yaşadığı ərazini tərk edib, gəlib burada inək, qoyun sax-

layan, müəyyən təsərrüfatla, bağlarda mühafizə ilə məşğul 

olan insanlardır. Biz indi necə etməliyik ki, bu insanlar bu 

inək, qoyun saxlamağı, həmin təsərrüfatı öz dədə-baba 

torpağında, yaşadığı evdə, boş qoyub gəldiyi həyətində 

gerçəkləşdirsin.  

Bakıya girəndə diqqət eləsəniz, Sulutəpədən başlamış 

şəhərin bütün giriş-çıxışlarına Bakı bir gecəqondu şəhəri-

dir. Biz bunu mütləq dəyişməliyik. Vaxtı ilə məmurların 

özbaşınalığı nəticəsində torpaqlar kimə gəldi, pul, rüşvət 

alınaraq paylanılıb və bu insanlar da burada məskunlaşıb-

lar. Amma bunlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim qanun-

suz nikah məsələsinə baxışımız həmişə necə olubsa, bir 

sıra prosedurlar qanuniləşməlidir, elə qanunsuz evlərdə 

yaşayan vətəndaş məsələsi də bir problemdir. Artıq Azər-

baycan əhalisinin haradasa 10 faizə yaxını qanunsuz yaşa-

yan durumdadır. Bu problem çözülməlidir. Biz Qarabağ 

məsələsinin həlli ilə məşğul olmaqla paralel bu məsələni 

də mütləq həll eləməliyik.  

Qurumlararası münasibətlər olduqca acınacaqlı vəziy-

yətdədir. Siz təsəvvür edin, hansı icra hakimiyyətinə bir 

sənəd aparsan deyir ki, əgər bələdiyyənin qərarı varsa, o, 

keçərli deyil. Bir ölkədə bələdiyyənin qərarı keçərli de-

yilsə, onda bələdiyyəyə qərar verməyi qadağan eləmək 



 

lazımdır. Ümumiyyətlə, bələdiyyənin fəaliyyətini dayan-

dırmaq lazımdır. Bu, bir qərar verə bilmirsə, verdiyi qərar 

da keçərli deyilsə, onda burada hansı sənəd əsas götürülə 

bilər. Bu gün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 

yaradılıb. Yaxşı ki, xeyli səlahiyyətlər də verildi, bu işləri 

sistemə salmaq istəyir. Amma mən bilirəm ki, yüzlərcə 

qanunsuz sərəncam miras qalıbdır. Yerinə baxmadan 

sərəncam veriblər. Burada özbaşınalıq o həddədir ki, bu, 

bir gəlir sahəsidir.  

Ona görə də mən təklif edirəm, bütövlükdə, bu qanun-

suz evlərin özəlləşməsini həyata keçirmək məsələsini artıq 

ciddi şəkildə həll edək və rayonlarda elə vəziyyət yaradaq 

ki, bu problem öz həllini tapsın. Vaxtı ilə Türkiyənin 

paytaxtı Ankaranın da  ətrafı, hər yan gecəqondu idi. 

Dövlət öz iradəsini ortaya qoydu, indi o təpələrdə bir dənə 

qanunsuz tikilmiş ev tapa bilməzsən. Nədən biz, kiçik bir 

ölkə bunu etməyə gücümüz çatmır? Hansısa şəxslərin 

iradəsi qarşısında hamımız məğlub duruma düşürük. Mən-

cə, bu, ciddi problemdir və həllini tapmalıdır. Diqqətinizə 

görə sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Mənə məlumat verildi ki, Sədaqət xanımın əvəzinə Zahid 

müəllim çıxış eləmək istəyir. Buyurun, Zahid müəllim. 

Z.Oruc. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli Məc-

lis üzvləri. Dünən təntənəli açılışı olan Hərbi Qənimətlər 

Parkı təkcə dağıdıcı silahların, bir vaxtlar keçilməz sayılan 

istehkamların deyil, ilk növbədə torpağın üstü əvəzinə 

altında rahat yaşayan erməniçiliyin şəklidir. Ora ziyarətə gə-

lən milyonlarca azərbaycanlı üçün düşmən ordusunun hərbi 

simasının yeni adı 8 Noyabr prospektidir. Bəli, düz 30 il 

ərzində Qarabağ və ətraf ərazilər özü boyda qənimətlər parkı 

idi. Lakin düşmən o əraziləri özü üçün məzarlığa çevirdi.  



 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin son 100 illik tarixində 

ilk dəfə, o cümlədən keçmiş sovet ölkələri içərisində 

qalibiyyət və qənimətlər meydanı olan bir neçə ölkədən 

biriyik. Hərbi qənimətlər parkı olan London, Vyana, Paris 

isə 100, 200 il əvvəlki tarixin irsini daşıyır. Faşizm 

üzərində qələbədə olduğu kimi, XXI əsrdə erməni əsgəri 

texnikası ilə birgə təslim olmuşdur. O park milyonlarca 

insanımız üçün qəlb rahatlığı yeridir. Çünki 23 min 

şəhidimizin qısasının alındığı erməni məzarlığıdır. Qalib 

ordumuzun silahları ilə birgə yaratdığı əsərdir. Ən yaxşı 

hərbi məktəbdir, institutdur, nəhayət, and yeridir. Çünki o 

texnika, texnologiyaları hərbi müdavimlər, gələcəyin 

generalları gəlib gerçək dərslər kimi öyrənəcəklər.  

44 gündə hər an döyüş meydanlarından gözlədiyimiz 

xəbərlərin özü gəlib paytaxtımıza. O meydana gətirilmə-

yən düşmən silahının öz başına endirildiyi digər qənimət-

lər də var. Bu, təkcə iqtisadi qazanc deyil, həm də həyatını 

itirə biləcək minlərcə insanımızın qorunması deməkdir.  

Ali Baş Komandanın qarşısında çıxış edən xüsusi 

təyinatlılar qəhrəmanlıqla döyüşdükləri kimi, həm də 

parlaq və təsirli nitq söylədilər. Natiqlik  bacarıqlarını da 

göstərdilər. Heç bir partiya, hərəkat, qrup elə yüksək 

nüfuza malik deyil. Ona görə yox ki, silahları yoxdur, ona 

görə ki, bütün millətimizin  vahidliyini cənab Prezident-

dən sonra təmsil edən yeganə gücdür. Bəli, ordumuz 

siyasətdən kənardır. Lakin qalib general və əsgərlərimiz 

dövlətimizə təkcə silahla deyil, həm də hökumətdə, 

parlamentdə, icra hakimiyyəti orqanlarında dürüstlükləri, 

cəsarətləri və vətənpərvərlikləri ilə xidmət edəcəklər. Vax-

tı ilə Atatürkün cümhuriyyət qurandan sonra ən böyük 

silahdaşları ordunun özü olmuşdu. İndi də İlham Əliyevin 

ən güclü partiyası milyonlarca insanımızın, o cümlədən 



 

heç bir siyasi qüvvənin fərq qoymadığı şanlı ordumuzdur. 

Erməni silahlı qüvvələrinin isə cəmi 44 günlük canı 

varmış. Diqqətinizə görə sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Şahin İsmayılov, buyurun. 

Ş.İsmayılov. Hörmətli xanım Sədr, əziz həmkarlar. 

Dünən Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında Ali Baş 

Komandanın da qeyd etdiyi kimi, qələbəni şərtləndirən 

əsas amillərdən biri də vətənə sevgi və bağlılıq olmuşdur. 

Böyük qələbəmizdən, Vətən müharibəsindən sonra insan-

larımız şəhidlərin yaşadığı məhəllələrdə, yaxud kəndlərdə, 

rayon mərkəzlərində şəhidlərin xatirəsini əbədi yaşatmaq 

üçün müxtəlif guşələr və komplekslər inşa etmişlər. Bu 

işdə vətəndaşlarımızın, ayrı-ayrı iş adamlarının, o cümlə-

dən həmkarlarımızın da müəyyən töhfəsi olmuşdur. Lakin 

bu abidələr tikilib qurtarandan, başa çatandan sonra ayrı-

ayrı həmkarlarımıza, o cümlədən bizə də vətəndaşlar 

müraciət edərək kiçik bir problemin ortaya çıxdığını 

söyləyirlər. Bu problem həmin komplekslərin işıqlandırıl-

ması məsələsidir. Düzdür, ola bilsin, komplekslərin 

işıqlandırılması üçün texniki baxımdan müəyyən tələb-

lərin, texniki şərtlərin həlli lazımdır. Amma bu işin böyük 

bir mənəvi tərəfi də var. Mən fürsətdən istifadə edərək, 

aidiyyəti qurumlardan, “Azərişıq”dan bu komplekslərin 

işıqlandırılmasını və onların ətrafında müvafiq şəraitin 

yaradılmasını xahiş edərdim.  

Bundan başqa, şəhidlərimizin oxuduğu məktəb ərazi-

lərində də müxtəlif komplekslərin tikilməsi üçün müvafiq 

dövlət qurumlarına da müraciət olunur və bəzən vətəndaş-

lar bizim qarşımızda bu müraciətlərin gec baxılması, 

yaxud gec cavab verilməsi məsələsini də qaldırırlar. Bu 

məsələlər həssas məsələlərdir, həmin guşələr bizim mü-



 

qəddəs guşələrimizdir və gələcək nəslin vətənpərvərlik ru-

hunda tərbiyə olunması üçün kifayət qədər vacib ocaqlardır. 

Mən bu məsələlərdə aidiyyəti dövlət qurumlarının operativ 

qərar verməsini, həmçinin müvafiq köməklik göstərmələrini 

xahiş edərdim. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Azay Quliyev. Buyurun. 

A.Quliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli həmkarlar, mətbuat nümayəndələri. Mən də həm-

karlarımın fikirlərinə qoşularaq dünənki mühüm və tarixi 

hadisə ilə bağlı fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Doğrudan 

da, dünən Ali Baş Komandan, cənab Prezidentin iştirakı 

ilə Azərbaycanda ilk dəfə Hərbi Qənimətlər Parkının açılı-

şı oldu. Hesab edirəm ki, bu park, əlbəttə, özünün nadirliyi 

ilə yadda qalacaq. Orada sərgilənən, nümayiş olunan hərbi 

qənimətlərin əhatə dairəsinə baxsaq görərik ki, doğrudan 

da, 44 günük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusu nə 

kimi böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərib, peşəkarlıq nü-

mayiş elətdirib və düşməni qısa müddət ərzində darma-

dağın edib, onu təslim olmağa məcbur edibdir.  

Cənab Prezident hərbçilərlə görüşəndə öz qalib ordusu-

nun nümayəndələrinə, əsgərlərə, zabitlərə xüsusi təşəkkür 

etdi. Əlbəttə, bu səhnəni görmək xüsusi qururverici idi. 

Çünki Ali Baş Komandan qələbədən sonra ilk dəfə idi ki, 

öz ordusunun üzdə olan, vuruşan əsas hissəsi ilə birbaşa 

canlı təmasda idi. Bilirsiniz ki, onların böyük hissəsi 

Azərbaycanın ali dövlət mükafatları ilə təltif olunublar. 

Digər tərəfdən, ümumiyyətlə, bu parkın açılışı, mən hesab 

edirəm, həm də ona görə əhəmiyyətli idi ki, Azərbaycan 

xalqı əldə etdiyi möhtəşəm qələbənin başqa bir formada 

nümayişinin şahidi oldu. Bu park həm də Azərbaycanın 

zəfərinin bir simvoluna çevrildi. Əminəm ki, Azərbaycan 



 

xalqı heç vaxt bu qələbəni unutmayacaq. Bütövlükdə, bu 

parkda, demək olar, 44 günlük müharibənin bütün 

ssenariləri bu və ya digər formada nümayiş olundu. Bu da, 

hesab edirəm ki, Azərbaycanın hərb tarixində şanlı bir 

səhifə kimi yadda qalacaq.  

Eyni zamanda, mən düşünürəm ki, bu parkın həm də 

Ermənistan üçün mesaj əhəmiyyətli bir mahiyyəti vardır. 

Elə biz Ermənistanın mətbuatına diqqət yetirsək görərik 

ki, dünənki hadisəyə necə əsəbi bir şəkildə qiymət verirlər, 

onun haqqında danışırlar. Çünki ermənilər bu parka 

baxanda özlərinin məğlubiyyətlərini görürlər. Ermənilər 

bu parka baxanda bir daha əmin olurlar və əmin 

olmalıdırlar ki, qonşu ölkənin ərazisini işğal etməyin sonu 

belə olur. Belə ağır nəticələrə qatlanmalı olursan. Etnik 

təmizləmə, soyqırım siyasətinin sonu məhz bu cür ağır 

bədəl ödəməklə nəticələnir.  

Hesab edirəm, bu, həm də dünya erməniliyinə bir 

mesajdır ki, bundan sonra onların bütün bu cür əməllərinə 

adekvat cavab veriləcək. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi 

kimi, onların bu gün yeganə yolu, nəhayət, öz qonşuları ilə 

dinc, yanaşı yaşamaq siyasətini anlamaq, dərk etməkdir. 

Mən fürsətdən istifadə edib, bir daha Ali Baş Komandan 

başda olmaqla bütün Azərbaycan Ordusunu və xalqımızı 

möhtəşəm qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Musa Qasımlı. Buyurun, Musa müəllim. 

M.Qasımlı. Çox hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri, bir neçə məsələ barəsində fikirlərimi söyləmək 

istəyirəm. İlk növbədə dünən möhtərəm cənab Prezidenti-

mizin qalib millətimizin və dövlətimizin düşmən üzərində 

qazandığı əzici zəfərin bir hissəsini özündə əks etdirən 

Hərbi Qənimətlər Parkını açması minilliklər tariximizdə 



 

yeni bir ilkdir. İndiyə qədər dövlət başçımız bir çox ilklərə 

imza atıb. Bu, bizim tariximizdə böyük bir ilkdir və 

bundan sonra əbədiyyən yaşayacaq bir ilkdir.  

Biz xarici ölkələrin muzeylərində Azərbaycandan çapıb 

talanan, aparılan qənimətləri görmüşük. Amma bu, bizim 

tariximizdə birinci dəfə yaradılıb. Bu park düşmənlərimizə 

göz dağı, ürəklərində daim qalacaq yanar ox, bədxah-

larımıza isə dəmir yumruqla edilmiş xəbərdarlıq olacaq. 

Qazanılmış təcrübə millətimizin və dövlətimizin bundan 

sonrakı bütün tarixində daim yaşayaraq başını uca edəcək. 

Ondan öyrəniləcək, gənc nəslin millət və dövlət sevgisin-

də müstəsna rol oynayacaq. Parka gələn vətəndaşlarımız 

qürur duyacaq, xarici qonaqlar isə millətimizin və 

dövlətimizin böyüklüyünə bir daha əmin olacaqlar.  

Lakin qazandığımız qələbədən sonra xaricdəki düşmən-

lərimiz və içimizdə olan bədxahlarımızın bəziləri açıq 

şəkildə, bəziləri hiyləgərliklə hakimiyyətlə xalq arasında 

uçurum yaratmaq, bu qələbəni gözdən düşürmək istəyirlər. 

Paytaxtda oturan bəzi məmurların və digər şəxslərin 

qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlərini kobudcasına 

pozaraq, etdikləri hərəkətlərlə yerlərdə qazilərə və mühari-

bə veteranlarına laqeyd münasibət bəsləməklə, hiylə-

gərliklə xalqı özlərinə qarşı narazı salmaq cəhdlərinə rast 

gəlinir. Onlar anlamalıdırlar ki, 1990-cı illərin əvvəlləri 

deyil, Azərbaycanın hər bir kəndində, hər bir qəsəbəsində 

əhali Azərbaycan xalqının yanındadır və dövlət hakimiy-

yəti ilə xalq arasında heç bir uçurum yaratmaq olmaz. Bir 

məmur, bir səlahiyyətli şəxs müəyyən bir qəsəbədən, 

kənddən çıxa bilər. Amma 1930-cu illərdə... Zaman yox-

dur, mən misal çəkmək istəmirəm, millətə eyni gözlə bax-

maq lazımdır. Bəzi məmurlar heç kimin haqqını yemə-

məlidirlər.  



 

İkincisi, kənd məktəblərində müəllim çatışmazlığını 

aradan qaldırmaqdan və xüsusi ilə kənd məktəblərini 

qadın müəllimlərlə təmin etməkdən ötrü xüsusi proqram-

lara ehtiyac var. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Qüdrət Həsənquliyev. Buyurun, Qüdrət müəllim. 

Q.Həsənquliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, 

hörmətli qonaqlar, həmkarlar, media nümayəndələri. Bu 

gün Ramazan ayı başlayır, mən bu münasibətlə hər bi-

rinizi ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə, xalqımıza böyük 

uğurlar arzulayıram. Bizim dinimizin ən nəcib xüsusiy-

yətlərindən biri xeyriyyəçilikdir. Mən hesab edirəm ki, bu 

Ramazan günlərində ixtisasından asılı olmayaraq, öz xalqı 

qarşısında böyük məsuliyyəti olan hər bir tanınmış şəxs 

xeyriyyəçiliyi təbliğ etməlidir. Eləcə də təklif edirəm, 

deputat həmkarlarım, – o cümlədən Hesablama Palatasının 

da üzvləri bu təşəbbüsə qoşulsa, yaxşı olar, – biz azlığın-

dan-çoxluğundan asılı olmayaraq “YAŞAT” Fonduna 

növbəti dəfə vəsait köçürək. Ona görə ki, bu fondun 

fəaliyyətini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Doğrudan 

da, bizim qazilərin müalicəsi, şəhid ailələri üçün çox 

böyük  işlər görürlər və onların maliyyə vəsaitinə, həqiqə-

tən də, ehtiyacı var. Bu yaxınlarda bir neçə millət vəkili, o 

cümlədən mən bizim qazimizin böyrək köçürülməsi 

xərclərinin ödənməsi ilə bağlı müraciət elədik. Mən xüsusi 

qeyd etmək istəyirəm ki, Ülvi Mehdiyevin təşəbbüsü ilə 

“ASAN xidmət”in kollektivi o xərcləri öz üstlərinə 

götürdü və həmin gəncimizə, əsgərimizə, zabitimizə yeni-

dən həyat bəxş etdilər. Ona görə də, düşünürəm ki, bu iş 

davam etdirilməlidir.  

Bundan başqa, biz müraciət etməliyik, din xadimləri də 

bu Ramazan günlərində xeyriyyəçiliyi təbliğ etməlidirlər.  



 

Hörmətli Sədr, eyni zamanda, mətbuatdan da görürük, 

özümüz də insanların içərisindəyik, son vaxtlar COVID-ə 

görə ölüm sayları həddindən artıq artır. Pandemiya gün-

dən-günə genişlənir. Çox təəssüf ki, bu, dünya miqyasında 

da belədir. Amma mən görürəm ki, peyvənd olunma işi 

çox da  sürətlə getmir. Əgər doğrudan da, vaksin ehtiyatı-

mız varsa, sözsüz ki, bu, nəzərə alınmalıdır. Dünyada 

bunun uğrunda da ciddi mübarizə gedir, Azərbaycan bu 

məsələdə də, yəni qürurverici haldır, yaxşı mənada  fərq-

lənir, çalışır ki, kasıb ölkələr də vaksinlə təmin olunsunlar. 

Bu istiqamətdə xeyli təşəbbüs göstərir. Əgər vaksin 

ehtiyatlarımız varsa, bizim televiziyalarda sosial çarxlar 

yayınlanmalıdır. Buna çox ehtiyac var. Hesab edirəm, 

vaksinləşmə ilə bağlı təbliğat işləri yetərli deyil. Bu isti-

qamətdə bizim xüsusi diqqət göstərməyimizə ehtiyac var. 

Bir də, mən istəyirəm, parlament tribunasından Mərkəzi 

Gömrük Hospitalının əməkdaşlarına öz dərin minnətdar-

lığımı bildirim. Bu yaxınlarda mənim ailə üzvlərimdən 

biri də orada müalicə olundu. Doğrudan da, bu xəstəliyə 

yoluxmuş insanların hamısı çalışırlar ki... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Qüdrət müəllim.  

Ramin Məmmədov, buyurun.  

R.Məmmədov. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli həmkar-

lar və media nümayəndələri. Azərbaycanda son illər ərzin-

də təhsilin inkişafı, məktəblərin maddi-texniki bazasının 

yaxşılaşdırılması, güclü kadr potensialının formalaşdırıl-

ması istiqamətində ardıcıl islahatlar həyata keçirilib. Bu 

islahatların başlıca məqsədi ölkədə təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəlməsinə nail olmaq, savadlı, geniş intellektual 

imkanlara malik, vətənpərvər nəslin yetişdirilməsidir.  

Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, son 15 ildə 

Azərbaycanda 3200-dən çox məktəb tikilərək istifadəyə 



 

verilib. Məlumat üçün diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, 

bu günlərdə Sabirabad rayon Qaragünə kənd 1 saylı orta 

məktəbi üçün modul tipli yeni tədris korpusunun inşasına 

başlanılıb. 1935-ci ildə tikilmiş məktəb binası tamamilə 

köhnəldiyindən yeni binanın inşa olunmasına ehtiyac ya-

ranmışdı. Mən fürsətdən istifadə edərək, bu təşəbbüsə 

dəstək verən bütün dövlət qurumlarına seçicilərim adından 

dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. 

Hörmətli həmkarlar,  mən həm təhsil ictimaiyyətini, 

həm də seçicilərimi ciddi şəkildə narahat edən bir məsələ 

barədə fikirlərimi çatdırmaq istərdim. Məlum olduğu kimi, 

COVID-19 pandemiyasının yaratdığı çətinliklər məsafə-

dən təhsil sisteminin  tətbiqini zərurətə çevirib. Xəstəliyin 

yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə əyani tədrisin 

dayandırılmasından sonra bir sıra bölgələrdə şagirdlər dis-

tant təhsil  imkanlarından tam şəkildə faydalana bilmirlər. 

Bu, bəzi ucqar kəndlərdə internetin olmaması, yaxud 

internetin ötürmə keyfiyyətinin tələblərə cavab verməməsi 

ilə bağlıdır.  

Bu gün bütün dünyada rəqəmsal bərabərsizlik qlobal 

bir məsələ kimi müzakirə olunur.  Davos İqtisadi Foru-

munun 2021-ci ilin Qlobal Risklər Hesabatında bu barədə 

çox əhəmiyyətli mesajlar əksini tapıb. Dünya üçün ən 

ciddi qısamüddətli təhdidlər sırasında 5-ci yeri tutan rə-

qəmsal bərabərsizlik problemi Azərbaycana da təsirsiz 

ötüşmür. Rəqəmsal bərabərsizlik minlərcə şagirdi pande-

miya şərtlərində digərləri ilə bərabər səviyyədə normal 

təhsil almaq imkanından məhrum edir.   

Təmsil etdiyim Sabirabad rayonunun bəzi kəndlərində 

də bu problem mövcuddur. Azərbaycan internet azadlığı-

nın ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu ölkələrdən biri-

dir. Bu baxımdan, hesab edirəm ki, informasiya-kom-



 

munikasiya texnologiyalarının əlçatanlığını təmin etmək 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin sürətlənməsinə 

ciddi ehtiyac yaranıb. Bu məsələdə xüsusi ilə pandemi-

yanın əyani təhsilə yaratdığı məhdudiyyətlərin mümkün 

nəticələrini nəzərə almaq vacibdir.  

Təklifim ondan ibarətdir ki, pandemiya şəraitində rə-

qəmsal bərabərsizlik probleminin şagirdlərə, həm də tələbə-

lərə yaratdığı çətinlikləri minimuma endirmək üçün mü-

vafiq dövlət qurumları tərəfindən xüsusi proqram layi-

həsinin, – bu dövlət  proqramı layihəsi də ola bilər, – 

hazırlanması çox yaxşı olardı. Bu problemi tamamilə ara-

dan qaldırmaq... 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Sahib Alıyev. Buyurun, Sahib müəllim. 

S.Alıyev. Təşəkkür edirəm.  Hörmətli xanım Sədr, də-

yərli həmkarlar. Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkı təkcə 

Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində qələbəsinin 

rəmzi deyil. Çünki bu parkda sərgilənən texnika Qarabağ-

dakı bir ovuc separatçını demirik, bütövlükdə, Ermənis-

tanın boyunu və potensialını qat-qat aşır. Əlbəttə, sərgilə-

nən qənimətlərə baxanda sual yaranmaya bilmir ki, dilənçi 

Ermənistan bu 5 milyardlıq silah-sursatı necə alıb və 

bütün bunlar ona nə məqsədlə ötürülüb? İxracına qadağa 

qoyulan “İsgəndər–M” raketləri hər cür hərbi cinayətlərə 

hazır olan və dinc insanlara qarşı dəfələrlə belə bir vəhşi-

liyə əl atan, Qaregin Njdeni fetişləşdirən nasist rejiminə  

nədən verilib? Onun Şuşaya atdırılması nə deməkdir? 

Məhv edilmiş 50-dən çox zenit raket kompleksini demirik, 

bu dilənçi ölkəyə pulsuz ötürülən 7 ədəd “S-300”  Azər-

baycanın işğal altındakı torpaqlarında necə  peyda olub? 

Əlbəttə, bu qəbildən olan suallar çoxdur. Onlara hələ 

cavab verilməsə də, əslində, bu da anlaşılandır. Çünki 



 

əksəriyyəti ritorik xarakterlidir, yəni cavabı özündədir.  

Burada xatırlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan yaxın 

qonşu, dost və strateji tərəfdaş gözündə gördüyü Rusiyaya 

hələ ötən ilin iyulunda, Lavrovun etiraf etdiyi kimi, məhz 

işğalçının təşəbbüsü ilə Tovuzda insident baş verəndə 

İrəvana bir neçə təyyarə dolu çağdaş silah və sursatın  

göndərilməsinə görə etirazını bildirmişdi. O zaman Rusiya 

Müdafiə Nazirliyinin cavabı belə oldu ki, guya onlar 

tikinti materiallarıdır.  

44 günlük savaş zamanı da biz beynəlxalq normaları 

ayaq altına ataraq, mülki təyyarələrdən də faydalanmaqla 

o “tikinti materiallarının” işğalçı Ermənistana göndərildi-

yini gördük. Müzəffər Azərbaycan Ordusu onları, həqiqə-

tən də, tikinti materialına və tikinti zibilinə çevirdi. Hərbi 

Qənimətlər Parkında oturacaqların alt hissəsinin işğalçının 

qoyub qaçdığı mərmi yeşiklərindən, işıqlandırma sistemi-

nin mərmilərin ərintilərindən, zibil qutularının barıt qutu-

larından hazırlanması qətiyyən elə-belə deyildi. Burada 

rəmzilik var. Bu hərbi texnikanı, silah-sursatı yumşaq və 

öz sözləri ilə desək, bayağılıqla bizə tikinti materialları 

kimi təqdim edənlərə bir cavabdır ki, onları, doğrudan da, 

necə tikinti materialına çevirmək olar. Ona görə də mü-

zəffər Ali Baş Komandanımızın dünən açılışını etdiyi Hər-

bi Qənimətlər Parkı Azərbaycanın təkcə işğalçı Ermənistan 

deyil, cənab İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, ona 

havadarlıq edən güclər, torpaqlarımızın hay tapdağı altında 

qalmasını planlaşdıran beynəlxalq qurumlar üzərində qələ-

bəsinin rəmzidir. Bu park ona görə mövcuddur ki, 

Azərbaycanın cənab İlham Əliyev kimi, hansı yırtıcılarla üz-

üzə durduğunu bizim hamımızdan qat-qat yaxşı bildiyi halda 

zərrə qədər tərəddüd etmədən işğal altındakı torpaqlarımızın 

azad olunması əmrini verən, ona hazır olan ordunun... 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Sahib müəllim.  

İlham Məmmədov. İlham müəllim, buyurun. İlham 

müəllimin çıxışı bu gün sonuncu çıxışdır. Buyurun. 

İ.Məmmədov. Çox sağ olun. Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri. Parlamentimizin beynəlxalq əla-

qələr sahəsində fəaliyyətinin daha bir uğuru aprel ayının 

5-də reallaşdı. Belə ki, qısa bir zaman kəsiyində, – bunu 

mən çıxışımda məlumat üçün qeyd edirəm, – aprel ayının 

5-də İraq parlamentinin dostluq qrupunun üzvləri, bir çox 

partiyaları, ayrı-ayrı qrupları, ərəblər, kürdlər və türkmən-

ləri və eyni zamanda, müxtəlif dini məzhəbləri təmsil edən 

4 komitə sədri və bir baş katibin daxil olduğu 21 nəfərdən 

ibarət böyük bir nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri 

reallaşdı. Təbii ki, qısa zaman kəsiyində bu səfərin reallaş-

ması parlamentimizin, Sahibə xanım, Sizin böyük diqqət 

və qayğınız nəticəsində baş tutdu. Çünki qlobal pande-

miya şəraitində bu qədər böyük nümayəndə heyətini belə 

uzun müddətə qonaq qəbul etmək və Azərbaycan həqiqət-

lərinin çatdırılması üçün bütün vasitələrdən istifadə edərək 

dostluq münasibətlərini nümayiş etdirmək, hesab edirəm 

ki, olduqca uğurlu bir addım idi.  

Nümayəndə heyətinin üzvləri qrup rəhbəri kimi mən-

dən xahiş etdilər ki, parlamentimizin rəhbərliyinin bu diq-

qətinə, qayğısına, qonaqpərvərliyinə görə, yüksək səviy-

yədə qəbulu üçün təşəkkürlərini çatdıram. 21 nəfərin hər 

biri artıq bu gündən Azərbaycanın dostu olaraq Azərbay-

can həqiqətlərinin İraqda öz qruplarında, öz partiyalarında  

çatdırılmasına söz verdilər və onu çox ürəklə etdilər.  

Bildirim ki, görüşün ilk günü parlamentdə baş tutdu. 

Hörmətli birinci vitse-spiker Əli müəllim dostluq əlaqələ-

rinin çox yüksək səviyyədə qurulması üçün atılan addım-

ları, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə İraqa dəstəyini 



 

və eyni zamanda, Azərbaycanın onlardan gözlədiklərini 

açıq şəkildə qeyd etdi. Olduqca məmnun qaldılar. Yüksək 

səviyyədə baş tutan görüşdə, eyni zamanda, vitse-spiker 

Fəzai İbrahimlinin və parlament dostluq qrupunun üzvləri-

nin, hörmətli Cavanşir Paşazadə başda olmaqla, Rəşad 

Mahmudovun, Qənirə Paşayevanın, Anar İsgəndərovun, 

Müşfiq  Məmmədlinin iştirakı, 5 günlük görüş ərzində hər 

biri tərəfindən Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması, he-

sab edirəm, çox uğurlu oldu və bunun üçün Sizə təşək-

kürümüzü bildiririk.  

Eyni zamanda, hörmətli millət vəkillərimizin də qeyd 

etdiyi kimi, dünən Azərbaycanın 44 günlük müharibəsində 

zəfər qələbəmizin elə bir təntənəsinin təqdimatı oldu ki, 

hesab edirəm, bu özü dünyada bir ilkdir. Açıq səma altın-

da Hərbi Qənimətlər Parkı yaradaraq erməni mifini, er-

məni ordusu mifini, belə deyək, bu gün avtomobil maşın-

larının nömrələrindən hasarlar çəkərək cənab Prezident 

dəmir yumruğu ilə dağıdır. Hesab edirəm ki, gələcəkdə 

protokollarımızda gələn qonaqların, bax, bu açıq səma 

altındakı muzeylərə getməsini təmin etmək... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, İlham müəllim. Təşəkkür 

hər birimizə düşür. Bizim işimizdir, borcumuzdur, işimizi 

yerinə yetiririk. Həm də dünən komitə sədrlərinin icla-

sında Sizə  və rəhbərlik etdiyiniz dostluq qrupuna öz  min-

nətdarlığımı bildirdim. Çox sağ olun.   

Hörmətli həmkarlar, siyahıda olan deputatlar, həmişə ol-

duğu kimi, öz çıxışlarını yazılı surətdə katibliyə verə bilərlər.   

İndi isə biz gündəliyin məsələlərinə keçirik. Bilirsiniz 

ki, bu gün 9 məsələ müzakirə ediləcək. Gündəliyin 1-ci 

məsələsi Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

illik hesabatıdır.  

Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi, Hesablama Pala-



 

tasının hesabatlarının Milli Məclisdə dinlənilməsi parla-

mentin nəzarət funksiyasını həyata keçirməsinin mühüm 

tərkib hissələrindən biridir. Hesabat sizə paylanıb. Onu da 

qeyd edim ki, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 

sahibkarlıq komitəsinin iclasında hesabatın geniş müzaki-

rəsi keçirilmişdir. İclasda parlamentin bir sıra digər ko-

mitələrinin sədrlərinin və sədr müavinlərinin, ictimai təş-

kilatların nümayəndələrinin iştirak etməsi müzakirənin sə-

mərəsini daha da artırmağa imkan vermişdir.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, Hesablama Palatasının he-

sabatını təqdim etmək üçün mən Palatanın sədri hörmətli 

Vüqar Gülməmmədova söz verirəm. Onu da qeyd edim ki, 

Vüqar müəllimlə bərabər bu gün iclasda iştirak edən Nəsir 

Sadıqov Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

sədrinin müavini və Cəfər Həsənov,  Vəfa Mütəllimova,  

Cavid Bayramov, Hilal Hüseynov, Hafiz İsmayılbəyli 

Azərbaycan Respublikası  Hesablama Palatasının auditor-

larıdır. Vüqar müəllim, buyurun.     

V.Gülməmmədov, Azərbaycan Respublikası Hesabla-

ma Palatasının sədri. 

Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Hör-

mətli Sahibə xanım, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli xa-

nımlar və cənablar! 

2020-ci il bizi on illərdir, işğal altında olan torpaqla-

rımıza qovuşduran, yurd həsrətimizə son qoyan zəfər, qə-

ləbə ili olmaqla Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən 

ən parlağı kimi yaddaşlara həkk olundu.  44 gün davam 

edən   və qələbə ilə nəticələnən Vətən müharibəsi dünya 

hərb elminə Ali Baş Komandan tərəfindən hazırlanmış 

qələbə strategiyası kimi daxil oldu. Eyni zamanda, bu 

strategiyanın müzəffər ordumuz tərəfindən reallaşdırılması 

tarixdə bir rəşadət nümunəsinə də çevrildi. Vətən mü-



 

haribəsində millətindən və dinindən asılı olmayaraq ölkə 

vətəndaşları Ali Baş Komandan  və ordu ilə birlikdə bir 

bütünlük təşkil etməklə dövlət və vətəndaş birliyinin nü-

munəsi oldu. Uzun illərdir, icra edilməyən beynəlxalq qət-

namələrin Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər 

ordumuz tərəfindən həyata keçirildiyinin şahidi olduğu-

muz Vətən müharibəsinin ilk günündən Hesablama Palata-

sı  öz xarici həmkarlarına, beynəlxalq təşkilatlara bu mü-

haribənin ədalətin, hüququn işğaldan azad olma, bərpa 

müharibəsi olduğunu anlatmaq istiqamətində məlumat-

landırma fəaliyyətinə başladı. Eyni zamanda, Hesablama 

Palatası tərəfindən düşmən ordusunun beynəlxalq kon-

vensiyaları pozaraq, sivil əhalini hədəf alması, mülki 

vətəndaşlar arasında həlak olanlar və dövlətə dəyən ziyan 

barədə ətraflı məlumatlar verildi. Ölkəmizə dəstək olan 

ölkələrin ali audit qurumlarına xüsusi minnətdarlıq mək-

tubları göndərildi.  

Hörmətli millət vəkilləri, diqqətinizə Vətən müharibə-

sində  əldə edilmiş qələbə ilə möhürlənmiş 2020-ci ildə 

fəaliyyətimizin əsas nəticələrini çatdırmaq və bəzi statistik 

göstəricilərdən başlamaq istərdim. Ötən ilin ilk rübündən 

dünyanı bürüyən yeni növ koronavirus pandemiyası 

səbəbindən ölkəmizdə tətbiq edilən məhdudiyyətlər həyat 

tərzimizin və fəaliyyətimizin yeni çalarlarını, meyarlarını 

müəyyənləşdirdi. Atılan addımlar, həyata keçirilən geniş-

miqyaslı tədbirlər, dövlət və vətəndaş həmrəyliyinin güc-

lənməsi tibbi elementlərlə dolu bu sınaqdan da dövlətimizi 

üzüağ çıxartdı. Məlum olduğu kimi, 2020-ci ildə 193 gün 

karantin və 110 gün sərt karantin rejimi tətbiq edilib. 

Hesablama Palatası Nazirlər Kabinetinin müəyyən et-

diyi fəaliyyət qaydaları çərçivəsində zəruri sosial davranış 

və sanitar-epidemioloji qaydalara uyğun fəaliyyət göstər-



 

mişdir. İlin 7 ayı ərzində az sayda, ştat sayının 30 faizi 

ətrafında əməkdaşlarımız inzibati binadan çalışmışdır. Bu 

isə Hesablama Palatasının fəaliyyətinin yenidən düşünül-

məsini və təşkilini zərurətə çevirdi və biz məsafədən iş 

rejiminin tətbiq edilməsi istiqamətində mütərəqqi təcrübə-

dən istifadə etməyə başladıq. Pandemiya şəraiti 2020-ci 

ilin ilk 6 ayından sonra hesabat ili üçün iş planımıza 

dəyişiklik etmək zərurəti yaratdı və plana daxil edilmiş 

nəzarət tədbirlərinin sayını 25 faiz həcmində azaltmaq 

məcburiyyətində qoydu. Audit sübutlarının operativ əldə 

olunma imkanlarının məhdudlaşması, elektron məlumat 

bazalarına məsafədən giriş imkanlarının mövcud olmama-

sı, xüsusi iş rejiminin audit olunan qurumlarda əməkdaş-

ların sayına olan məhdudiyyətlər səbəbindən məlumatların 

gec və tam olaraq əldə edilməməsi və ən əsası həm Hesab-

lama Palatasının, həm də qurumların əməkdaşlarının sağ-

lamlığına olan təhdidlər nəzarət fəaliyyətimizi məhdud-

laşdıran amillər oldu. 

Bununla belə, bu dövr ərzində qanunvericiliklə müəy-

yən edilmiş fəaliyyətimiz vaxtında və operativ qaydada 

həyata keçirilmiş, Hesablama Palatasının rəyləri müvafiq 

qaydalarla, qısa müddətdə hazırlanaraq millət vəkillərinin 

diqqətinə çatdırılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, sizlərə 

təqdim etdiyimiz hesabata  rəylərdə əks olunmuş əsas 

tövsiyələr də daxil edilmişdir. Hesabat ilində 83 faizi audit 

olmaqla, 41 kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri həyata 

keçirilmişdir.  

Məlumat  üçün qeyd edim ki, 2018-ci ildə qəbul edil-

miş  yeni qanunun müəyyən etdiyi audit formaları hesabat  

ilində də tətbiq olunmuş, 2020-ci ildə 4 maliyyə, 1 perfor-

mans və 29 uyğunluq auditi həyata keçirilmişdir, eyni 

zamanda, bir neçə auditdə İT elementləri əvvəlki illə 



 

müqayisədə nisbətən geniş tətbiq edilmişdir. Аuditlərin 

biri “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun icra olunmuş, əhatə dairəmizin əsas 

hissəsini 2019-cu ilin vəsaitləri təşkil etmişdir.  

Diqqətinizə ayrı-ayrı audit  formaları üzrə əsas məqam-

ları çatdırmaq istərdim. Maliyyə auditi, bildiyiniz kimi, 

maliyyə hesabatlarının etibarlıq səviyyəsini qiymətləndir-

məklə audit olunan qurumun inzibatlılıq sisteminə etima-

dın dərəcəsini müəyyən etmək imkanı verir. Audit tapıntı-

ları göstərir ki, maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi 

zamanı  2 istiqamətdə nöqsanlara yol verilir. Hesablama 

Palatası maliyyə hesabatlarında məlumatların düzgün əks 

etdirilməməsini birinci qrupa aid etməklə bunu təsir 

dairəsinə görə daha əhəmiyyətli pozuntu hesab edir.  He-

sabatda düzgün əks etdirilməyən məbləğ 412,4 milyon 

manat müəyyən olunmuşdur.  

İkinci qrupa Hesablama Palatası mühasibatlıq prinsiplə-

rinə əməl edilməməsi və mühasibat yazışmalarının doğru 

verilməməsi hallarını aid etmişdir. Bu, ümumilikdə, 335,4 

milyon manat məbləğlə ifadə olunur.  

Uyğunluq auditi bütün mühüm sahələr üzrə nəzarət 

obyektləri tərəfindən qüvvədə olan hüquqi aktların tələb-

lərinə əməl olunma vəziyyətinin müəyyənləşməsi üçün 

aparılır. Hesabat ilində uyğunluq auditi üzrə tapıntılar 

əvvəlki illərdə olduğu kimi, təsnifləşmə prizmasından 

təhlil olunmuş və hesabata daxil edilmişdir. 2020-ci ildə 

başa çatdırılmış 34 audit üzrə nəticələr ümumiləşdirilərək 

452 halda nöqsan müəyyən edilmişdir. Hesabat ilində 

müəyyən edilmiş və təsnifat üzrə qruplaşdırılmış nöqsan-

lar arasında büdcə qanunvericiliyinin pozulması, dövlət 

satınalmaları ilə bağlı qanunvericilik aktlarının tələblərinə 

riayət edilməməsi, eyni zamanda, əsaslı qoyuluşlarla bağlı 



 

xərclərin icrasında yol verilmiş nöqsanlar mütləq ifadədə 

xüsusi ilə seçilir.  

2020-ci ildə aparılmış auditlər və təhlillər bir sıra 

sahələr üzrə vəziyyətin ciddi dəyişmədiyini qeyd etmək 

imkanı verir. Bu sahələrə investisiya layihələrinin icrasını 

və dövlət satınalmalarını aid etmək olar. Performans auditi 

və analitik fəaliyyət analitik prosedurların daha geniş tət-

biq nəzarət formalarıdır. Bunu nəzərə alaraq, 4 mövzu üz-

rə təhlilin, həmçinin bir səmərəlilik auditinin əsas nəticə-

ləri hesabatda geniş şəkildə əks etdirilmişdir. İctimai ma-

rağı nəzərə alaraq, 3 audit üzrə əldə olunmuş əsas tapın-

tılar barədə məlumatlar hesabata ətraflı daxil edilmişdir.  

Hörmətli millət vəkilləri, hesabat ilində nəzarət tədbir-

ləri daha çox aqrar sahə, dövlət satınalmaları, dövlət borc-

lanmaları, maliyyə hesabatlarının təhlili, həmçinin büdcə-

nin planlaşması və icrası sahələri, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun hesabatlığını əhatə etmişdir. Ümumilikdə, for-

masından asılı olmayaraq, həyata keçirilmiş kənar dövlət 

maliyyə nəzarəti tədbirləri ilə müəyyən edilmiş tapıntılara 

əsaslanmaqla Hesablama Palatası olaraq büdcə vəsaitlərin-

dən istifadə sahəsində və gələcək büdcə yükü barədə aşa-

ğıdakı risk sahələrini diqqətinizə çatdırmaq istərdim.  

İlk olaraq büdcə vəsaitlərindən istifadə edən təşkilat-

ların strukturu, ştat sayı, vəzifə və ya funksiyalarında bəzi 

hallarda təkrarlanmalar, həmçinin dövlət qulluğunun eyni 

təsnifat dərəcəsində fəaliyyət göstərən qurumlarda çalışan-

ların əmək haqqı sistemində əhəmiyyətli fərqlilik mövcud-

dur. Bu baxımdan ciddi optimallaşma və qurumlararası 

uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasının vacibliyini qeyd et-

məliyəm.  

İkinci sahə kimi biz dövlət satınalmalarının təşkili, ke-

çirilməsi və icra olunmasında ciddi nəzarətin təşkilini 



 

zəruri hesab edirik. Metodundan asılı olmayaraq ehtimal 

olunan qiymətin artıq hesablanması, satınalmaların səmə-

rəliyinin gözlənilməməsi, istənilən metodla keçirilən 

satınalmaların məqsədəuyğunluğunun müəyyənləşdirilmə-

məsi artıq xərclərin yaranma mənbəyidir.  

Üçüncü sahə isə investisiya layihələrinin nəticəliyinin 

və iqtisadi artıma təsirinin artırılması məqsədi ilə bu sa-

hədə konkret göstəricilər sisteminin formalaşması, moni-

torinq mexanizmlərinin yaradılması, ən əsası məqsəd, 

tələb olunan vəsait, gözlənilən nəticə fakt zənciri üzrə 

nəzarətin gücləndirilməsini zəruri edir. Dövlət borcunun 

müasir dövrdə qlobal aktuallığını, eyni zamanda, ölkəmiz 

üçün də əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dövlət zəmanəti ilə 

təmin olunmuş borc öhdəliklərinin əsas borcalanlar tərə-

findən vaxtında qaytarılmaması, əsas borcalanlar tərəfin-

dən Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fondunun vəsaitindən ödənilmiş məbləğlərin fonda bərpa 

edilməməsi və ya tam bərpa edilməməsi ilə yanaşı, vaxtı 

keçmiş borc qalıqlarının ilbəil artdığını da diqqətə çatdır-

maq istərdim. Belə ki, bu hallar son nəticədə həmin borc-

ların, dövlət büdcəsinin yükünün artmasına səbəb olur.  

Keçirilən İT auditləri və ya informasiya sistemlərinin 

auditi zamanı ölkədəki informasiya-kommunikasiya tex-

nologiyalarının inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq, tez-tez 

rast gəlinən çatışmazlıqlar barədə məlumatların akumil-

yasiyası müəyyən fikirlərin də formalaşmasına imkan 

verir. İnformasiya sistemlərinin alınması, yaradılması, tək-

milləşdirilməsi üzrə layihələndirmə işlərinin zəif qurul-

ması, informasiya sistemlərinin yaradılmasına dair bağlan-

mış müqavilələrin idarə olunması və əlaqəli texniki 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin qeyri-qənaət-

bəxşliyi, postmüqavilə dövründə podratçı şirkətlərdən 



 

asılılığın azaldılmasına yönələn preventiv tədbirlərin 

adekvat olmaması, İT idarə olunması ilə bağlı xidmətlərdə 

kənardan cəlb olunma zamanı sənədləşmənin səthi olması 

son nəticədə İKT sahəsində icra edilən dövlət vəsaitlərinin 

qeyri-səmərəli xərclənməsinə səbəb olan aktual problem-

lərdəndir.  

Büdcə vəsaitlərinin düzgün planlaşması maliyyə inzi-

batçılığının birinci pilləsidir və planlaşmanın düzgün və 

hərtərəfli aparılması vəsaitlərin səmərəli, nəticəli və qə-

naətli istifadəsinin təmin olunmasına, təyinatı üzrə istifadə 

edilməsinə birbaşa təsir göstərən mühüm amildir. Bu 

istiqamətdə iki əsas məqamı vurğulamaq istərdim. Bu, 

tələb olunan vəsaitin məbləğinin düzgün hesablanaraq 

proqnozlaşdırılmaması və ayrılmış vəsaitlərin vaxtında 

icra olunmamasıdır. Birinci hal son nəticədə büdcə vəsait-

lərinin icra prosesində daha da artırılması və ya azaldıl-

masına səbəb olursa, ikinci hal kifayət qədər böyük məb-

ləğdə büdcə vəsaitlərinin zəruri xərclərinin maliyyələşdi-

rilməsinə yönəldilmir və istifadəsiz saxlanılır. Əlavə ola-

raq isə büdcə qanunvericiliyində indiyədək vəsaitlərin 

təyinatdan kənar və səmərəsiz istifadəsi hallarının konkret 

müəyyən edilmədiyini də diqqətə çatdırmaq istərdim. Bu 

baxımdan biz beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən yanaşma-

ları öyrənmişik və təhlillər zamanı tətbiq etməyə çalış-

mışıq. Dövlət vəsaitlərinin təyinatı üzrə və səmərəli istifa-

də edilməməsi hallarının hüquqi aktlarda birmənalı və hər-

tərəfli təsbit olunması dövlət vəsaitlərinin nəticəliliyinin 

qiymətləndirilməsində əsas meyarlardandır. Ümumiyyətlə, 

vurğulamaq istərdim ki, büdcə vəsaitlərinin səmərəli və 

nəticəli istifadəsi işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın 

bərpası ilə xarakterizə olunacaq qarşıdakı illərdə də xüsusi 

ilə vacibdir. Bu baxımdan nəticə əsaslı büdcə prinsip-



 

lərinin tam tətbiqi təmin edilənədək həmin vəsaitlərin 

istifadəsini hərtərəfli tənzimləyən normativlərin hazırlan-

ması, bu bazanın təkmilləşməsi bir zərurətdir.  

Hörmətli millət vəkilləri, indi isə nəzarət tədbirlərinin 

nəticələri ilə bağlı görülmüş işlər barədə də məlumat 

vermək istərdim. Millət vəkillərinin diqqətinə çatdırmaq 

istərdim ki, hesabat ilində, ümumilikdə, 130,3 milyon 

manat qeyd edilmiş nöqsan təsnifatı üzrə hüquqi aktların 

pozulması ilə icra olunmuşdur. Ümumilikdə, hesabat ilin-

də pul, əvəzləşmə və natura formasında olmaqla 55,2 mil-

yon manat vəsaitin bərpa olunması ilə bağlı qərar verilmiş 

və 94 faizin icrası təmin edilmişdir. Cari ildə qalıq vəsait-

lərin bərpası təmin olunacaqdır, bu istiqamətdə tədbirlər 

diqqətdə saxlanılmaqla məlumatlar növbəti ildə hesabata 

daxil ediləcəkdir. Nöqsanlarla icra edilmiş vəsaitin tərki-

bində bərpası ilə bağlı tədbirlər müəyyən edilməyən hissə 

75,1 milyon manat təşkil edir ki, bunun da 16,4 milyon 

manatı hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunmuşdur.  

Hesabat ilində əvvəlki illərdə başa çatdırılmış nəzarət 

tədbirlərinin nəticəsi kimi 20-dən çox qurumdan məlu-

matlar daxil olmuş və onlar da nəzərə alınmaqla, ümumi-

ləşmə apararaq, qeyd etmək istərdim ki, nəzarət tədbirləri 

keçirmiş qurumlar tərəfindən hesabat ilində pul, natura və 

əvəzləşmə formasında olmaqla, ümumilikdə, 53,7 milyon 

manat məbləğində vəsaitin bərpası təmin edilmişdir. 

Hesabatda nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq Hesablama 

Palatası tərəfindən atılmış digər addımlar və müəyyən 

olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması məqsədi ilə audit 

obyektləri və digər aidiyyəti orqanlar tərəfindən həyata 

keçirilmiş tədbirlər barədə geniş məlumatlar da əks olun-

muşdur. Bundan əlavə, dövlət vəsaitlərinin idarə olun-

masında inzibatçılığın gücləndirilməsi məqsədi ilə tərə-



 

fimizdən müxtəlif təkliflər də hazırlanmış və aidiyyəti 

üzrə təqdim olunmuşdur. Belə ki, həyata keçirilmiş kənar 

dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri nəticəsində əldə olun-

muş məlumatların təhlilinə uyğun olaraq, bir sıra hallarda 

nöqsan və çatışmazlıqların qanunvericilikdə müvafiq me-

xanizmlərin olmamasından və ya qüsurlu olmasından 

qaynaqlandığını da görmək mümkündür.  

Ali audit orqanları dünya təcrübəsində korrupsiyaya 

qarşı mübarizə sahəsində də xüsusi rola malik olan orqan-

lardandır. Hesablama Palatası hesabat ilində bu istiqa-

mətdə də fəaliyyətini təşkil etmiş, 2020-ci ildə iş planı ilə 

aparılmış auditlərdən 4-ü üzrə materiallar prokurorluq 

orqanlarına təqdim edilmişdir. Hesablama Palatası öz 

fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlılığın təmin edilməsi 

üçün çalışmış, hazırlanmış rəylərin, hesabatların məlumat-

lığının artırılmasını və müəyyən edilmiş qaydada ictimaiy-

yət üçün əlçatanlığını təmin etmişdir. Hesabat ilində 2017-

ci ildən çapına başladığımız “Dövlət auditi” rüblük bülle-

tenin nəşri davam etdirilmiş, beynəlxalq təcrübəyə uyğun 

olaraq, dövlət büdcəsinin icrasına dair xülasə hazırlanmış-

dır. Bülletenlər, xülasə, hazırladığımız rəylər və hesabatlar 

tam həcmdə internet səhifəmizdə yerləşdirilmişdir.  

Hesabat ilində kütləvi informasiya vasitələri və vətən-

daş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığımız davam etdirilmiş, il ər-

zində vətəndaşların müxtəlif mövzuları əhatə edən müra-

ciətlərinə operativ qaydada və qanunvericiliyin tələblərinə 

uyğun şəkildə münasibət bildirilmişdir.  

Hörmətli millət vəkilləri, 2020-ci ildə fəaliyyətimizin 

kənar qiymətləndirilməsi üçün qardaş Türkiyə Cümhuriy-

yətinin ali audit orqanı olan Türkiyə Sayıştayına müraciət 

etdik. Bu prosesə əsas marağımız fəaliyyətimizin standart 

və qaydalara uyğunluq səviyyəsini, həmçinin təkmilləşmə 



 

yollarını müəyyən etmək idi. Sayıştay tərəfindən tərtib 

edilmiş hesabat bizə cari ildə və qarşıdakı bir neçə ildə 

operativ qaydada atmalı olduğumuz addımları konkretləş-

dirməyə yardım etdi.  

Hesabat ilində Hesablama Palatasının 2021–2025-ci 

illər üzrə yeni strateji planı da təsdiq edilmişdir. Bu sənəd 

beynəlxalq ekspertlərin qiymətləndirmələri və tövsiyələri 

əsasında ən qabaqcıl mütərəqqi təcrübəyə uyğun hazırlan-

mışdır. Yeni strateji plan Hesablama Palatasının fəaliy-

yətinin 2021–2025-ci illər üzrə yol xəritəsi rolunu oyna-

maqla əvvəlki dövrü əhatə edən mərhələlər çərçivəsində 

görülmüş işlərin daha da genişləndirilməsini, fəaliyyətin 

yeni çağırışlar və qabaqcıl təcrübəyə uyğun təkmilləş-

dirilməsini nəzərdə tutur. Strateji planın hazırlanması 

zamanı fəaliyyətin ölçülmə çərçivəsi üzrə fəaliyyətimiz 

qiymətləndirilmiş, güclü, zəif tərəflərin təhlili aparılmış, 

ilk dəfə olaraq strateji planın hazırlanması zamanı maraqlı 

tərəfin gözləntiləri, o cümlədən hörmətli millət vəkilləri-

nin Hesablama Palatasının fəaliyyətinə dair səsləndirdik-

ləri fikirlər təhlil edilmiş və bunun əsasında qurumumuzun 

fəaliyyətində təkmilləşməli sahələr müəyyənləşdirilmişdir.  

Cari ildə iş planı ilə 50-dən çox nəzarət tədbirinin 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və pandemiya ilə mübari-

zə istiqamətində xərclənmiş vəsaitlərin auditi diqqətdə 

saxlanılacaqdır. Diqqətə çatdırmaq istərdim ki, vergi 

ödəyicilərinə dövlət dəstəyini əhatə edən audit tədbirimiz 

artıq başa çatmışdır. Səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənil-

məsi və bu sahədə səhiyyə satınalmalarını əhatə edən audit 

fəaliyyətimizə başlamışıq. Dövlət investisiya proqramının 

icrası və dövlət satınalmaları sahəsində hesabatlığın təmin 

edilmə vəziyyəti ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi ilə yanaşı, 

cari ildə performans auditlərin sayının artırılması və 



 

əhatəsinin genişləndirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təşkili, eyni zamanda, 

iş planının formalaşması məqsədi ilə hörmətli millət 

vəkillərinin mövqeyinin qanunvericiliyə uyğun qaydada, 

rəsmi şəkildə təqdim edilməsi addımlarımızı normativ 

hüquqi aktların tələblərinə uyğun qurmağımıza və daha da 

güclü olmağımıza əhəmiyyətli töhfə vermiş olar.  

Hörmətli millət vəkilləri, sonda bir daha qeyd edim ki, 

2020-ci il ölkəmiz və millətimiz üçün qürurlu, şərəfli zəfər 

ilidir. Biz hamımız şərəfli günlər yaşadıq, bu şərəfli günlər 

üçün qürurumuzu dirçəldən və başımızı dik tutan Ali Baş 

Komandana, müzəffər ordumuza və canını fəda etmiş 

qəhrəman şəhidlərimizə, sağlamlığını itirmiş qazilərimizə 

minnətdarıq və onlara borcluyuq. Bu borcu ödəmək üçün 

isə bir ömür yetməz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Vüqar müəllim.  

Hörmətli həmkarlar, dediyim kimi, Hesablama 

Palatasının hesabatına Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında baxılmışdır. 

Mən indi hörmətli Tahir Mirkişilidən xahiş edəcəyəm ki, 

komitənin rəyini bildirsin. Tahir müəllim, buyurun. 

T.Mirkişili, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 

sahibkarlıq komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun, xanım Sədr. Hörmətli Sədr, hörmətli 

həmkarlar, ali audit orqanı olan və kənar dövlət maliyyə 

nəzarətini həyata keçirən “Hesablama Palatası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.0.11-ci maddəsinə 

əsasən Palata öz fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respubli-

kasının Milli Məclisinə illik hesabat təqdim edir. Qeyd 

edim ki, bu fəaliyyət həmin qanunun 6-cı maddəsi ilə 

müəyyən edilmişdir. Palatanın 2020-ci ildəki fəaliyyəti ilə 

bağlı hazırladığı hesabatın İqtisadi siyasət, sənaye və 



 

sahibkarlıq komitəsində geniş təqdimatı və müzakirəsi 

keçirilmişdir.  

Hörmətli Sədr, Sizin tövsiyəniz əsasında ilk dəfə olaraq 

iclasda Milli Məclis Sədrinin birinci müavini və hesabatın 

əhatə etdiyi sahələrə aidiyyəti olan Milli Məclisin 6 

komitəsinin sədri və onların müxalifətdən olan müavinləri 

iştirak etmişlər. Həmçinin müzakirənin ictimailiyinin ar-

tırılması üçün iclasa vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən açıq 

hökumət, açıq büdcə indeksi məsələlərində ixtisaslaşan 

ekspertlər də dəvət edilmişlər. İnnovativ formada təqdi-

matı keçirilən hesabat 2020-ci ildə Hesablama Palatasının 

iş planı ilə nəzərdə tutulmuş və həyata keçirilmiş kənar 

dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri, həmçinin Palatanın 

hesabat ilində cari fəaliyyəti ilə bağlı digər məlumatları 

özündə əks etdirmişdir. Hesabata audit, analitik və moni-

torinq fəaliyyəti ilə bağlı xeyli məlumatlar daxil edilmişdir.  

2020-ci il Azərbaycan tarixinə Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm zəfər ili 

kimi daxil olmuşdur. Bu qələbənin əldə edilməsində 

iqtisadi gücümüzün də öz mühüm töhfəsi vardır. İqtisadi 

gücün artmasında dövlət vəsaitlərindən səmərəli istifadə 

edilməsi mühüm rol oynayır. Qeyd etmək istərdim ki, 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev dövlət xərc-

lərinə nəzarətin artırılmasını, səmərəliyinin səviyyəsinin 

yüksəldilməsini islahatların mühüm vəzifələrindən biri 

olaraq elan etmiş və öz çıxışlarında neqativ hallarla sərt 

mübarizənin aparılmalı olduğunu bildirmişdir. Qarşıya 

qoyulan bu tapşırığa əməl edilməsində mühüm missiya 

yerinə yetirən, kənar dövlət maliyyə nəzarətini həyata 

keçirən, Milli Məclisin bu proseslərə səmərəli təsirinin 

artmasında mühüm analitik məlumat mənbəyi rolunu 

oynayan Hesablama Palatasının fəaliyyəti, bu fəaliyyətin 



 

güclənməsi və səmərəliliyinin artması  günümüzün əsas 

tələblərindəndir. Komitə iclasında aparılmış geniş müza-

kirələrdən sonra gəlinmiş bir çox qənaəti sizinlə bölüşmək 

istərdim.  

Əvvəlcə onu qeyd edim ki, hesabat geniş və əhatəlidir. 

Aşkar edilmiş pozuntuların miqyası və ünvanlılığı barədə 

geniş təhlillər aparılıb, dövlət və icmal büdcəyə əlavə yük 

ola biləcək risk sahələri açıq göstərilmişdir. Mənə ünvan-

lanmış suallara görə demək istərdim ki, hesabatda gös-

tərilən audit fəaliyyəti dövlət orqanlarının əsasən 2019-cu 

ildəki fəaliyyətinin yoxlanmasını əhatə etmişdir. Hesab-

lama Palatasının 2021–2025-ci illər üçün strateji iş pla-

nında vəzifələrin əks olunması və gələcəkdə fəaliyyətin bu 

vəzifələrə uzlaşdırılması təqdirəlayiq hesab edilmişdir. 

Əsas dəyərlər kimi qanunçuluq, müstəqillik, şəffaflıq, 

hesabatlılıq, obyektivlik və peşəkarlığın müəyyən olun-

ması, düşünürəm ki, Palatanın fəaliyyətində nəticəliliyin 

artmasına xidmət edəcəkdir. Palatanın fəaliyyətindəki 

güclü və zəif tərəflərin hesabatda əks olunması bu istiqa-

mətdə açıq və səmərəli müzakirələrin aparılmasına şərait 

yaradacaqdır.  

Çətin 2020-ci il şəraitində 30 faiz işçi heyəti ilə işləmək 

məcburiyyətində qalan Palata qarşısına qoyduğu hədəflə-

rə, düşünürük ki, əsasən nail ola bilmişdir. Büdcə prosesi 

ilə bağlı qısa müddətlər ərzində rəylərin hazırlanması, 

fəaliyyətinin səmərəliliyi, İT audit kimi yeni alətlərin 

tətbiq olunması Palatanın 2020-ci ildəki fəaliyyətini əsa-

sən səmərəli etmişdir. Palatanın verdiyi təkliflərin bir 

çoxunun qanunvericilik aktlarında və hökumətin qərar-

larında öz əksini tapması Milli Məclis – hökumət əmək-

daşlığı çərçivəsinin səmərəliliyinin bariz nümunələrindən 

biri sayılmalıdır. Hesabatın təhlili bir çox məqamları üzə 



 

çıxarmışdır. Aparılan yoxlamaların, təhlillərin, monito-

rinqlərin nəticələri göstərir ki, heç də bütün dövlət orqan-

ları dövlət başçısının büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifa-

də etmək barədə qəti tapşırığından nəticə çıxarmamışlar. 

Mühasibat uçotu, dövlət satınalmaları, dövlət investisiya 

layihələrinin icrasında və digər prosedurlarda müəyyən 

edilən nöqsanlar bu sahədə daha ciddi və kompleks 

tədbirlərin görülməsini zəruri etməkdədir. Proseslərin düz-

gün planlaşdırılması, elektronlaşması, subyektivlik amili-

nin minimuma endirilməsi, anlayışlara dəqiq tərifin veril-

məsi maliyyə intizamının güclənməsi üçün zəruri şərtlərə 

çevrilmişdir.  

Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan dövlət büdcəsinin 

həcmi böyüməkdədir, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Mə-

sələn, bu ilin elan edilmiş 3 ayının yekunlarına görə ölkə-

mizin qeyri-neft ixracı keçən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 16,4 faiz artaraq 501 milyon dollarlıq rekord 

məbləğə çatmışdır. Bu göstərici pandemiyadan sonrakı 

dövrdə, xüsusən 2021–2022-ci illərdə iqtisadiyyatımızın 

sürətlə böyüyəcəyinə işarə etməkdədir. Belə bir şəraitdə 

artan dövlət vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması, 

dövlət başçısı tərəfindən müəyyən edilən hədəflərə çat-

maqda dövlət orqanlarının fəaliyyətinin uyğunluğunu təh-

lil etmək bu gün qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. 

Hesab edirik ki, Palatanın yeni alətlərdən istifadə etməklə 

fəaliyyətinin əhatəliliyini daha da artırması, klassik audit 

fəaliyyətini maksimum elektronlaşdırması, strateji hədəf 

olaraq səmərəliliyi müəyyən etməsi, audit pozuntulardan 

daha çox sistem pozuntularının aşkar olunmasını hədəflə-

məsi, bu sahədə dürüstlük və şəffaflıq mədəniyyətinin 

daha da güclənməsi üçün müvafiq tövsiyələr hazırlaması 

daha çox nəticənin əldə edilməsinə imkan yaratmış olardı. 



 

Eyni zamanda, hesabatda rast gəlmədiyimiz Azərbaycanda 

bələdiyyələrin fəaliyyətinin təhlil olunması və yoxlanması, 

dövlət informasiya sistemləri ilə yanaşı, dövlət informa-

siya ehtiyatlarının da təhlil, monitorinq və audit olunması 

tərəfimizdən bir tövsiyə kimi Palataya deyilmişdir.  

Düşünürəm ki, bu məqsədlərə nail olmaq üçün biz də 

Milli Məclis olaraq Hesablama Palatasının cari fəaliyyə-

tini daha da səmərəli edə biləcək qanunlarda və prose-

durlarda tələb olunan dəyişikliklərin edilməsinə nail olma-

lıyıq. Çünki Palatanın fəaliyyətində istinad edəcəyi yeganə 

ən güclü mənbə qanun və qaydalardır. Nəticələrin yaxşı 

olmasına gətirib çıxara bilən səbəbləri aradan qaldırmaqla 

qanunların daha da təkmilləşməsinə çalışmalıyıq. Bu 

istiqamətdə işlər aparılır. Misal üçün, dövlət satınalmaları 

haqqında yeni qanunun hazırlanması yekunlaşmaq üzrədir. 

Büdcə proseslərinin təkmilləşməsi üçün yeni qaydalar 

üzərində işlər aparılır və sair. Bildiyiniz kimi, Palatanın da 

auditorlar tərkibi, demək olar ki, tam yenilənib. İnanırıq 

ki, növbəti illərdə Palatanın fəaliyyətində yeni ideyaların, 

yeni alətlərin, yeni istiqamətlərin şahidi olacağıq.  

Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar, yekun olaraq qeyd 

edim ki, təqdim edilmiş hesabat iclasda məqbul hesab 

edilmişdir. Diqqətinizə görə minnətdaram. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim.  

Müzakirəyə keçirik. Musa Quliyev. Musa müəllim, 

sualınız var? Buyurun. 

M.Quliyev. Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Mənim 

sualım yoxdur, təklifim var, müzakirələrin aparılması ilə 

bağlıdır. Çünki bu elə bir məsələdir ki, hər bir millət 

vəkilinin çıxış etməyə, deməyə sözü var. Yazılan yol-

daşlar da çoxdur. İmkan varsa, müzakirələri 5 dəqiqə edək 

ki, hər kəs danışa bilsin. Təşəkkür edirəm. 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun.  

Heç kimin ayrı fikri yoxdursa, 5 dəqiqəyə keçək. Nəzə-

rə alaq ki, təqdimat da kifayət qədər aydındır, böyükdür. 

Təklifə münasibətiniz necədir?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Qəbul edildi.  

Əli Məsimli. Buyurun, Əli müəllim. 

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Sizin də qeyd 

elədiyiniz kimi, Hesablama Palatasının hesabatı İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində çox geniş şəkil-

də, mən deyərdim ki, çox yüksək səviyyədə müzakirəyə 

çıxarıldı. Bunun üstünlüyü ondan ibarət idi ki, burada 

ictimai iştirakçılıq da təmin edilmişdi. Ona görə, hörmətli 

Sədr, Sizə təşəkkür edirəm. Orada iştirak eləyən komitə 

sədrlərinə, eyni zamanda, Milli Məclis Sədrinin birinci 

müavininə təşəkkür edirəm ki, kifayət qədər açıq, mən 

deyərdim, konstruktiv bir mühit yaradıldı və müzakirələr 

çox geniş formada və hamını narahat edən məsələlərin 

qaldırılması istiqamətində keçdi, fikirləşmək üçün zəngin 

material verən bir görüş oldu. Bunu yəqin ki, başqa istiqa-

mətlərdə də davam edəndə səmərəmiz daha da davamlı 

şəkil alacaq. Ona görə geniş danışmağa, oradakıları bir 

daha təkrar eləməyə lüzum görmürəm.  

Amma  seçicilərlə, xüsusi ilə kənd əməkçiləri, zəhmət-

keşlərlə görüş zamanı qaldırılan məsələlərə, Hesablama 

Palatasının həm keçənilki, həm də builki təqdimatlarında 

mühüm yer tutan bir məqama diqqəti xüsusi cəlb eləmək 

istərdim. Onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, keçən il 

Hesablama Palatası subsidiyalarla bağlı çox yaxşı sənəd 

hazırlayıb və bu, Hesablama Palatasının bu məsələyə nə 

qədər ciddi yanaşmasının bariz nümunəsidir. Keçən ilə aid 

olan, bu il təqdim olunan hesabatda da bu məsələyə çox 



 

geniş yer verilir. Təkcə onu qeyd eləmək kifayətdir ki, 

Hesablama Palatasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə 

aşkarladığı nöqsanlar, ümumilikdə, 79 haldır. Təsəvvür 

edin ki, çalışanların 37 faizi məhz kənd təsərrüfatında, aq-

rar sahədə çalışır. Burada 79 nöqsan. Həmin nöqsanların 

7-si mineral gübrələrlə və sair məsələlərlə bağlıdır. Onun 

18-i subsidiyalarla bağlıdır. Məhz mənim çıxış eləmə-

yimin əsas səbəbi də ondan ibarətdir ki, qaldırılan məsə-

lələr daha çox bu iki istiqamətə yönəlib. Ona görə, hesab 

edirəm ki, bütövlükdə, fəaliyyətimizdə nəticələrə qarşı 

yox, həmin nəticəni yaradan səbəbə qarşı mübarizə işimi-

zin səmərəsini daha da artırar. Bu nöqteyi-nəzərdən, hesab 

edirəm ki, bu 79 nöqsanın xeyli səbəbi var, amma hör-

mətli Sədr, əgər aqrar sahədə torpaq münasibətləri sahma-

na salınmayacaqsa, bu 79 nöqsanın xeyli hissəsi qalmaqda 

davam edəcək. Yəni onun özəyini, özülünü təşkil edən 

məsələni, problemi çözmək lazımdır ki, həmin 79 nöqsa-

nın xeyli hissəsi aradan qaldırılsın. Ona görə kənd təsərrü-

fatında çalışanların xeyli hissəsinin torpaq mülkiyyəti ilə 

bağlı problemi olduğuna görə onlar subsidiya da ala 

bilmir. Subsidiya ala bilmirsə, hansı yollardansa istifadə 

edirlər və bu da qanun pozuntusu olur. Bugünkü gündəliyə 

daxil olan qanunvericilik sənədlərinin birində də məhz o 

subsidiyalardan sui-istifadə edilməsinə qarşı tədbirlər 

nəzərdə tutulub. Amma o cür tədbirlərlə problemi, ola 

bilər ki, səthi həll eləmək olsun, amma köklü, əsaslı həll 

eləməkdən ötrü səbəbi aradan qaldırmaq, o mülkiyyət 

münasibətlərini sahmanlamaq lazımdır. Ona görə də o 

mülkiyyət münasibətləri sahmanlansa, mən hesab edirəm 

ki, bu, subsidiyalar və digər problemlərə təsir göstərəcək.  

Görüş zamanı qaldırılan digər məsələ isə fermerlərə 

verilən subsidiyalar üzrə ödəmələrin gecikməsinin, mi-



 

neral gübrələr, pestisid və digər ləvazimatların satışındakı 

inhisarçılığın aradan qaldırılması, onların satışının inhisar-

dan çıxarılması və eyni zamanda, bu sahədə şəffaflığın 

artırılması, süni qiymət artımının aradan qaldırılması idi.  

Hörmətli Sədr, hesab edirəm ki, bu qısa çıxışımda mən 

yüz minlərcə kəndlinin bilavasitə əsas hesab elədiyi 

problemin aradan qaldırılmasına bir çağırış edirəm. Milli 

Məclis və Hesablama Palatasının birgə səyi bu problemi 

ölü nöqtədən qaldıra, həllini sürətləndirə bilər. Ona görə 

də, hesab edirəm ki, bax, bu işə diqqət artırılsın.  

Ümumiyyətlə, Hesablama Palatası hesabatı çox yüksək 

səviyyədə hazırlayıb. Elmilik də, faktoloji material da 

yüksəkdir. Ona görə səs verəcəyik, digər deputat həmkar-

larımı da səs verməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə çox 

sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun.  

Razi Nurullayev. Buyurun. 

R.Nurullayev. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli depu-

tatlar, hörmətli qonaqlar. Hesabat çox genişdir və ətraflı 

hazırlanıb. Vaxt azlığına görə ən vaciblərini qeyd edim.  

Hesablama Palatası növbəti 5 il üçün yeni strateji plan 

qəbul edib və öz işində təkmilləşdirilməli olan sahələri 

sadalayıb. Audit fəaliyyəti sayı, həqiqətən, çox azdır. Au-

ditin əhatə etdiyi büdcə vəsaitləri də çox azdır. Dövlətin 

büdcəsi 24 milyard manat, amma audit olunan vəsait 

milyonlar. Səmərəlilik auditinin də zəif olması məsələsini 

bir neçə dəfə demişəm, yenə demək istəyirəm ki, hazırkı 

monitorinq alətlərinə qarşı idarə və müəssisələr immunitet 

və ya cavab tədbirləri yaradıb. Eyni monitorinq alətlərini 

dalbadal tətbiq etmək 10 milyonlarla oğurlanan büdcə 

vəsaitinin 5-6 rəqəmli olmasına gətirib çıxarır. Mütləq 

yeni monitorinq alətləri işləyib hazırlamaq vacibdir. Bu 



 

sahədə, hörmətli Vüqar müəllim, yalnız beynəlxalq 

təcrübə bizə kömək edə bilməz. Məncə, biz əsasən ənə-

nəvi olaraq Qərb təcrübəsinə meyllənirik. Orada oğurluq 

da sadə mexanizmlər üzrə olunur və demək olar ki, çox 

azdır. Bizdə isə mənimsəmə çox mürəkkəb, çoxmərtəbəli 

dolaşıq sistem üzrə həyata keçirilir ki, onu Qərb alətləri ilə 

müəyyən edib aşkara çıxarmaq da çətin olur. Təzə yerli 

mexanizm və alətlər hazırlanması vacibdir və ümid edirəm 

ki, bunu edə bilərsiniz. Üzr istəyirəm, yəni çobanın ço-

mağına qarşı Qərb karate ustası nə edə bilər ki? Mövqe 

seçib əlini, qolunu açana kimi nokaut olur.  

Fikir vermişəm ki, müxtəlif büdcələrə dair rəylər 

analitik fəaliyyətlə məhdudlaşıb. Çoxmərtəbəli və mürək-

kəb labirintə bənzər mənimsəmə hallarını söz deməklə 

necə əldə etmək olar ki? Bu sahədə olan çatışmazlıqların 

aradan qaldırılması üçün parlament nə edə bilərsə edək, 

amma Palata bu qüsurları tez aradan qaldırsın.  

Siz ölkə Konstitusiyasında Palatanın müstəqilliyi üçün 

tələblərin göstərilməməsini zəif cəhət kimi qeyd etmisiniz. 

Palatanı parlament yaradır və parlamentə də hesabat verir. 

Belə çıxır ki, Palatanı təsir altına almaq istəyən kənar 

təsirlər var. Onları deyin, tribunadan səslənsin və dərs 

olsun. O narahatlıqları hörmətli Sədrimiz Sahibə xanımla 

da bölüşə bilərsiniz.  

Yeni və peşəkar kadrların hazırlanması da zəif cəhə-

tiniz kimi göstərilib. İndi hər bir dövlət qurumunun ya-

nında tədris və təlim mərkəzi yaradılıb. Bunu Palata ya-

nında da yaratmaq, yerli və xarici mütəxəssisləri də cəlb 

etmək olar. Bəlkə də var, bilmirik. Bizim də günahları-

mızdan biri budur ki, Palata ilə yaxından tanış deyilik. 

Hərçənd ki, Palatanı parlament yaradıb.  

Sonda Vüqar müəllimə, Palata əməkdaşlarına təşəkkür 



 

edirəm ki, hesabatı həm də özünütənqid əsasında qurub. 

Hesabatı oxuduqca gördüm ki, hazırlanması üçün böyük 

əziyyət çəkiblər və bunu qiymətləndirirəm. Tənqid olma-

sa, inkişaf olmaz. Sizə uğurlar arzulayıram və dəstək olmağa 

da hər zaman hazıram. Təşəkkür edirəm, xanım Sədr.  

Sədrlik edən. Razi müəllim, sağ olun. Ancaq vaxtınız 

var. Siz başlayanda dediniz ki, vaxt azdır, ancaq hələ 

vaxtınız var. Çıxış etmək istəsəniz, davam edə bilərsiniz.  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Oldu, sağ olun.  

Zahid Oruc. Buyurun, Zahid müəllim.  

Z.Oruc. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli 

Məclis üzvləri, hörmətli qonaqlar! Biz dünən parlamentin, 

hörmətli Sədr, Sizin rəhbərliyinizlə komitə sədrləri və 

komissiya rəhbərləri səviyyəsində planlaşma iclasında bu 

məsələyə qiymət verilərkən də komitə formatında ilk dəfə 

belə geniş iclasın keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı və 

orada hamını bir mövqe birləşdirdi ki, gerçəkdən də Pa-

latanın hesabatı yetərincə yaxşı tərtib olunub və bu slayd 

təqdimatlar da yeni idi. Bu, yalnız slayd hissəsi deyil, 

onun arxasında dayanan gerçək işlərin aydın bir dillə, 

parlamentin görülən işlərə qiymət verməsini mümkün 

edən bir səviyyədə ortaya qoyulubdur.  

Burada büdcəyə nəzarət üzrə həm nəzəri qanunvericilik 

fəaliyyəti, həm də praktiki maliyyə, uyğunluq, infor-

masiya və digər sahələrdəki Palatanın səlahiyyətlərinə aid 

olan fəaliyyətlə bağlı məqamlar əksini tapıb. Həyata 

keçirilən hər bir audit tədbirinin yekununda analitik 

fəaliyyətin nəticələri yaxşı nümunədir və bu, hökumət 

üçün çox yaxşı təlimat sənədləri ola bilər. Hesabat büdcə 

gəlirləri və xərcləri üzrə qurumun həyata keçirdiyi tədbir-

lər nəticəsində, ümumilikdə, dövlət büdcəsi ilə işləyən 



 

bütün qurumlardakı xarakterik problemləri görməyə im-

kan verir. Qeyd edək ki, Milli Məclis hökumətin fəaliy-

yətinə nəzarəti məhz bu yolla həyata keçirir. Biz yaxşı 

xatırlayırıq ki, qurum ilk yaranan dövrdə hətta öz səlahiy-

yətlərini minimum şəkildə yerinə yetirməyə onu buraxmaq 

istəməyən ayrı-ayrı qurumlar var idi. İndi vəziyyət köklü 

dəyişib. Parlament üçün Palatanın mövqeyinin güclənmə-

si, bir tərəfdən, nüfuz məsələsidir, digər tərəfdən, haki-

miyyət qolları arasında balans yaratmaq üçün ən böyük 

səlahiyyətlərdən biridir.  

Əlbəttə, 25 milyard manatdan artıq büdcə vəsaitinin 

hamısı üzərində total nəzarəti həyata keçirmək mümkün 

deyil. Lakin bu yerdə bır sıra ölkələrin nümunəsini xatır-

latmaq istərdik. Rusiya təcrübəsində Palatanın ötən illə 

bağlı makroiqtisadi göstəriciləri sırasında işsizliyin artma-

sı, sahələr üzrə pandemiyanın mənfi tədbirlərinin qra-

fikləri dərc olunub. Bu, yaxşı təcrübədir. Eləcə də büdcə 

öhdəliklərinin təyinatları üzrə yerinə yetirilmədiyinə dair 

hər bir hökumət və büdcə qurumu üzrə təsnifləşdirmə 

aparılıb. Bu da həmin təşkilatlarda idarəçiliyin vəziyyətini 

təyin etməyə imkan verir.  

Biz ilk növbədə dövlət proqramları arasında bağların 

icrasına da nəzarəti aparmalıyıq. Bu da audit olunmalıdır. 

Çünki investisiya tutumlu, – elə sənəddə də bu barədə 

müəyyən məqamlar var, – sahələr məhz bu proqramlarla 

bağlıdır. O layihələr bir sıra hallarda bir-birindən asılı ol-

madan icra olunur və nəticə də ona adekvat olur. Bir 

çoxlarında cavabdeh qurumlar sonadək müəyyənləşməyib-

dir və bir sıra milli layihələr sona qədər gerçəkləşə bilmir. 

Biz hələ də, məsələn, bilmirik ki, strateji yol xəritəsində 

nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində 

hər bir hökumət strukturunun orada yerinə yetirdiyi və 



 

yetirmədiyi vəzifələr nədən ibarətdir.  

Sənəddə satınalmalarla bağlı ciddi pozuntulardan bəhs 

olunubdur. Eyni zamanda, mühüm təkliflər irəli sürülüb-

dür. Bu, çox yaxşı bir nümunədir. Amma bu, ağrılı 

sahədir. Tender çıxış yoludurmu? Ən çox bundan bəhs 

edirlər. Real misallar gətirmək mümkündür ki, deyil. Ona 

görə ki, tender öhdəliklərini yerinə yetirməyən yetərincə 

sayda qurumlar var. Bu, ona görədir ki, uzun illər biz 

biznes strukturlarını qanun pozuntuları altında işləməyə 

məcbur etmişik və onlar da sanki bu biznes əxlaqını geri 

qaytarırlar. Ona görə də bu sahədə hüquqi normativ ba-

zanın genişləndirilməsinə ehtiyac var ki, bu fəaliyyət 

arzularımız çərçivəsində həyata keçirilsin.  

Antiböhran tədbirlərinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar 

məsələdən bəhs etmək istəyirəm. Hörmətli Vüqar müəllim 

vurğuladı ki, cari ildə də pandemiya ilə bağlı antiböhran 

tədbirlərinin qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir. 

Amma bizə bəllidir ki, təxminən nə qədər ailələr bu pan-

demiyadan ziyan çəkiblər və dövlətin müəyyənləşdirdiyi 

vəsaitləri ala bilməyən insanlar, o cümlədən həkimlər 

mövcuddur. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrindən 

tez-tez məlumatlar daxil olur, yayılır. Ona görə də bu 

məsələdə Palatanın mövqeyini bilmək də çox vacibdir.  

Bölgələrdə olan fəaliyyət, mərkəzi hakimiyyət orqanları 

bir sıra mühüm layihələr həyata keçirir, bir sıra hallarda da 

yerli qurumlar da onu edir. Sanki bir-birini təkrarlayan və 

bunun nəticəsində mərkəzi hökumət qurumunun fəaliy-

yətini özününkü kimi təqdim edib müxtəlif maliyyə 

əməliyyatlarını bunun üzərindən gerçəkləşdirirlər.  

Yekunda, hörmətli Fazil Mustafa yarımçıq tikililərlə 

bağlı məsələyə toxundu. Bunların mühüm bir hissəsi döv-

lət layihələridir, buna da qiymət verilsə, yaxşı olar. 



 

Bütövlükdə, bu sənəd yaxşı hazırlanıb və mən ona səs 

verəcəyəm. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Rəşad Mahmudov. Buyurun, Rəşad müəllim.  

R.Mahmudov. Çox hörmətli xanım Sədr, dəyərli millət 

vəkilləri, hörmətli Vüqar müəllim, qonaqlar və media 

mənsubları! Mən də bugünkü hesabatla əlaqədar bəzi 

düşüncələrimi paylaşmaq və fikirlərimi çatdırmaq üçün bir 

nümunə üzərindən misal gətirmək istəyirəm. Hökumətin 1 

ay bundan qabaq 2020-ci illə əlaqədar hesabatından 184-cü 

səhifədə səhiyyə sahəsində hesabatla əlaqədar bir cümləni 

oxumaq istəyirəm. “2016–2020-ci illər üçün xroniki 

böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində 

ölkədə görülən işlər nəticəsində, sadəcə, 2020-ci ildə 

Azərbaycanda 1,1 min, yəni 1100 yeni xəstə dializ proq-

ramına başlayıb. Buna qarşılıq da 18 xəstəyə yüksək 

maliyyə vəsaiti tələb edən böyrək transplantasiyası həyata 

keçirilib. İlk baxışda fərqli bir fikir kimi ortaya çıxsa da, 

amma rəqəmlərə baxdığımız zaman diqqətinizə bir məqam 

çatdırmaq istəyirəm ki, ölkəmizdə dializ proqramı hər nə 

qədər yüksək səviyyədə dövlət proqramı çərçivəsində həll 

olunsa da, hazırda birillik dializ proqramının həyata ke-

çirilməsi üçün 1 xəstəyə sərf olunan rəqəm 11 min manat-

dır. Yəni dializə başlayan bir xəstənin bu proqram içə-

risində minimum 5 il, 10 il olduğunu nəzərə alsaq, döv-

lətin bir xəstəyə 55 mindən 100 minədək xərci çıxır. Buna 

qarşılıq bir böyrək transplantasiyası 15 min manatdır, 

orqan çatışmazlığı problemi də yoxdur, çünki ikili orqan 

olduğuna görə yaxın qohumlar hesabına bu rahatlıqla 

təmin edilə bilər. Eləcə də böyrək transplantasiyası olmuş 

xəstənin 5 illik immunsupressiv dərmanları dövlətə illik 

ortalama 2000, yəni 5 illik xərc 10 min manata başa gəlir. 



 

İqtisadi cəhətdən bunun nə qədər səmərəli olduğunu gös-

tərən bir reallıqdır. Bununla bərabər, dializə girən xəstə-

lərin sosial problemləri, yanaşı xəstəlikləri, hepatit, ürək 

çatışmazlığı və bir çox tibbi problemlərdən yaranan yeni 

xərclər, əlillik, sosial təminatla əlaqədar sıxıntılar, faydalı-

lıq əmsalının aşağı düşməsi kimi hallar ola bilər. Demək 

istədiyim odur ki, tibbi nöqteyi-nəzərdən başqa, sosial 

təminat və strateji tərəfdən də çox faydalıdır, yəni müqayi-

sə olunmayacaq qədər fərq var.  

Burada belə bir sual çıxır ki, bəs nəyə görə biz bu gün 

bu qədər sürətlə artan və gələcəkdə ölkədə tibbin səmə-

rəliliyinə, inkişafına təsir edəcək transplantasiyanın ölkədə 

daha geniş tətbiq olunması üçün dövlət büdcəsinin vəsai-

tini o sahəyə yönəltmirik. Bununla yanaşı, əlbəttə, bu ya-

naşma, düşünürəm ki, Hesablama Palatasının, əslində, bi-

zə yaratmış olduğu imkanlar içərisində ölkənin həm də 

gələcək strateji, milli hədəflərinə çatması yolunda aidiy-

yəti qurumlar və parlament üçün çox önəmli yolgöstərici 

olar. Məsələn, hər dəfə büdcə görüşməsi zamanı onkoloji 

xəstəliklərə target terapiyanın vacibliyi haqqında müzaki-

rənin aparılması yerinə, bu, bəlkə də sizin əsas prioritet 

istiqamət kimi qarşınıza qoyulan və 2021–2025-ci illər 

üçün strateji planlamada nəzərdə tutulan əsas vəzifələ-

rinizdən biri olan səmərəlilik auditinin, əslində, funksiya-

larından biri halına dönə bilər. Bizlər və dövlətin aidiyyəti 

qurumları büdcə görüşməsi zamanı deyil, bu məsələləri il 

boyunca qaldırsaq, ölkədə iqtisadi səmərəliliyin və xərc-

lərin faydalılıq əmsalının daha da artırılması nöqteyi-

nəzərdən, məncə, ümumi işimizə və ölkəmizin inkişafına 

böyük təsir göstərər.  

Eləcə də rəqəmlərə baxdığımız zaman, səhiyyə sahəsin-

də keçən il və öncəki illər anadangəlmə ürək qüsurlarına 



 

görə ayrılmış 2 milyon manatın 300 min manatının isti-

fadə olunması qənaət deyil, tam tərsinə, gələcək illərdə 

ciddi sosial problemlərin, o insanlarda əlillik və başqa tib-

bi problemlərin əmələ gəlməsinə imkanlar yaradır. Nəticə 

etibarı ilə demək istədiyim odur ki, cənab Prezidentin də 

yeni iqtisadi baxışda ortaya qoyduğu yeni dövrün 

tələblərinə uyğun bir şəkildə şəffaflıq, dürüstlük və eləcə 

də inhisarçılığa son verməklə bərabər, strateji əhəmiyyətlilik 

və performansın hər zaman önəmli olduğunu vurğulamaq... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun.  

Azay Quliyev. Buyurun, Azay müəllim.  

A.Quliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri, hörmətli Palata üzvləri. İlk növ-

bədə Hesablama Palatasının 2020-ci il üzrə kənar dövlət 

maliyyə nəzarəti tədbirləri haqqında təqdim etdiyi ətraflı 

və eyni zamanda, məzmunlu hesabatına görə hörmətli Vü-

qar müəllimə təşəkkür edirəm.  

Hesabatın təhlili onu deməyə əsas verir  ki, Palata tərə-

findən nəzarət tədbirləri həyata keçirilən zaman qanun-

çuluq, müstəqillik, obyektivlik və peşəkarlıq kimi prinsip-

lərə əməl edilmiş, büdcə təşkilatlarının fəaliyyətində möv-

cud catışmazlıqlar və nöqsanlar aşkar edilərək onların ara-

dan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görül-

müşdür.  Məhz bu cür prinsipial və güzəştsiz yanaşmanın 

nəticəsidir ki, 2020-ci ildə başa çatdırılmış 34 audit üzrə 

130,3 milyon manat məbləğində 452 nöqsan müəyyən 

edilmiş, 55,2  milyon manat vəsaitin bərpası, 16,4 milyon 

manat vəsait üzrə yol verilən pozuntuların hüquq müha-

fizə orqanları tərəfindən araşdırılması haqqında qərar qə-

bul edilmişdir.  

Hörmətli həmkarlar, hörmətli Vüqar müəllim, aşkarla-

nan nöqsan və pozuntuların mahiyyətini, mövcud çağırış-



 

ların həlli üçün sistemli yanaşmanın vacibliyini, ölkədə 

aparılan kütləvi və köklü islahatların hədəflərini, o 

cümlədən Hesablama Palatasının qarşısında duran məqsəd 

və vəzifələri nəzərə alaraq, bir neçə təklifi diqqətinizə çat-

dırmaq istərdim. Məlum olduğu kimi, Hesablama Palatası 

qanunvericiliyə uyğun olaraq, kənar dövlət maliyyə 

nəzarətini üç formada – audit, təhlil və monitorinq forma-

sında həyata keçirir. Hesab edirəm ki, yoxlamalar zamanı 

aşkarlanan nöqsanların sayını minimuma endirmək və 

dövlət vəsaitlərinin istifadəsinə nəzarəti daha da güclən-

dirmək məqsədi ilə Palatanın elektron monitorinq funksi-

yaları daha da genişləndirilməli və bunun üçün zəruri tex-

niki imkanlar yaradılmalıdır. Bununla bağlı təklif edirəm 

ki, büdcə təşkilatlarının maliyyə əməliyyatları və onların 

mühasibat hesabatlılığı vahid elektron sistemə inteqrasiya 

olunsun, Palatanın həmin vahid sistemə xüsusi girişi təmin 

edilsin. Bu, imkan verir ki, Hesablama Palatası yoxlama-

nın subyekti olan bütün qurumlarda aparılan maliyyə 

əməliyyatlarına, onların hesabatlılığına və bu hesabatlılığı 

təsdiq edən sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun-

luğuna “online” rejimdə və operativ qaydada nəzarət edə 

bilsin. Belə bir mexanizm tətbiq olunarsa, Palata bütün 

büdcə təşkilatlarının maliyyə fəaliyyətini daim müşahidə 

edə, hər hansı qanun pozuntusu riski meydana gələcəyi 

halda həmin təşkilatı öncədən xəbərdar edə və bu kimi 

halların qarşısının alınmaması təqdirdə bu qurumu icti-

maiyyət üçün açıq olan riskli qurumlar siyahısına daxil 

edərək orada detallı yoxlamalar təşkil edə bilər. Nəticədə, 

istisnasız olaraq, bütün qurumların maliyyə fəaliyyəti 

Hesablama Palatasının davamlı monitorinqinə cəlb olunar 

ki, bu da audit yoxlamaları arasındakı fasiləni aradan qal-

dırar və maliyyə intizamını xeyli gücləndirər. Heç bir 



 

qurum da Palatanın yoxlamasından kənarda qalmaz. 

Hesab edirəm ki, belə bir sistemli yanaşmanın tətbiqi eyni 

nöqsan və pozuntuların illər boyu baş verməsinin və ya 

təkrarlanmasının qarşısını vaxtında və asanlıqla ala, dövlət 

vəsaitinin səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasını təmin 

edə bilər. Əlbəttə, bütün bunların həyata keçirilməsi üçün 

Hesablama Palatasının resursları, maddi-texniki bazası, 

işçilərin sayı adekvat olaraq artırılmalı, zərurət yaranarsa, 

qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilməlidir.  

Hörmətli həmkarlar, hesabatda qeyd edildiyi kimi, 

büdcə təşkilatlarının bir çoxunda maliyyə və idarəetmə 

sahəsində çalışan maddi-məsul şəxslərin bilik və bacarığı 

yetərincə deyil. Onların peşəkarlıq səviyyəsi çatışmır və 

yol verilən nöqsanların sayı və xüsusiyyətləri də bu fikri 

təsdiqləyir. Misal üçün, hesabat ilində yol verilən pozuntu 

hallarının 199-u büdcə qanunvericiliyinin tələbləri ilə 

bağlıdır ki, bu da ümumi nöqsanların 56,6 faizini təşkil 

edir. Ona görə təklif edirəm ki, Hesablama Palatası ən azı 

ildə bir dəfə yoxlamanın subyekti olan qurumların maliy-

yə-təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirən əməkdaşları üçün 

təlimlər təşkil etsin. Təlimlərdə monitorinq və yoxlama 

tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmiş nöqsanlar ümumi-

ləşdirilmiş şəkildə diqqətə çatdırılsın və maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinə məsul olan şəxslərin bilik və bacarığı o səviy-

yədə olsun ki, bu pozuntulara bir daha yol verilməsin.  

Bundan başqa, Hesablama Palatası tərəfindən bu qu-

rumlar üçün metodiki vəsaitlərin hazırlanmasına da ciddi 

ehtiyac var. Həm təlimlərdə, həm də metodiki vəsaitlərdə 

digər vacib məsələlərlə yanaşı, qanunvericilikdə mövcud 

olan boşluqlar və hüquqi mübahisə yaradan hallarla bağlı 

ətraflı şərhlərin verilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Ümid 

edirəm ki, bu təkliflərin həyata keçirilməsi gələcəkdə 



 

maliyyə pozuntularının qarşısının əhəmiyyətli dərəcədə 

alınmasında xərclənən büdcə vəsaitlərinin qənaətliliyinin 

və səmərəliliyinin artırılmasında müsbət rol oynaya bilər.  

Sonda isə Palatanın hesabatını qənaətbəxş hesab edir və 

həmkarlarımdan onun nəzərə alınmasını xahiş edirəm. 

Diqqətinizə görə sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Etibar Əliyev. Buyurun, Etibar 

müəllim. 

E.Əliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sahibə xanım, 

hörmətli deputatlar, hörmətli Vüqar müəllim, hörmətli 

qonaqlar. Hamımız bilirik ki, Azərbaycanda dövlət vəsait-

lərinin şəffaf və səmərəli istifadəsinə heç vaxt indiki qədər 

ehtiyac olmayıb. Bir tərəfdən, bir ildən artıq davam edən 

qlobal pandemiyanın yaratdığı iqtisadi problemlər üzün-

dən büdcə hesabına böyük həcmli dəstək proqramlarının 

həyata keçirilməsinə ehtiyac yaranıb. Bu, həm də ölkənin 

neft gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldığı bir şəraitə 

təsadüf edir. Digər tərəfdən isə işğaldan azad edilmiş 

ərazilərin bərpası nəhəng resurslar tələb edir. Belə bir 

vəziyyətdə Hesablama Palatasının da üzərinə heç vaxt 

olmadığı qədər böyük məsuliyyət düşür.  

Palata “Hesablama Palatası haqqında” Qanunun 22-ci 

maddəsinin quruma verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edə-

rək maliyyə və uyğunluq auditi ilə yanaşı, səmərəlilik 

auditindən də geniş istifadə etməyə başlamışdır. Lakin 

parlamentə təqdim olunan 2020-ci il üzrə fəaliyyət hesa-

batından aydın olur ki, 2019-cu ildə 4 səmərəlilik auditi 

həyata keçirilsə də, 2020-ci ildə cəmi 1 belə audit həyata 

keçirilib. Halbuki proqram, layihə və fəaliyyətlər üzrə icti-

mai vəsaitlərin qənaətliliyinin, səmərəliliyinin və nəticəli-

liyinin qiymətləndirilməsi baxımından səmərəlilik auditi-

nin miqyasının genişləndirilməsinə hazırda fövqəladə ehti-



 

yac vardır. Eyni zamanda, aparılmış səmərəlilik auditinin 

nəticələri ilə bağlı parlamentə təqdim edilən məlumatlar 

daha müfəssəl və aydın olmalıdır. Məsələn, 2020-ci ildə 

özünüməşğulluq proqramları üzrə audit aparılıb. Bu proq-

ramı hansı nəticə indikatorları üzrə audit eləmək müm-

kündür ki, proqramın səmərəli və nəticəli olub-olmaması 

barədə qənaət hasil olsun. Ümumiyyətlə, hansısa rəsmi 

təsdiqlənən sənəddə özünüməşğulluq tədbirlərinin səmə-

rəliliyi və nəticəliliyini ölçmək üçün göstəricilər varmı?  

Vacib məsələlərdən biri Hesablama Palatasının hazırkı 

“online” resurslarından maksimum bəhrələnərək “Dövlət 

sirri haqqında” Qanunun əhatə dairəsinə düşməyən bütün 

materialların ictimaiyyətə açıqlanmasıdır. “Hesablama 

Palatası haqqında” Qanunun  37-ci maddəsi zəruri məlu-

matların açıqlanması tələbini müəyyən etsə də, rəsmi mə-

lumatların məzmunu və formasını müəyyən etmək Hesab-

lama Palatasının kollegiyasının hüququdur. Görünür ki, 

elə bu səbəbdəndir ki, Palatanın rəsmi saytında “Auditlər” 

bölməsində audit fəaliyyətinin nəticələrinə dair  məlumat-

lar qısa icmallar şəklində olur. Halbuki qardaş Türkiyənin 

Sayıştayı hər il on təsnifat qrupu üzrə dövlət sektoruna aid 

bütün qurumlarda apardığı auditlərin nəticələrinə dair 

hesabatları tam həcmdə öz saytında yerləşdirir. Yeri 

gəlmişkən, ali audit orqanlarının beynəlxalq təşkilatı uğur-

lu audit orqanı üçün bir sıra meyarlar irəli sürür ki, bun-

lardan biri də məhz aparılan auditlərin nəticələri üzrə 

hesabatların açıq və hər kəs üçün əlçatan olmasıdır. Həm-

çinin digər meyarlara audit prosesində ictimai iştirak-

çılığın mümkünlüyü və vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesə 

töhfə verə bilməsi, qanunverici orqanda audit hesabatının 

tapıntıları ilə bağlı dinləmələrin təşkili, icra hakimiy-

yətinin audit hesabatının tapıntılarına mövqe bildirməsi də 



 

daxildir. Məsələn, bu meyarlardan çıxış edərək bir-iki 

vacib məqama da toxunmaq istəyirəm.  

Mümkündürmü ki, Palatanın ortaya çıxardığı faktlar 

ətrafında Azərbaycan parlamentində də qanunsuzluğa yol 

vermiş, vəsaitləri səmərəsiz xərcləmiş qurumların rəhbər-

ləri ilə dövri olaraq dinləmələr keçirilsin. Məsələn, bizə 

təqdim olunan hesabatda “Büdcə sistemi haqqında” Qanu-

nun, eləcə də dövlət investisiya proqramının tərtibi, icrası, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi qaydalarının tələbləri 

pozulub. 2020-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı dövlətin inves-

tisiya proqramı, müvafiq investisiya layihələri təqdim 

edilməmişdir. Bunu təqdim etməyən hansı qurumdur və 

bu addımı parlamentə necə əsaslandıra bilərsiniz? Əgər bu 

suallar cavabsız qalacaqsa, o halda Palatanın hesabat-

larının müzakirəsinin əhəmiyyəti qalırmı? Yaxud Palata-

nın hesabatından aydın olur ki, 2016-cı ildən indiyədək 

hər il həll edilməsi üçün hökumətə ünvanlanan problemlər 

var. Amma müraciətlər cavabsız qalır və niyə cavabsız 

qalmasına rəsmi izahat yoxdur.  

Bir məsələ də başa düşülən deyil. Ölkədə mətbuat 

orqanları Hesablama Palatasına istinad edərək Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının auditi 

zamanı yol verilən ciddi maliyyə pozuntuları barədə geniş 

materiallar dərc etdilər. Ancaq bizə təqdim edilən hesa-

batda bunlar yer almayıb.    

Sədrlik edən. Sağ olun. Suala cavab verərlər. Elman 

Nəsirov. Buyurun, Elman müəllim.   

E.Nəsirov. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli  Vüqar 

müəllim, hörmətli həmkarlar, əziz media nümayəndələri! 

Mən də diqqətlə Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının sədri hörmətli Vüqar Gülməmmədovun nitqi-

ni, onun hesabatını dinlədim. Onu qeyd edim ki, bu 



 

hesabat ilk növbədə forma baxımından da mükəmməldir. 

Biz çoxsaylı hesabatlar dinləmişik, hesabatı həm kağız 

variantında, həm də “online” formatında izlədikdə görür-

sən ki, sözün həqiqi mənasında, forma, vizual baxımından 

diqqəti olduqca cəlb eləyir. Eyni zamanda, hesabatla tanış 

olarkən məzmun baxımından da adekvat olduğunu 

görürük.  

İstənilən hesabatı, xüsusi ilə 2020-ci ildən söhbət ge-

dəndə qiymətləndirərkən iki prizmadan yanaşma var. 

Birincisi, 2020-ci il Vətən müharibəsində bizim tarixi 

qələbəmiz ilidir. Bu nöqteyi-nəzərdən, müvafiq qurum 

özünü necə aparıb, qələbənin əldə edilməsinə hansı töhfə, 

hansı pay verib, bu baxımdan yanaşma. İkincisi, bu il 

pandemiya ilidir, pandemiyanın tüğyan etdiyi bir ildir. 

Belə vəziyyətdə haqqında bəhs edilən qurum, Hesablama 

Palatası necə davranıb, öz işini necə aparıb, dövlətin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə auditi 

necə həyata keçirib? Bu kimi məsələlər, təbii ki, böyük 

aktuallıq kəsb edir.  

Hesabatla tanış olarkən, hörmətli Vüqar müəllimin illik 

çıxışını dinləyərkən də bir daha əmin olduq ki, sözün 

həqiqi mənasında, Hesablama Palatası Vətən müharibəsi 

dövründə öz üzərinə düşən missiyanı şərəflə yerinə yetirə 

bilib. Özünüz də görürsünüz ki, çoxsaylı beynəlxalq 

təşkilatlar, müvafiq maliyyə qurumları, tərəfdaş qurumlar, 

ayrı-ayrı ölkələr, – orada 13-14 ölkənin müxtəlif təşkilat-

larının adları qeyd olunur, – Azərbaycanın haqq işini 

müdafiə ilə bağlı mövqeyini bildirib. Xüsusi ilə Gəncədə, 

Tərtərdə, Bərdədə erməni vandallarının törətdiyi cinayətlə 

bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırıb. Bu da, 

hesab edirəm ki, olduqca vacib məqamlardan biridir.  

Pandemiya dövründə, 2020-ci ildə, özləri də qeyd 



 

etdikləri kimi, 293 gün karantin rejimi şəraitində fəaliyyət 

göstərilib. Onlardan 110 günü sərt karantin rejiminin 

olduğu gündür. Məcbur olublar ki, ştat sayını da 30 faiz 

aşağı endirsinlər. Eyni zamanda, nəzarət tədbirlərinin 20 

faiz aşağı enməsi ilə bağlı reallıq var. Bütün bunlara 

rəğmən, Hesablama Palatası artıq 2021–2025-ci illər üçün 

yeni strateji plan qəbul edib. 2018–2020-ci illərdə strateji 

plan həyata keçib, indi isə yenisi qəbul olunub. Beşillik 

yeni bir plan qəbul edilib, həmin plan çərçivəsində də üç 

formada – həm audit, həm analitik, həm də monitorinq 

şəklində öz fəaliyyətlərini tənzimləməyi planlaşdırırlar.  

Eyni zamanda, o da məlum olur ki, hesabat ilində 34 

audit həyata keçiriblər, bunun dördü analitikdir, üçü isə 

monitorinq fəaliyyəti ilə bağlıdır. 34 auditin nəticəsində 

452 halda nöqsan müəyyən olunub. Bunlar hamısı çox 

yaxşıdır, çox müsbət hadisələrdir. Ancaq burada bəzi 

məqamları da mən istərdim ki, hörmətli Vüqar müəllimin 

nəzərinə çatdırım.  

Bu 34 auditi izlədim, oxudum, görürəm ki, 33-ü Bakı 

şəhərində, biri isə Lənkəranda həyata keçirilib. Mən 

istərdim, bu məsələyə də aydınlıq gətirilsin ki, bu, dis-

proporsiyadır, yoxsa bu, hansı məntiqlədir? Yalnız region-

lardan Lənkəranın adı qeyd olunur. Növbəti təhlilimiz 

onunla bağlıdır ki, təkcə dövlət qurumları deyil, eyni 

zamanda, bələdiyyələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

auditinin genişləndirilməsinə, gücləndirilməsinə də ehti-

yac var. Hesab edirəm ki, bu sahədə də Hesablama Pala-

tası öz töhfəsini verə bilər. Bütövlükdə, bu hesabatdan ra-

zıyam, məqbul hesab edirəm və lehinə səs verəcəyəm. 

Vüqar müəllimə, onun rəhbərlik etdiyi Hesablama 

Palatasına növbəti fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Sağ 

olun.  



 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Sadiq Qurbanov, buyurun. 

S.Qurbanov. Dəyərli Sahibə xanım, hörmətli depu-

tatlar və qonaqlar. Öncə istərdim ki, Vüqar Gülməmmə-

dova sağlam tənqid əsasında geniş hesabat məruzəsinə gö-

rə təşəkkür edim.  

Hesablama Palatasının 2020-ci ildəki fəaliyyətinə dair 

hesabatı analitik təhlillə əhatə olunmuş, yeni formada və 

qanunvericiliyə uyğun hazırlanmışdır. Hesabatdan görün-

düyü kimi, aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində aşkar 

edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması sahəsində Hesab-

lama Palatası tərəfindən məqsədyönlü işlər görülmüşdür. 

Xüsusi ilə də hesabat ilində Palatanın daxilində səmə-

rəlilik auditi ilə bağlı yeni struktur bölməsinin yaradılması 

kəmiyyətdən  keyfiyyətə keçmək yolunda mühüm bir 

addım sayıla bilər.  

Təqdim edilmiş hesabatda kənar dövlət maliyyə nəza-

rəti tədbirləri üzrə 34 audit, 4 analitik və 3 monitorinq 

fəaliyyətinin həyata keçirildiyi qeyd edilir. Narahatedici 

məqam ondan ibarətdir ki, hesabat ilində audit tədbirləri 

üzrə nöqsanların təsnifat qrupu üzrə xüsusi çəkisində büd-

cə qanunvericiliyinin pozulması üzrə 56,6 faiz, əsaslı 

qoyuluşlar üzrə 22,8 faiz, vergi və gömrük qanunvericiliyi 

ilə bağlı 11,8 faiz və dövlət satınalmaları üzrə 7,6 faiz 

nöqsanın olduğu öz əksini tapır.  

Diqqətinizi bir neçə məqama da çəkmək istərdim. 

Dövlət satınalmaları sahəsində çoxsaylı nöqsanlara rast 

gəlinir. Hesabatda qeyd edildiyi kimi, dövlət satınal-

malarında satınalma predmetinin ehtimal qiymətinin he-

sablanmaması və ya düzgün hesablanmaması, satınalmalar 

zamanı tələbatın səmərəli müəyyənləşdirilməməsi və sair 

hallar dəfələrlə təkrarlanır. Kapital qoyuluşları sahəsində 



 

aşkar olunan nöqsanlar da önəmli məsələlərdəndir. Dövlət 

büdcəsi xərclərində əsaslı xərclərin xüsusi çəkisi yüksək-

dir. Xüsusi ilə cari ildə ölkəmizdə aparılacaq tikinti-

quruculuq işlərinin miqyasının böyük həcmdə olması bu 

xərclərin əhəmiyyətini daha da artırır.  

Bildiyimiz kimi, hörmətli cənab Prezidentimiz İlham 

Əliyevin bəyan etdiyi kimi, hökumət işğaldan azad olun-

muş torpaqlara “Böyük qayıdış” planı tərtib etmişdir. 

Bölgələrdə hər şey yenidən qurulmalı və inşa olunmalıdır. 

Hazırda işğaldan azad olunmuş bölgələrdə böyük vəsaitin 

xərclənəcəyi nəzərdə tutulub. Hesablama Palatasının 

keçən illərdəki hesabatında əsas nöqsanlardan biri kimi, 

tikinti sahəsinin olduğunu nəzərə alsaq, Palatanın bu 

sahəyə xüsusi diqqət yetirməsi görüləcək işlərə xüsusi 

töhfə ola bilər. Belə ki, “Hesablama Palatası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Palatanın 

dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının icra-

sına rəy verməklə yanaşı, layihələrə də rəy vermək sə-

lahiyyəti var. Bunları nəzərə alaraq, yuxarıda qeyd edilən 

hər iki sahəyə, satınalmalar və kapital qoyuluşu, yəni onun 

da içərisində tikintiyə xüsusi diqqət yetirməli, ayrılan 

vəsaitin səmərəli və qənaətlə xərclənməsini diqqətdə 

saxlamalıdır.  

Su problemi ilə bağlı da məsələyə toxunmaq istərdim. 

Hazırda içməli su problemi dünyanın bir nömrəli problemi 

kimi narahatlıq doğurur. Dövlət səviyyəsində əhalinin su 

ilə təchiz olunmasına, suların çirklənməsinin qarşısının 

alınmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu baxımdan diqqətinizi 

bu sahəyə yönəldərək su ehtiyatlarının səmərəli istifadə 

edilməsini, onların çirklənmədən qorunmasını, şəhər və 

qəsəbələrin təmizləyici qurğularla tam təmin edilməsini, 

respublika ərazisində çirkab suların tam təmizlənməsinə 



 

nail olunmasını, eyni zamanda, ətraf mühitlə bağlı qəbul 

edilmiş dövlət proqramları üzrə müvafiq nəzarət tədbir-

lərinin aparılmasını da təklif edirəm.  

Başqa bir məsələ, – burada Etibar müəllim də bu məsə-

ləyə toxundu, – hesabatda özünüməşğulluq tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi üzrə əmlakla təmin olunan vətən-

daşların sayının 13 min 65 nəfər olduğu qeyd edilir. Bu, 

çox yaxşı göstəricidir. Dövlətin işsiz vətəndaşlarına diq-

qətinin nəticəsidir. Həmin əmlakla təmin olunan vətəndaş-

ların hazırkı durumu barədə monitorinq aparılsa, verilmiş 

avadanlıqlardan istehsal və xidmət prosesində istifadə 

edilməsi vəziyyəti də araşdırılsa, daha yaxşı olar. Bu, baş-

lanan səmərəlilik indeksi üzrə göstəriciyə öz təsirini göstə-

rəcək. Ümumilikdə, hesabat çox yaxşı və qanunvericiliyə 

uyğun yeni formada hazırlanıb, özünütənqid... 

Sədrlik edən. Sağ olun, Sadiq müəllim.  

Heç kimin etirazı yoxdursa, hörmətli həmkarlar... 

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Vüqar müəllim, sözünüz var?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun.  

V.Gülməmmədov. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. 

Bütün millət vəkillərinə bizim fəaliyyətə verdikləri qiy-

mətə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Əgər etiraz etmə-

səniz, bəzi ümumi məsələlərlə bağlı fikrimi bildirim.  

Hörmətli millət vəkilləri bizim fəaliyyətə münasibət 

bildirərkən bir neçə sahə ilə bağlı xüsusi diqqətə alınacaq 

məsələləri vurğuladılar. Bunlardan ilk əvvəl səmərəlilik 

auditi ilə bağlı məsələləri qeyd etmək istərdim. Məlumat 

üçün qeyd edim ki, ölkədə hazırda sifariş əsaslı büdcə 

planlaşması metodu tətbiq edilir. Mütərəqqi təcrübə hesab 

edilən fəaliyyət büdcəsinə keçidlə bağlı ilk addım cari ilin 



 

dövlət büdcəsində öz əksini tapır. Belə ki, yalnız 2021-ci 

ilin layihəsində yeni ortamüddətli xərclər çərçivəsi və 

nəticə əsaslı büdcəyə keçidin ilkin mərhələsinə start 

verilmişdir. Bu il 3 milli xərc prioriteti – təhsil, kənd 

təsərrüfatı və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət büdcə-

sinin yeni metodla tərtibi nəzərdə tutulur. Yəni cari ildə 

büdcə xərclərinin yalnız 15,8 faizi səmərəlilik auditinin 

birbaşa predmeti olaraq qəbul edilə bilər. Nəticə əsaslı 

büdcənin tam formada tətbiqindən sonra səmərəlilik 

auditinin əhatə dairəsi genişləndiriləcəkdir.  

Dövlət proqramları ilə bağlı. Cari ilin mart ayında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə dövlət 

proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətlən-

dirilməsi qaydası təsdiqlənmişdir. Bu, ölkədə strateji 

planlaşma işində təkmilləşmə ilə bağlı mühüm addım 

hesab edilir. Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, proqram-

ların hazırlanması və icrası prosesi mütləq şəkildə priori-

tetləşmə məsələlərini özündə ehtiva etməlidir. Cənab 

Prezidentin fərmanı ilə qəbul edilmiş yeni dövlət 

proqramlarının tərtibi və icrası ilə bağlı qaydalar bu günə 

qədər mövcud olan dövlət proqramlarına yenidən baxış 

tələb edir. Belə ki, bu proqramların səmərəlilik auditinin 

aparılması üçün ilk növbədə qəbul etdiyimiz büdcənin, 

dövlət proqramlarının özündə səmərəlilik meyarları və 

səmərəliliyin ölçülməsi üçün göstəricilər olmalıdır. Bu 

göstəricilərin qəbulu, onların olması, əlbəttə ki, növbəti 

illərdən dövlət vəsaiti üzərində səmərəlilik auditinin 

aparılması işinə nisbətən, müsbət mənada yaxşı təsir edə 

bilər. Hesab edirik ki, dövlət başçısının fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş yeni qayda ölkədə strateji planlaşma işinə çox 

mühüm töhfə verəcəkdir.  

Hörmətli millət vəkillərinin, Əli müəllim Məsimlinin 



 

qaldırdığı kənd təsərrüfatı ilə bağlı torpaq məsələsi də 

xüsusi ilə önəmli məsələdir və haqlı hesab edirik. Hesab 

edirik ki, bu məsələ öz həllini tapdıqdan sonra ölkədə 

kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dövlət dəstəyinin əhəmiy-

yəti və nəticəliyi öz töhfəsini verəcəkdir.  

Ümumilikdə götürdükdə, bütün millət vəkillərinin 

verdikləri təkliflərə, tövsiyələrə görə təşəkkürümü bildiri-

rəm və hesab edirəm ki, növbəti il fəaliyyətimizdə biz bu 

təklifləri nəzərə alacağıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Vüqar müəllim.  

Hörmətli həmkarlar, müzakirələr başa çatdı. Vüqar 

müəllim suallara cavab verdi. Çıxış edənlərin əksəriyyəti 

hesabat haqqında müsbət fikirlər söylədilər. Mən də hesab 

edirəm ki, hesabat yüksək səviyyədə hazırlanıb. Odur ki, 

hörmətli həmkarlar, əgər başqa fikir yoxdursa, xahiş 

edirəm, hesabatın nəzərə alınması barədə qərar layihəsinə 

münasibət bildirək. Buyurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.54 dəq.) 

Lehinə 79 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. Vüqar müəl-

lim, Sizə təşəkkür edirik və gələcək fəaliyyətinizdə də 

uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Necə? Fasiləsiz. Oldu, təklif qəbul edildi.  



 

Hörmətli həmkarlar, biz indi gündəliyin 2-ci məsələsinə 

keçirik. Bu məsələ “İcra haqqında” Qanunda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsidir. Onu da nəzərə çatdırım 

ki, qanun layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirəyə təqdim 

olunur. Məsələyə dair məlumat vermək üçün mən Milli 

Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin sədri hörmətli Əli Hüseynliyə söz 

verirəm. Əli müəllim, buyurun.  

Ə.Hüseynli, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Birinci, ikinci 

oxunuşda fikir mübadiləsi etmişik. Uyğunlaşdırma xarak-

terlidir. Üçüncü oxunuşda səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Əli müəllim, çox sağ olun. Görürsünüz, 

lakonik cavabınıza görə həmkarlarımız da deyirlər ki, çox 

sağ olun. İmamverdi müəllim orada deyir, eşidirik.  

Hörmətli həmkarlar, qanun layihəsi barədə kiminsə 

sualı, ya sözü varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Yoxdur. Mən məsələni səsə qoyuram. 

Xahiş edirəm, “İcra haqqında” Qanunda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsinin üçüncü oxunuşda qəbul 

edilməsinə münasibət bildirək. Buyurun. 

  
Səsvermənin nəticələri (saat 12.56 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə biz gündəliyin növbəti məsələlərinə keçirik və 

qeyd edim ki, növbəti 5 məsələ ikinci oxunuşda olan qa-

nun layihələridir. Gündəliyin 3-cü məsələsi Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsidir. Məsələyə dair məlu-

mat vermək üçün mən Hüquq siyasəti və dövlət quru-

culuğu komitəsinin üzvü Kamal Cəfərova söz verirəm. 

Kamal müəllim, buyurun.  

K.Cəfərov, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin üzvü.  

Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Birinci oxunuşda 

layihə ilə bağlı geniş məlumat vermişəm. Hər hansı rəy və 

təklif olmadığını nəzərə alaraq, olduğu kimi səsə qoyul-

masını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Kamal müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, bu, ikinci oxunuşdur, ona görə qanun layihə-

sini əvvəlcə əsas kimi qəbul etməliyik. Xahiş edirəm, qa-

nun layihəsinə əsas kimi münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.58 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, siz də məlumat verin.   

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər.  



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, əsas kimi qəbul edildi.  

İndi isə qanun layihəsinin müzakirəsinə başlayırıq. 

Çıxış etmək istəyən var. Razi Nurullayev, buyurun.  

R.Nurullayev. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli depu-

tatlar, çalışacağam, çox qısa olum. Fermerlər tərəfindən 

subsidiyaların təyinatı üzrə xərclənməməsi faktı var. İnzi-

bati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik də normaldır, qəbul 

edirəm.  

Məni narahat edən isə bu qanunun qəbulundan sonra 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında yarana biləcək 

problemdir ki, bu da məhsul qıtlığına və bahalaşmaya sə-

bəb ola bilər. Tənbəl fermerlər olduğunu da qəbul edirəm. 

Amma bu, işləmək istəyən fermerlər üçün də narahatlıqlar 

yaradacaq və ola bilsin ki, bir çoxları subsidiya almaqdan 

imtina edəcək və nəticədə 10 min hektarlarla sahə əkil-

məmiş qalacaq. Mən özüm uşaqlıqda pomidor, qarpız, 

taxıl məhsulları, meyvə ağacları əkib-becərmişəm, aparıb 

piştaxta arxasında da durub satmışam. Çünki ən azından, 

çəkdiyimiz zəhmətə görə 5-3 manat pul da qalırdı. Fermer 

subsidiya alıb, əkib-becərib və sonra görüb ki, məhsul 

bolluğu yaratdı, amma özü heç nə qazanmadı. Ona, 

sadəcə, quru nökərçilik qaldı. Ondan sonra düşünməyə 

başladı ki, ən yaxşısı verilən subsidiyanı əkmədən xərc-

ləsin və ya pulu başqa fəaliyyətə yönəltsin. Bu, təbii ki, 

yolverilməzdir və buna haqq qazandıra bilmərik.  

Narahat olduğum məsələ budur ki, bizim qəbul etdiyi-

miz dəyişiklik birtərəfli işləsin. Bu dəyişikliyin cərimə 

yükünü bir az azaldaq, həm də fermerlərə məhsul istehsalı 

üçün stimul verək. Pambıq əkənlər, ipəkqurdu saxlayanlar 

üçün müəyyən stimul var. Amma hamı pambıq əkmək 

istəmir axı. Həm də ölkədə ciddi su qıtlığı yaranır və 

fermerlər gözlədiyi uğuru da qazana bilmir. Bu stimul nə 



 

ola bilər? Fermer nə əkir-əksin, dövlət onu əvvəlcədən 

müəyyən etdiyi qiymətə alsın. Əgər fermer daha baha sata 

bilirsə, qoy satsın, daha çox qazansın. Amma sonunda 

bilsin ki, zəhməti hədər getməyəcək, bazarı olmasa belə 

məhsulunu dövlət alacaq. Bilirəm ki, aqrar sığorta fondu 

var və bu, ciddi stimuldur, amma kifayət etmir. Diqqəti-

nizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Daha çıxış  etmək istəyən 

yoxdur.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, biz qanun layihəsini mad-

dələr üzrə səsə qoymalıyıq. Bu, kiçik bir layihədir və 1 

maddədən ibarətdir. Xahiş edirəm, maddələr üzrə mü-

nasibət bildirin. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.00 dəq.) 

Lehinə 83 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 84 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Buyurun, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 18 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, qanun layihəsini mən 

ikinci oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.01 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun.  

Ş.Şabanov. Lehinə 18 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, gündəliyin 4-cü və 5-ci 

məsələlərinə keçəcəyik və bu iki məsələ Milli Məclisə bir 

məktubla daxil olub. Mahiyyətcə də bir-birinə yaxındırlar. 

Gündəliyin 4-cü məsələsi “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi 

və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Qanunda 

dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsidir, gündəliyin 5-

ci məsələsi isə  “Veteranlar haqqında” Qanunda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsidir. Odur ki, təklif edirəm, 

Əmək və sosial siyasət komitəsi sədrinin müavini Məlahət 

İbrahimqızı həm 4-cü, həm də 5-ci məsələ barədə ümumi 

məlumat versin və müzakirəni də birgə aparaq. Səsver-

məni, həmişə olduğu kimi, ayrılıqda keçirəcəyik. Məlahət 

xanım, buyurun. 

M.İbrahimqızı, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət 

komitəsi sədrinin müavini. 

Çox sağ olun, xanım Sədr. Hörmətli həmkarlarım, biz 

hər iki qanun layihəsini sonuncu plenar iclasda birinci 

oxunuşda müzakirə etdik, müzakirədə heç bir təklif və fi-

kirlər səslənmədi. Biz plenar iclasdan sonra komitəmizdə, 

yəni Əmək və sosial siyasət komitəsində qanun layihə-

lərinin ikinci oxunuşla bağlı müzakirəsini keçirdik. Yeni 

heç bir təklif və dəyişikliklər yoxdur. Bildiyimiz kimi, hər 

iki qanun layihəsində olan dəyişikliklər uyğunlaşdırma 

xarakterlidir. Ona görə mən hörmətli həmkarlarımdan 

ikinci oxunuşda bir daha dəstək verib, səs vermələrini xa-

hiş edirəm. 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Məlahət xanım.  

Hörmətli həmkarlar, qanun layihələrinin müzakirəsinə 

keçməzdən əvvəl onları ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul 

etməliyik və ona görə də, xahiş edirəm, “Şəhid adının 

əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haq-

qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihə-

sinin ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilməsinə münasi-

bət bildirin. Buyurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 18 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, əsas kimi qəbul edildi.  

İndi isə xahiş edirəm, “Veteranlar haqqında” Qanunda 

dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin ikinci oxu-

nuşda əsas kimi qəbul edilməsinə münasibət bildirin. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.04 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Deyin, Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov. Lehinə 18 səs vermişlər.  



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, əsas kimi qəbul edildi.  

3 nəfər çıxış etmək istəyən var.  

Aqil Abbas. Aqil müəllim, buyurun.  

A.Abbas. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Əvvəla, 

qanun  layihələrinə səs verəcəyəm. Çünki, həqiqətən, 

şəhid ailələrinə çox böyük hörmətlə yanaşılır. Möhtərəm 

Prezidentimizin bununla bağlı müvafiq sərəncamları xalq 

tərəfindən böyük sevgi ilə qarşılanır. Mən bir başqa 

məsələyə toxunmaq istəyirəm.  

Deməli, bizim görkəmli yazıçımız Çingiz Abdullayev 

bu məsələni mətbuatda açıqlamışdı. Mən istədim parla-

mentdə açıqlayım. Sovet hökuməti vaxtı müxtəlif adlar 

var idi. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, Sosialist Əməyi Qəh-

rəmanı və bir də bir “Qəhrəman ana” ordeni var idi. “Qəh-

rəman ana” ordenini 10 uşağı olana verirdilər və təbii ki, o 

da elə Sovet İttifaqı Qəhrəmanında olduğu kimi, “Qızıl 

Ulduz” ordeninə oxşayırdı, sadəcə olaraq, üstündə ayrı 

şəkil yox idi. Yəni oraq-çəkic şəkli Sosialist Əməyi Qəh-

rəmanlarına verilən döş nişanlarında olurdu.  

Nəyi demək istəyirəm? Bunların da güzəştləri var idi, 

“Qəhrəmanın ana”nın eyni ilə Sosialist Əməyi Qəhrəma-

nına, Sovet İttifaqı Qəhrəmanına tətbiq olunan güzəştləri 

var idi. İndi şəhid ailələrinə güzəştlər edilir, söhbət ayrıdır. 

Çingiz Abdullayev belə bir məsələ qaldırdı ki, niyə şəhid 

anası medalı təsis edilməsin? Onlar onu fəxrlə sinələrində 

gəzdirsinlər ki, şəhid analarıdırlar və onları görəndə də 

hamı hörmətlə yanaşsın. Növbəsiz onlara xidmət olunsun 

və sair və ilaxır. Düzdür, növbəsiz deyəndə xidmət edirlər. 

Yəni mən nə güzəştlər var, onu dəqiq bilmirəm, onu yəqin 

ki, bizim müvafiq komitə bilər. Sadəcə olaraq, onu demək 

istəyirəm ki, Çingiz Abdullayevin təklifi çox maraqlı bir 

təklifdir. Bəlkə bu məsələyə baxaq. Bizdə də bir şəhid 



 

anası medalı təsis olunsun və şəhid analarına verilsin. Bu, 

onların ən böyük sevinci, ən böyük fəxarəti  olar. Mən 

bunu demək istəyirdim və diqqətinizə görə təşəkkür 

edirəm. Hər halda bu məsələyə baxmaq olar. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Aqil müəllim.  

Sabir Rüstəmxanlı. Sabir müəllim, buyurun.  

S.Rüstəmxanlı. Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli 

Məclis. Mən də bu qanun layihələrinin ikisinə də səs verəcə-

yəm. Amma yeri gəlmişkən, bu şəhid ailələrini, veteranları 

narahat edən bir-iki xırda məsələyə toxunmaq istəyirəm.  

Dünən mən Neftçala rayonunda seçildiyim dairədə 

idim. Orada dairənin ən böyük qəsəbəsi Həsənabadda biz 

mənim təşəbbüsümlə və köməyimlə bir şəhidlər parkı 

salmışıq. Orada dekabrın 2-də iki nəfər milli qəhrəmanın 

və 15 şəhidin xatirəsi əbədiləşdirilib, büstləri qoyulmuşdu, 

o parkın açılışını etmişdik. Dünən də, park açılandan sonra 

qəsəbənin üçüncü şəhidinin xəbəri gəldi. Camal, sözün əsl 

mənasında, çox igid bir qəhrəmandır, onun da büstü 

qoyuldu. Valideynlərlə görüşdük, şəhid qəbiristanlığına 

getdik. Bilirsiniz, bu şəhid ailələrinə Azərbaycan dövləti 

imkanı daxilində, doğrudan da, çox böyük güzəştlər nəzər-

də tutub. Ev məsələsi, birdəfəlik yardım, sonra onların 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı və ən sonuncusu, elə 

dünən bu ailələrə təsəlli kimi düşməndən alınmış qənimət-

lərin muzeyinin açılışı oldu.  

Mən çox ailə ilə dəfələrlə görüşmüşəm, oğlunu, övla-

dını itirən ailələrin o qələbədən böyük təskinliyi yoxdur. 

Amma, məncə, bu qələbənin əbədiləşdirilməsi, daha doğ-

rusu, bu qələbənin möhkəmləndirilməsi və Qarabağ 

məsələsinin artıq sülhlə başa çatması üçün biz hələ çox iş 

görməliyik. Biz qələbə eyforiyasında yaşadığımız dövrdə 

Ermənistan bütün dünyada bizim əleyhimizə təbliğat işini 



 

gücləndirməkdə və artırmaqdadır. Mən Moskva mət-

buatına, dünyanın müxtəlif mətbuat orqanlarına baxıram. 

Təəssüf ki, biz həm diaspor təşkilatları çərçivəsində, həm 

də respublika informasiya sistemində bizə atılan bütün bu 

böhtanlara yetərincə, yüksək səviyyədə cavab verə bilmi-

rik və bəzi yanlışlar hətta kitablarımızda da davam edir. 

Böyük Ermənistan və sair sayıqlamalar. Ona görə də, mən 

hesab edirəm, bu gün Azərbaycanda bir ciddi informasiya 

mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. Müxtəlif qurum-

ların yanında informasiya mərkəzləri var. Amma məhz 

Qarabağ məsələsinə, bəlkə də adı elə Qarabağ informasiya 

mərkəzi olmalıdır. Bütün bu sayıqlamalara, dünya mət-

buatında gedən anti-Azərbaycan yazılarına vaxtında, yük-

sək peşəkarlıqla cavab verib və onları dünya dillərinə 

tərcümə edib yaymaq bu dəqiqə bizim əsas işimiz olmalı-

dır. Çünki erməni yalan çirkabı bu dəqiqə qitələr boyu 

axmaqda davam edir. Bunun üçün bizim mütəxəssis-

lərimiz var, onları üzə çıxarıb, bu işə cəlb etmək lazımdır. 

Mən demirəm, indi müstəqil informasiya orqanları qal-

malıdır. Onların içində də peşəkarlar var. Amma onların 

məhz bu mövzu üzrə işi əlaqələndirilməlidir və onlara 

dövlət tərəfindən dəstək olmalıdır ki, hərəsi öz əhatə dai-

rəsində dünyanın müxtəlif ölkələrinin informasiya sistem-

ləri ilə işlərini qura bilsinlər. Belə olmasa, biz bu erməni 

yalanının qarşısında yenə dayana bilmərik. Bu, şəhid ailə-

lərinin əsas qayğılarından biridir. Bu, əlbəttə, hər ailənin 

yox, amma bu məsələnin ciddiyyətini başa düşənlərin.  

İkincisi, bir məsələ var, mən dünən çox adamlarla 

görüşdüm. Bilirsiniz, rayonlarımızda işsizlik var və bu 

veteranlar, o cümlədən şəhid ailələrinin qohum-əqrəbaları 

arasında da işsizlər var. İndi hamımız səbəbini bilirik, çox 

çətin durumdur, gələn adamların, deyək ki, 50 adamla 



 

görüşürsənsə bunun 45-i iş haqqında danışır.  

Bir də, ekoloji problem, məsələn, mən keçən il burada 

demişdim ki, Kür quruyur, Kür üçün ciddi tədbirlər 

görmək  lazımdır. İndi Neftçalanın su problemi həll olun-

du, şəhərə qısa müddətdə su çəkildi, amma yalnız şəhərə. 

Kəndlər yenə ağır vəziyyətdədir və Xəzərin suyu bu gün 

gəlib Salyana çatır. Keçən il biz danışanda dedilər ki, 

kompleks tədbirlər görülür. Nazirlər Kabinetindən mənə 

belə dedilər, bu məsələ bütövlüklə həll olunacaq. Bu il 

Kür keçən ilkindən də acınacaqlı vəziyyətdədir, yavaş-

yavaş bir arxa çevrilir. Bu kompleks tədbirlər haradadır? 

Nə şəkildə həll olunacaq? Qarşıdan yay gəlir, camaat 

bilmir, nə etsin. Həmin o insanlar gəlib... 

Sədrlik edən. Sabir müəllim, üzr istəyirəm, vaxtınız 

bitdi. Sadəcə, fikir verin, Sizin vaxtınız bitdi.  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. İki cümlə, qulaq asıram. 

S.Rüstəmxanlı. Deyirəm ki, Kür boyu çoxlu balıq 

nohurları var və biz insanlarımızı məcbur edirik, şor suyu 

içsin, amma nohurlardakı balıqlar şirin su içir. O nohurlar 

dayandırılmalıdır, millət balıq az da olsa, yaşaya bilər, 

susuz yaşaya bilməz.  

İkincisi, suvarma sistemini köhnə ibtidai sistemlə 

qurublar, ibtidai üsullardan müasir üsullara keçirmək 

lazımdır, başqa şəkildə biz suya qənaət edə bilmərik. 

Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sahib Alıyev, buyurun. 

S.Alıyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, də-

yərli həmkarlar. Məndən öncə danışan həmkarım hörmətli 

Sabir Rüstəmxanlının bundan əvvəlki toplantıda, səhv 

etmirəmsə, bir misalı var idi. O hansı isə icra strukturunun 

vətəndaşa yazdığı cavabdan misal gətirərək, orada çox 



 

əndrabadi, anlaşılmaz cümlələrin olduğunu demişdi. Mənə 

elə gəlir ki, bir sıra hallarda bu cür cümlələrin meydana 

çıxmasında bizim rolumuz da var. Çünki bizim qəbul 

etdiyimiz qanunvericilik sənədlərinin dili, çox təəssüf ki, 

bəzən elə məhz bu cümlələrdən ibarət olur.  

İndi mən konkret olaraq müzakirəmizdə olan məsələyə 

baxıram və burada baxın, görün, necə yazılır: “Müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

şəhid və şəhid ailəsi statusu almış şəxslərin vahid informa-

siya bazasını yaratmaq məqsədi ilə müvafiq icra hakimiy-

yəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron 

informasiya sistemində şəhid və şəhid ailəsi statusu almış 

şəxslərin reyestrini elektron formada aparır”.  

Birincisi, ondan başlayaq ki, əgər bu, elektron infor-

masiya sistemində öz əksini tapırsa, burada “elektron for-

mada aparmaq” ifadəsi, ümumiyyətlə, artıqdır. Onsuz da 

bu, elektron formada aparılır.  

İkincisi, burada “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqan” ifadəsi bir də təkrarlanır, “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan”. Yəni 

bunların qarşılığı var. Məsələn, burada mötərizədə “qu-

rum” sözü yazılıb. Elə bu “orqan” sözü birdəfəlik “qu-

rum”la əvəz oluna bilərdi və bu da dili xeyli yüngül-

ləşdirərdi.  

Bilirsiniz, mən keçən dəfə də məsələyə toxundum. 

Adətən, fikirləşirsən, bizdən sonra gələcək nəsillər bizim 

bu qanunvericilik aktlarını oxuyanda düşünəcəklər ki, bu, 

niyə bu şəkildədir, niyə bu dildədir. Ona görə məcbur olub 

təkrar bu məsələyə toxunuram.  

Bir də, ikinci oxunuşun tələblərinə uyğun olmasa da, 

izninizə sığınaraq, məhz şəhidlərlə bağlı olduğu üçün bir 

məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Mən ötən həftə bir 



 

neçə gün Tərtərdə oldum və şəhid ailələrinə, qazilərimizə 

baş çəkdim. Yaxşı olardı, bizim bütün şəhidlərimiz hamısı 

rayonlarda bir yerdə, eyni xiyabanda basdırılardı. Amma 

müxtəlif səbəblərdən bu, baş tutmur. İlk növbədə də 

valideynlərin istəyi üzündən belə olub. Amma şəhidlər 

bizim baş tacımızdır. Onlara bizim minnətdarlıq borcumuz 

var və eyni zamanda, onlar bizim qürur mənbəyimizdir. 

Ona görə mən fikirləşirəm ki, hər bir rayonda ən müqəd-

dəs yerdə, – bəlkə də bu bayraq meydanları ola bilər, – 

şəhidlərimiz üçün eyni layihəyə uyğun şəkildə memorial 

kompleks ucaldılmalıdır və hər bir rayona gələn insanlar 

gedib oranı ziyarət etməlidir. Niyə bayraq meydanı 

deyirəm, çünki onlar özləri, əslində, bayraq adamlarıdırlar. 

Bu isə müəyyən söz-söhbətlərə də yol açmaz. Diqqətinizə 

görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Sahib müəllim, dediyiniz 

cümlələrdə o linqvistik nöqsanları ki görürsünüz, xahiş 

edirəm, Siz onları istədiyiniz, yəni bildiyiniz kimi, dü-

zəldib nümunələrini katibliyə verin. Çox sağ olun.  

Musa Qasımlı. Buyurun, Musa müəllim. 

M.Qasımlı. Çox hörmətli Sahibə xanım, mən qanun 

layihələrinin lehinə səs verəcəyəm. Bu gün dövlətimiz 

həm şəhid ailələri, həm veteranlar, həm də qazilərlə bağlı 

bütün məsələlərdə yükü öz üzərinə götürüb. Amma bir 

neçə məsələni vurğulamaq istəyirəm.  

Birinci, qazilərimizin əlillik dərəcəsinin müəyyənləş-

dirilməsində problemlər və narazılıqlar var. Mən konkret 

bir ad çəkim. Məsələn, Yardımlıdan Xəqani Cəfərov var. 

O, 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində iştirak edib. Həm dərə-

cəsini aşağı salıblar, həm də sığorta məsələsində problem 

var. Yəni bu insanlar öz qanlarını vətən torpağı üçün 

töküblər. Ayrı-ayrı məmurlar bunların haqqını yemə-



 

məlidirlər, ədalətli yanaşmalıdırlar.  

İkinci məsələ bir çox qazilərimizin, şəhid ailələrimizin 

evində telefonların olmamasıdır, telefon xətti çəkdirə bil-

mirlər. Bunların uşaqları, deyək ki, Şuşada, Zəngilanda, 

Qubadlıdadır. Mən Yardımlının kəndlərinin adını çəkə 

bilərəm. Məsələn, Anzovdan, Odunağarandan, Horavar-

dan və başqa kəndlərdən müraciətlər var. Evlərinə telefon 

xətti çəkdirə bilmirlər və kəsintisiz internetləri də yoxdur. 

Övladları ilə də əlaqə saxlaya bilmirlər. Bu məsələlərə 

diqqət yetirməyi mən xahiş edərdim. Düşünürəm ki, sığor-

ta məsələsi də mütləq gündəliyə gəlməlidir və həllini 

tapmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Novruzəli Aslanov. Buyurun, Novruz müəllim.  

N.Aslanov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə xanım. 

Vaxtınızı çox almayacağam. Həm arayış xarakterli balaca 

bir məlumat vermək, həm də hörmətli millət vəkili Aqil 

Abbasın verdiyi təkliflə əlaqədar öz fikirlərimi söyləmək 

istəyirəm.  

Birinci növbədə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim 

hörmətli xalq yazıçımız Çingiz Abdullayevin təklifi məhz 

onunla əlaqədar idi ki, bir sosial şəbəkədə şəhid anasına 

olan haqsızlığa, hörmətsizliyə görə bir təklif vermişdi və 

heç də medalın təsis olunmasını istəmirdi, inadkarlıq 

göstərmirdi. O, şəhid anasının adicə bir döş nişanının təsis 

olunmasını təklif etmişdi və güman edirəm ki, bu, çox 

gözəl və yaxşı bir təklifdir. Çünki bu məqsədlə yaranan bir 

təsisat o cümlədən onu göstərəcək ki, doğrudan da, biz 

şəhid ailələrinə diqqət və qayğı göstəririk. Baxmayaraq ki, 

şəhid ailələrinə müəyyən sənədlər, vəsiqələr verilir ki, 

onlar şəhid ailələridir, şəhid ailələrinin nümayəndələridir. 

Amma buna baxmayaraq, hesab edirəm ki, bu təklifə 



 

gələcəkdə müəyyən komitələrdə baxılması çox vacib və 

zəruridir. O ki qaldı qanun layihəsinə, təbii ki, biz bunları 

dəstəkləyəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Novruz müəllim.  

Hikmət Məmmədov. Hikmət müəllim, buyurun.  

H.Məmmədov. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkil-

ləri, mən də təqdim olunan qanun layihələrinə səs verə-

cəyəm. Əlbəttə ki, biz bu gün Azərbaycan  Prezidentinin, 

Ali Baş Komandanımızın bütün çıxışlarında ilk növbədə 

şəhidlərimizin, qazilərimizin əldə etdiyimiz tarixi zəfəri-

mizdə rolunun nə qədər böyük olduğunu hər zaman eşi-

dirik. Əlbəttə, şəhid ailələrinə, qazilərimizə dövlət qayğısı 

ən yüksək səviyyədədir, onların müalicə olunması, şəhid 

ailələrinin maddi təminatının yüksəldilməsi, sosial prob-

lemlərinin həll olunması ilə bağlı istər dövlətin funksional 

qurumları, istərsə də müxtəlif fondlar vasitəsi ilə çoxsaylı 

tədbirlər həyata keçirilir.  

Şübhəsiz ki, XXI əsr həm də informasiya müharibələri 

əsridir. Doğrudan da, bu gün Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünyaya çatdırılması heç də problemin mövcud olduğu 

müddətdə, dövrdə olduğundan az əhəmiyyət kəsb etmir. 

Ona görə də yeni informasiya resurslarının, yeni informa-

siya subyektlərinin yaradılması, milli informasiya ehtiyat-

larımızın fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi aktualdır və 

hazırda media haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanmaq-

dadır. Əminəm ki, bu gün o qanun layihəsi önümüzdəki 

aylarda və yaxud günlərdə təqdim olunduqda aydın olacaq 

ki, bu sahədə nə qədər böyük işlər görülməlidir və hazırkı 

qlobal çağırışlara cavab verəcək bir yeni qanun layihəsi 

hazırlanmalıdır. Yəni dövlətin informasiya, Azərbaycan 

həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq siyasəti aidiyyəti qanunla 



 

əsaslandırılmaqla, kompleks şəkildə fəaliyyətin daha da 

optimallaşdırılmasını təmin edəcəkdir.  

Azərbaycan Prezidenti bütün çıxışlarında erməni infor-

masiya müharibəsinə qarşı çox əsaslandırılmış cavablar 

verir. Biz bilirik ki, elə bu gün, indiki dəqiqələrdə Azər-

baycan Prezidenti ADA Universitetində xarici media nü-

mayəndələrinin suallarını cavablandırır. Mən gözucu inter-

netdə baxırdım. Azərbaycan Prezidenti tariximizlə, mövcud 

vəziyyətlə, postmünaqişə mərhələsində mümkün perspektiv-

lərlə, regionumuzun əməkdaşlıq və sülh regionuna çevril-

məsi ilə bağlı həm çağırışlar etdi, həm də bütün dünyaya 

Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı yeni mesajlar verdi.  

Düşünürəm, ayrı-ayrı hallarda qazilərimizə, şəhid ailə-

lərimizə qarşı hansı isə məmurların, tutaq ki, bir qədər 

səhlənkar yanaşması nəticəsində nə isə baş verirsə, bu, 

əsla və əsla dövlətin siyasəti ilə əlaqələndirilməməlidir. 

Dövlətin siyasəti birmənalıdır. Azərbaycan Prezidentinin 

mövqeyi dəqiqdir və mən düşünürəm ki, bununla bağlı, 

sadəcə, hər bir məmur, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, eyni 

zamanda, hər bir millət vəkili öz üzərinə düşəni etsə 

kifayətdir. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Hikmət müəllim.  

Rauf Əliyev. Buyurun, Rauf müəllim. 

R.Əliyev. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli Sahibə 

xanım, hörmətli həmkarlar. Mən Sabir müəllimin qaldır-

dığı məsələyə çox qısa münasibətimi bildirmək istəyirəm. 

Eyni zamanda, hörmətli Hikmət müəllim də bunu dedi. 

Söhbət nədən gedir? İnformasiya müharibəsindən. Bilir-

siniz, biz qrupların sədri olaraq çox vaxt xaricdə olanda bu 

məsələ ilə rastlaşırıq. Elə ölkələr var ki, bizim orada ancaq 

səfirliyimiz fəaliyyət göstərir. Bu məsələdə təklif nədən 

ibarətdir? Mədəniyyət mərkəzləri açılmalıdır. Məsələn, 



 

mən demirəm ki, Avropanın hər bir ölkəsində açılsın. 

Amma elə ölkələr var ki, problemli məsələlər var.  

Mən Bolqarıstan ölkəsi ilə dostluq qrupundayam. Mən 

sizə deyim, orada çox güclü erməni mafiyası işləyir. Gah 

məsələ qaldırırlar ki, Njdenin abidəsini qoysunlar, onlarla 

vuruşuruq, qarşısını alırıq, sonra deyirlər ki, hansı isə 

Qarabağda vuruşan erməninin abidəsini qoyaq və sair 

işləri görürlər. Ona görə bir səfirlik ilə bu işləri görmək 

çətindir. Mən bir dəfə bu təklifi vermişəm. Bir daha bura-

dan aidiyyəti orqanlara səslənirəm ki, mütləq mədəniyyət 

mərkəzləri açılmalıdır. Bu mədəniyyət mərkəzləri vasitəsi 

ilə biz o işimizi görməliyik və onlara layiqli cavabı 

verməliyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.  

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Fatma Yıldırım. Buyurun, Fatma xanım. 

F.Yıldırım. Sağ olun, xanım Sədr. Hörmətli millət 

vəkilləri, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda şəhid aillələrinin, 

müharibə əlillərinin və veteranların sosial müdafiəsinin tə-

min edilməsi, onların rifah halının yüksəldilməsi və prob-

lemlərinin həlli dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsini 

təşkil edir. Cənab Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-

prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva qayğıya ehtiyacı 

olan şəhid ailələri və qazilərin rifahının yaxşılaşdırılması 

məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu qanun 

layihəsinin lehinə səs verəcəyəm və bu dəyişikliklərlə bu 

istiqamətdə görülən işlər daha da səmərəli, şəffaf həyata 

keçiriləcəkdir. Həmkarlarımı da bu qanun layihəsinə səs 

verməyə çağırıram. Eyni zamanda, bir məsələni həmkar-

larımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.  

Biz Vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanmışıq və 

buna görə də qürurluyuq. Unutmamalıyıq ki, həsrətlə göz-

lədiyimiz Qarabağı məhz şəhidlərimizin canı-qanı sayə-



 

sində azad etmişik. Bizim borcumuzdur ki, onların 

ailələrinə dəstək olaq və hər birinin  müraciətinə xüsusi 

həssaslıqla yanaşaraq, həlli istiqamətində əlimizdən gələni 

edək. Bu gün şəhid valideynlərinin əsas istəyi övladlarının 

adlarının unudulmamasıdır. Bu məsələ ilə bağlı təmsil 

etdiyim Bərdə rayonundan olan şəhid ailələrindən çoxsaylı 

müraciətlər alıram. Şəhid valideynləri öz övladlarının 

adlarının yaşadıqları ərazi üzrə məktəblərə, küçələrə, müx-

təlif təşkilatlara verilməsinə köməklik göstərilməsini 

bizdən xahiş edirlər. Lakin təsdiq olunmuş müvafiq qərara 

əsasən, müraciətlərin həllində müəyyən çətinliklər yaranır. 

Belə ki, “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə 

edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarının təsdiq olunması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Qərarına əsasən milli qəhrəman olan, habelə vətən uğrun-

da döyüşlərə görə azı iki ordenlə təltif olunan şəhidlərin 

adlarının əbədiləşdirilməsi mümkündür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin qanun və qərar 1990-cı 

ilin əvvəllərində təsdiq olunub. O dövrlərdə müstəqil-

liyimizi yeni qazanmışdıq. Amma artıq uzun illər keçib və 

bu gün Azərbaycan güclü,qüdrətli və ən önəmlisi zəfər 

çalmış dövlətdir. Bu baxımdan “Şəhid adının əbədiləş-

dirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” 

Qanunun təkmilləşdirilərək mövcud meyarlara yenidən 

baxılması məqsədəuyğundur. Eyni zamanda, qeyd etmək 

istəyirəm ki, ötən dövr ərzində Azərbaycanın uğurlu inki-

şafı nəticəsində rayonlarda dövlətimiz, həmçinin Heydər 

Əliyev Fondu tərəfindən tədris müəssisələri, məktəblər, 

uşaq bağçaları açılır. Bu müəssisələrə vətən uğrunda şəhid 

olmuş oğullarımızın adları verilə bilər. Təklif edirəm, yeni 

imkanlar dəyərləndirilərək yaradılmış zərurət nəzərə 

alınsın və bu meyarlara yenidən baxılsın, mövcud vəziy-



 

yətə uyğunlaşdırılsın. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Fatma xanım.  

Əli Hüseynli. Buyurun, Əli müəllim. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, Sahibə xanım. Vaxtınızı çox 

almayacağam, sadəcə, hörmətli Sahib müəllimin burada 

səslənmiş bir fikri, ümumiyyətlə, bizim qanunvericilik 

texnikamıza aid deyil. Birincisi, tam məsuliyyətlə deyə 

bilərəm ki, müstəqil Azərbaycanda, bizim parlamentdə qə-

bul olunan qanunlar öz keyfiyyətinə, dilinə görə, ən azın-

dan MDB məkanında ən mütərəqqi qanunvericilik hesab 

olunur. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Qanunları biz 

qəbul edirik, cənab Prezident imzalayır. Əlbəttə, onun 

üslubu, yazılışı, dilinin də məsuliyyətini daşıyırıq. Parla-

mentə təqdim olunan bütün qanunlar da həm Konstitusi-

yaya uyğunluq, həm də dil-üslub baxımından eksperti-

zadan keçirilir. Kiçik qüsurlar mümkündür, bunu da işçi 

qaydasında aradan qaldırırıq.  

Bu layihə isə, hesab edirəm ki, qanunvericilik texnikası 

baxımından tam mükəmməldir. “Müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı” ifadəsi artıq uzun illərdir bizim qanunvericili-

yimizdə var. Bunu Siz də bilirsiniz. Ona görə ki, hakimiy-

yətlərin bölünməsi prinsipi var. Biz heç bir halda müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının konkret adını çəkərək ona 

göstəriş verə bilmərik və ona görə də uzun illərdir istifadə 

edirik. Bir neçə ildir, “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqan”, mötərizədə “qurum” ifadəsindən 

istifadə edirik. Bu da “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Qanuna uyğundur. Çünki bir sıra hallarda, yəni misal 

üçün, nazirliklərin nəzdində həm də agentliklər olur. On-

ları fərqləndirməkdən ötrü “orqan”, mötərizədə “qurum” 

ifadəsindən istifadə edirik.  

Sahib müəllim, “elektron informasiya sistemi” ifadəsi, 



 

ola bilsin ki, çaşqınlıq yaradır. Amma burada da çox kon-

kretdir. “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən et-

diyi orqanın elektron informasiya sistemində”, yəni hansı 

isə bir dövlət orqanının elektron informasiya sistemində, 

sonra davam edir, “şəhid və şəhid ailəsi statusu almış 

şəxslərin reyestrini elektron formada”. “Elektron” sözü iki 

dəfə istifadə olunur, amma biri orqana, digəri isə şəxslərə 

münasibətdə. Bu baxımdan, hesab edirəm ki, bu layihə də 

qanunvericilik texnikası, dil-üslub baxımından tam mü-

kəmməldir və səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Əli müəllim, sağ olun.  

Sabir müəllim, sualınız var? Ancaq qanun layihəsi ilə 

bağlı, xahiş edirəm.  

S.Rüstəmxanlı. Mən ayrı söhbət danışmamışam. 

Burada dəfələrlə söhbətimiz olub. Bu, bizim qanunların 

həssas yeridir. Siz də həmişə bizə təklif olunan variantı 

müdafiə edirsiniz və yerdən gələn təkliflərə nə isə həmişə 

ancaq etiraz bildirirsiniz. Mən isə bu gün təklif olunan 

məsələləri, bu siyahını oxuyuram, oxumuram, bir-iki 

məsələni deyirəm. Məsələn, təklif edirsiniz, Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının illik hesabatı 

haqqında. İkincisi, “İcra haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında.  

Biz “haqqında”nı müzakirə eləmirik axı, biz layihəni 

müzakirə edirik, hesabatı müzakirə edirik. Ona görə “haq-

qında” hamısında artıqdır. Belə çıxır ki, qanun qalır kə-

narda, onun haqqında nəyisə müzakirə edirik. Ona görə, 

xahiş edirəm, bu məsələlərdə təkliflərə bir az ciddi ya-

naşılsın. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sabir müəllim, mən heç bir şərh vermək 

istəmirəm. Siz deyirsiniz ki, həmişə gündəliyə uyğun da-



 

nışırsınız. Ancaq bəzi zamanlar və bu gün də bir az gün-

dəlikdən çıxdınız. Xahiş edirəm, danışanda da fikir verin.  

Hörmətli həmkarlar, çıxışlar başa çatdı və mən qanun 

layihələrini əvvəlcə maddə-maddə, sonra isə bütövlükdə 

səsə qoyacağam. Səsverməyə “Şəhid adının əbədiləş-

dirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsi ilə başlayırıq. Bu, kiçik bir 

layihədir və bir maddədən ibarətdir. Xahiş edirəm, qanun 

layihəsinə maddələr üzrə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.32 dəq.) 

Lehinə 79 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, maddələr üzrə qəbul 

edildi.  

İndi isə xahiş edirəm, həmin qanun layihəsinin ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul edilməsinə münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 81 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 



 

Məlumat verin, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, indi isə “Veteranlar haqqında” Qa-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə mad-

dələr üzrə biz səs verməliyik. Bu da kiçik bir layihədir. Bir 

maddədən ibarətdir. Xahiş edirəm, münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, maddələr üzrə qəbul edildi.  

İndi isə xahiş edirəm, qanun layihəsinin ikinci oxu-

nuşda bütövlükdə qəbul edilməsinə münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə 81 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Buyurun, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.   

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin növbəti iki məsələsi, 



 

yəni 6-cı və 7-ci məsələlər cənab Prezidentin bir məktubu 

ilə Milli Məclisə daxil olub. Mahiyyətcə bir-birinə yaxın 

layihələrdir. Gündəliyin 6-cı məsələsi “Dövlət sosial sı-

ğorta sistemində fərdi uçot haqqında” Qanunda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsidir, gündəliyin 7-ci mə-

sələsi isə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsidir. Odur 

ki, Məlahət xanım, mən yenə də Sizdən xahiş edəcəyəm, 

iki layihə haqqında ümumi məlumat verin. Biz müzakirəni 

birgə, səsverməni, həmişə olduğu kimi, ayrı-ayrı apara-

cağıq. Məlahət xanım, buyurun. 

M.İbrahimqızı. Çox sağ olun, xanım Sədr. Hörmətli 

həmkarlarım, hər iki qanun layihəsi sonuncu plenar 

iclasda müzakirə olunmuşdur. Mən xatırlatmaq istərdim 

ki, bu müzakirə zamanı heç bir təklif və tövsiyələr, fikirlər 

səsləndirilmədi və plenar iclasdan sonra  komitəmizdə bu 

qanun layihələrini bir daha müzakirə elədik, yekdilliklə 

dəstəkləndi. İndi ikinci oxunuşa sizin dəstəyiniz üçün 

təqdim olunub. Sizin hər birinizdən xahiş edərdim ki, səs 

verəsiniz. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, hər iki 

qanun layihəsində dəyişikliklər ancaq uyğunlaşdırma 

xarakterlidir. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Məlahət xanım.  

Hörmətli həmkarlar, bu, ikinci oxunuşdur, ona görə də 

biz gərək bu qanunları əvvəlcə əsas kimi qəbul edək. 

Xahiş edirəm, “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot 

haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 

layihəsinin ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilməsinə 

münasibət bildirin. Buyurun.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 79 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Məlumat verin, Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi əsas 

kimi qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, Əmək Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə ikinci oxunuşda 

əsas kimi münasibət bildirin. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi də əsas 

kimi qəbul edildi.  

Gördüyüm kimi, çıxış etmək istəyən yoxdur. Ona görə 

də mən qanun layihələrini ikinci oxunuşda səsə qoya-

cağam. Üzr istəyirəm, maddələrə uyğun olaraq, səsə qoya-

cağam. “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haq-

qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. Bu qanun la-

yihəsi iki maddədən ibarətdir. Birinci maddəni səsə qo-

yuram, buyurun.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.37 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 1-ci maddə qəbul edildi.  

İndi isə 2-ci maddəyə, xahiş edirəm, münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.38 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

 



 

İndi isə mən qanun layihəsini ikinci oxunuşda bütöv-

lükdə səsə qoyuram. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.38 dəq.) 

Lehinə 75 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, sizdə nəticə necədir? 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun,  qanun layihəsi ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, Əmək Məcəlləsində dəyi-

şiklik edilməsi barədə qanun layihəsini biz maddələr üzrə 

səsə qoyacağıq. Üç maddədən ibarətdir. 1-ci maddəyə mü-

nasibət bildirin.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.39 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. 1-ci maddə qəbul edildi. 2-ci maddəni 

səsə qoyuram.  

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.39 dəq.) 

Lehinə 75 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 2-ci maddə də qəbul edildi.  

İndi isə 3-cü maddəyə səs verək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.40 dəq.) 

Lehinə 76 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Buyurun, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 3-cü maddə də qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, qanun layihəsini ikinci 

oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Buyurun.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.40 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Buyurun, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi ikinci oxu-

nuşda qəbul edildi.   

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin son iki məsələsi, yəni 

8-ci və 9-cu məsələlər birinci oxunuşda olan qanun layi-

hələridir. Onu da qeyd edim ki, qanun layihələri cənab 

Prezidentin bir məktubu ilə Milli Məclisə daxil olub. Be-

ləliklə, biz gündəliyin 8-ci məsələsinə keçirik. Bu məsələ 

“Prokurorluq haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsidir. Məsələyə dair məlumat vermək 

üçün mən Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komi-

təsinin üzvü Əminə xanım Ağazadəyə söz verəcəyəm.  

Ə.Ağazadə, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət qu-

ruculuğu komitəsinin üzvü.  

Sağ olun, Sahibə xanım. Hörmətli həmkarlar, cənab 

Prezident tərəfindən bu qanun layihələrinin təqdim olun-

masını zəruri edən əsas vacib amil ölkəmizdə bütün sahə-

ləri əhatə edən konseptual məzmunlu, kompleks islahatlar, 

onların tərkib hissəsi olan məhkəmə-hüquq islahatları, o 

cümlədən məhkəmə-hüquq sisteminin, onun ən mühüm 

tərkib hissələrindən biri olan prokurorluğun islahat yolu 

ilə möhkəmləndirilməsi zərurətindən irəli gəlmişdir.  

“Prokurorluq haqqında” Qanunda təklif edilən dəyişik-

liklərə əsasən, 39-cu maddənin 4-cü hissəsi yeni redak-

siyada verilmişdir. Belə ki, prokurorluq işçilərinin sosial 

müdafiəsini gücləndirmək və prokurorluq orqanlarının 

maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək məqsədi ilə, bi-

rincisi, prokurorluq orqanları tərəfindən istintaq olunan ci-

nayət işləri və cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar üz-

rə dövlətə vurulmuş ziyanın ödənilməsi üçün ibtidai araş-

dırma dövründə dövlət büdcəsinə köçürülmüş vəsaitin 5 



 

faizinin, ikincisi, prokurorluq orqanları tərəfindən istintaq 

olunan cinayət işləri üzrə Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyən 

edilmiş qaydada şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad 

edilməsi üçün dövlət büdcəsinə edilmiş ödənişdən daxil 

olan vəsaitin 5 faizinin və nəhayət, İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində müəyyən edilmiş qaydada prokuror tərəfindən ba-

xılması üçün məhkəməyə göndərilmiş inzibati xətalara 

dair işlər üzrə tətbiq edilən cərimələrdən daxil olan vəsait-

lərin 23 faizinin prokurorluğun xəzinə hesabına köçürül-

məsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Qeyd eləmək lazımdır ki, 39-cu maddədə təklif olunan 

dəyişikliklər üzrə birinci və ikinci bəndlər bir-birləri ilə 

sıx bağlıdır. Belə ki, bildiyimiz kimi, cənab Prezident tərə-

findən 2017-ci il fevralın 10-da cəza sisteminin humanist-

ləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcrid edilməklə əlaqəli 

olmayan digər alternativ cəzaların  tətbiqinin genişləndiril-

məsi ilə bağlı sərəncam qəbul edilmişdir və həmin sərən-

camdan irəli gələn istiqamətlərin biri də mülkiyyət əley-

hinə olan və iqtisadiyyat fəaliyyəti sahəsində cinayətlərin 

dekriminallaşdırılması olmuşdur. Bununla əlaqədar olan 

dəyişikliklər 2017-ci il 10 oktyabr tarixində Milli Məclis 

tərəfindən qəbul edilmişdir.  

Qısa olaraq qeyd eləyim, bunlar Cinayət Məcəlləsinin 

73-1 və 73-2-ci maddələridir. Bu maddələr təqsirkar tərə-

findən zərərçəkmiş şəxslərlə barışıq əldə edilməsi və ona 

dəymiş ziyanın tamamilə ödənilməsi, bu növ əməllər külli 

və ya xüsusi ilə külli miqdarda törədildiyi halda isə həmin 

vurulmuş ziyanın bir misli və ya iki misli miqdarında 

dövlət büdcəsinə ödəniş etdikdə cinayət məsuliyyətindən 

azad edilməni nəzərdə tutur.  

Yəni təklif olunan dəyişikliklərin əhatə olunduğu cina-

yətlər kateqoriyası üzrə qanun pozuntusu törətmiş şəxslər 



 

özləri sonradan dövlət büdcəsinə ödəniş etməkdən və 

cinayət məsuliyyətindən azad olunmağa nail olmaq üçün 

dövlətə vurulmuş ziyanı ibtidai istintaq dövründə ödəmək-

də maraqlı olurlar. Yəni bu dəyişikliklə bağlı hər hansı bir 

maraq toqquşması yaranmır. Qanunda ediləcək dəyişiklik 

imkan yaradacaq ki, prokurorluq orqanları da öz növ-

bəsində bu prosesin sürətləndirilməsi və daha geniş tətbiq 

olunmasına səylərini daha da artırsınlar.  

Həmçinin bir məsələ də var. Korrupsiyaya qarşı 

mübarizənin gücləndirilməsi üzrə 2021–2025-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı layihəsində də şəffaflığın gücləndiril-

məsi sahəsində tədbirlər çərçivəsində korrupsiya hüquq-

pozmalarının aşkarlanması və qarşısının alınmasında hü-

quq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının da stimullaş-

dırılması istiqamətində təkliflərin hazırlanması nəzərdə 

tutulmuşdur. Hesab edirəm ki, qanun layihəsi qəbul olun-

duğu təqdirdə, bu da öz töhfəsini verəcəkdir.  

Həmçinin həmkarlarımdan xahiş edirəm ki, təklifləri 

olduğu halda yazılı və şifahi formada bizim komitəmizə 

təqdim edə bilərlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.   

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əminə xanım.  

Hörmətli həmkarlar, yazılanlar var. Sadəcə, xahiş edi-

rəm, birinci oxunuşun tələblərini nəzərə alın. Razi Nurul-

layev, buyurun. 

R.Nurullayev. Təşəkkür edirəm. Xanım Sədr, hörmətli 

deputatlar, “Prokurorluq haqqında” Qanunun 39-cu mad-

dəsində nəzərdə tutulan müddəalar prokurorluğun maddi-

texniki təminatı və maliyyələşdirilməsi üçün yaxşıdır, 

amma istintaqa cəlb edilən şəxslər üçün ədalətli yanaşma 

baxımından o qədər də yox. Bu şirnikləndirici müddəa bir 

qeyri-professional hərəkətə səbəb ola bilməzmi? Pul elə 

bir sehrli qüvvəyə malikdir ki, az adam onun qarşısında 



 

tab gətirə bilir. Dövlətə vurulmuş ziyanın ödənilməsindən 

əldə olunan məbləğin 5 faizinin, şəxsin cinayət məsuliy-

yətindən azad edilməsi üçün dövlət büdcəsinə edilmiş 

ödənişdən 5 faizinin prokurorluğun xəzinə hesabına köçü-

rülməsi çox yaxşıdır. Doğrudan da, bunu çox bəyəndim və 

səs də verəcəyəm.  

Amma  beynimi qurcalayan və rahatlıq verməyən üçün-

cü bənddir. İnzibati xətalara dair işlər üzrə tətbiq edilən 

cərimələrdən daxil olan vəsaitin 23 faizinin də köçürül-

məsi qeyri-professional yanaşmaya stimul yarada bilər. 

Bir də, hörmətli birinci vitse-spiker Əli müəllimdən soruş-

maq istərdim, əgər mümkünsə cavablandırsın, rəqəmlər 

həmişə yuvarlaq olur, 10-15-20-25 və sair, amma burada 

23 faiz, bunun xüsusi anlamı varmı? Təşəkkür edirəm.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Erkin Qədirli, buyurun. 

E.Qədirli. Çox sağ olun, xanım Sədr. Mən komitədə bu 

layihənin plenar iclasa çıxarılmasının lehinə səs vermi-

şəm, prinsip etibarı ilə, əksər müddəaları da dəstəkləyi-

rəm. Yeganə 5 və 23 faiz məsələsində mənim  xüsusi rə-

yim var.  

Ötən il də bir neçə qanunda ilboyu bu sayaq dəyişik-

liklər təklif olunmuşdu. Ədliyyə, daxili işlər, gömrük 

orqanlarının işində rüsum, cərimə və sair yığım məsələsi, 

– düzdür, onlar fərqlənir, – onun hansısa faizi avtomatik 

olaraq həmin qurumların xəzinə hesabına köçürülür, döv-

lət büdcəsinə gəlmir. Mən hər dəfə belə dəyişiklik gələndə 

eyni mövqedən çıxış eləmişəm, bu gün də həmin mövqedə 

qalıram ki, bu, sağlam yanaşma deyil. Yeri gəlmişkən, bu 

gün səhər biz Hesablama Palatasının hesabatını qəbul 

etdik. Hesablama Palatasının hesabatında göstərilir ki, 

qanunverici orqanın ali audit orqanı ilə birgə büdcə 

nəzarəti üzrə göstəricidə, 100 ballıq cədvəldə biz Rusi-



 

yadan, Ukraynadan, Qırğızıstandan, Gürcüstandan geri-

dəyik. Həm də bax, bu səbəbdən, çünki Milli Məclis bu 

yığımları əldən vermiş olur. Baxmayaraq ki, onlar qanun-

la, təyinatı üzrə büdcədənkənar yığımları edən orqanların 

birbaşa xəzinə hesabına köçürüldüyündən biz bilirik, o pul 

hara gedir. Amma yenə də Mili Məclisin nəzarətindən yan 

keçir və mən bunu siyasi səbəbdən doğru saymıram.  

Bir də, əgər vaxtıma qalıbsa, etiraz eləmirsinizsə, icazə 

verirsinizsə, sadəcə olaraq, dil məsələsi ilə bağlı. Mənim 

hörmətli dilçilərlə dəfələrlə bu barədə söhbətlərim olub. 

Əslində, aşağı-yuxarı bütün ölkələrdə dilçilərlə hüquq-

şünasların terminoloji mübahisələri düşür. Biz bu baxım-

dan yeganə deyilik. Məsələn, Amerikada Klintonun prezi-

dentliyi vaxtında “Plain Language Commission” adlı dil 

komissiyası yaradılıb, bu günə qədər işləyir. Onlar, əsa-

sən, qanunvericilikdə felin məchul növünün çıxarılması 

üzərində işləyirlər ki, ingilis dilində “passive voice” 

deyilir, bu, doğru sayılmır. Amma bizim mübahisələrimiz 

mənə, haradasa, daha çox XIX əsrdəki Almaniyanı xatır-

ladır. Orada da dilçilərlə hüquqşünasların arasında daha 

çox siyasi səbəbdən doğmuş bir mübahisə var idi. Şərti 

olaraq, romanistlərlə germanistlər arasında. Romanistlər 

hesab edirdilər ki, hüququn dili latın ağırlıqlı terminlərlə 

olmalıdır, Roma hüququna uyğunlaşdırılmalıdır. Germa-

nistlər hesab edirdilər ki, xeyr, alman dilinin ruhuna 

uyğunlaşdırılmalıdır. Nəticəsi, bilirsiniz, nə oldu? Almani-

yada Mülki Məcəllə 1813-cü ildə hazır olsa da, layihəsi 

1896-cı ildə qəbul olundu. 1900-cü ildə də qüvvəyə mindi, 

yəni 87 il yubandı. Düzdür, bizim problemimiz o dərəcə 

dərin deyil. Amma hər dəfə dillə, terminoloji aydınlaş-

dırma ilə bağlı söhbət düşəndə biz görürük ki, müzakirələr 

haradasa əsaslı şəkildə uzanır və başqa bir məcraya yö-



 

nəlir. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Əminə Ağazadə. Buyurun, Əminə xanım. 

Ə.Ağazadə.  Çox sağ olun. Mənim qısa olaraq, Razi 

müəllimi narahat edən 3-cü bəndlə bağlı bir qeydim var. 

İnzibati xətalarla bağlı işlər üzrə hissə ilə bağlı isə qeyd 

etməliyəm ki, prokurorluq orqanlarının vəzifəli şəxsləri 

inzibati xəta haqqında iş başlamağa səlahiyyətli olsalar da, 

bu qurum inzibati xəta haqqında işə baxmaq və inzibati 

cərimə tətbiq etmək səlahiyyətlərinə malik deyil. Yəni 

prokurorluq orqanları başladıqları işləri baxılması üçün 

neytral bir orqan, ədalət mühakiməsini həyata keçirən 

müstəqil hakimlərə, məhkəməyə göndərir və son qərarı 

hakim qəbul edir. Yəni bu istiqamət üzrə də hər hansı bir 

maraq toqquşması baş vermir.  

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, burada şikayət 

vermək mexanizmləri də məhkəmənin qərarında mövcud-

dur və həmçinin o faiz baxımından da, – Siz qeyd etdiniz, 

– əvvəllər yuvarlaq idi, indi isə faizin konkret olaraq gös-

tərilməsi daha məqsədəmüvafiq hesab olunur. Təşəkkür 

edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Əminə xanım.  

Hörmətli həmkarlar, daha çıxış etmək istəyən yoxdur. 

Ona görə də mən qanun layihəsini səsə qoyuram. Be-

ləliklə, “Prokurorluq haqqında” Qanunda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul 

edilməsinə, xahiş edirəm, münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.52 dəq.) 

Lehinə 74 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 19 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi birinci 

oxunuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, indi isə biz sonuncu, 9-cu məsə-

ləyə keçirik. Bu, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə 

haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsidir. Əminə xanım, mən yenə də Sizə söz verirəm. Bu-

yurun, məlumat verin.  

Ə.Ağazadə. Təşəkkür edirəm. “Prokurorluq orqanların-

da qulluq keçmə haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsinə əsasən ilk dəfə prokurorluğa qə-

bul edilən şəxslər üçün stajorluq müddətinin 6, sınaq 

müddətinin isə 3 ay müəyyən edilməsi təklif edilir.  

Həmçinin bir sıra dəyişikliklər var ki, uyğunlaşdırma 

xarakteri daşıyır. Rütbələrin verilməsi ilə bağlı mütərəqqi 

dəyişikliklər var. Bu dəyişikliklər qəbul olunduğu təqdir-

də, prokurorluq orqanlarında sınaq və stajorluq müddəti-

nin “Dövlət qulluğu haqqında” Qanuna və digər xüsusi 

dövlət qulluğunu həyata keçirən dövlət orqanlarında sta-

jorluq və sınaq müddətinə uyğunlaşdırılması təmin edilə-

cəkdir. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əminə xanım.  

Müzakirəyə keçirik. Qüdrət Həsənquliyev. Buyurun, 

Qüdrət müəllim. 

Q.Həsənquliyev. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə 

xanım. Mən bundan öncəki məsələnin müzakirəsində də 

yazılmışdım. Amma fikirləşdim ki, elə bir dəfə çıxış edim, 



 

məsələlərə münasibət bildirim.  

Doğrudan da, mənim həmkarlarım bundan öncə çox 

ciddi məsələlərə toxundular. Bu məsələ ilə bağlı mən də 

zaman-zaman öz mövqeyimi bildirmişəm. Səhv etmirəm-

sə, Azərbaycanda 8 istintaq orqanı var. Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Dövlət Təhlü-

kəsizliyi Xidmətinin və sair. Onda bu orqanlarla bağlı 

qanunlara da gərək biz dəyişiklik edək. Onların da istintaq 

orqanlarına bu güzəştləri nəzərdə tutaq.  

Bundan başqa, Azərbaycanda, biz bilirik ki, ədalət 

mühakiməsinin həyata keçirilməsində prokurorluq orqan-

larının xüsusi yeri var. Yəni sabah məhkəmələr də belə bir 

təşəbbüslə çıxış etsələr ki, biz hansı cərimələri təyin 

edirik, onun da faizi bizə gəlsin. Yəni bu, hansı nəticələri 

doğuracaq. Sonra ədalət mühakiməsinin həyata keçirilmə-

sində, yəni məhkəmə icraatında vəkillik institutunun yeri 

var. Sabah vəkillər də məsələ qaldırsınlar ki, hansı məsə-

lədə, tutaq, bizim mövqeyimiz üstün gəldisə, o məsələ 

üzrə Vəkillər Kollegiyasına da pul köçürülsün. Yəni, ümu-

miyyətlə, bundan imtina etmək lazımdır. Sahibə xanım, 

söhbət təkcə prokurorluq orqanlarından getmir. Bütünlük-

lə, yəni digər dövlət orqanlarında harada bu var, biz dövlət 

olaraq dövlət orqanlarını şirnikləndiririk ki, siz cərimələ-

rin təyin olunmasında maraqlı olun. Düşünürəm, bu ənə-

nədən imtina etməyin vaxtı gəlib çatıb.  

Müzakirə olunan məsələ, “Prokurorluq orqanlarında 

qulluq keçmə haqqında” Qanunla bağlı. Burada 5.2-ci 

maddə ilə bağlı onu qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, pro-

kurorluq orqanlarına qəbul kifayət qədər çətin bir proses-

dən keçir. Əvvəlcə test imtahanı, test imtahanından sonra 

yazılı imtahan verirlər, sonra isə müsabiqə. Yəni prokuror-

luq orqanlarında işə qəbul olunmaq üçün şəxslər 3 mər-



 

hələdən keçirlər. Ondan sonra stajorluq təyin olunur. 

Stajorluğu başa vurandan sonra, demək, müvafiq vəzifəli 

şəxs rəy verir ki, bunu sınaq müddətinə işə qəbul edək.  

İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində gənc hüquqşünasları 

prokurorluq orqanlarına, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə 

orqanlarına cəlb etmək üçün böyük bir iş aparılır. Stimul-

laşdırırlar ki, gəlin, təki prokurorluq orqanlarında, hüquq 

mühafizə orqanlarında işləyin. Biz bu prosesi o qədər 

çətinləşdirmişik ki, nəyə lazımdır bunlara bu qədər stress 

yaşatmaq? Test imtahanını verdi, əgər 10 vakansiya varsa, 

10 nəfər ən yüksək bal toplamış şəxs o işə qəbul olunur. 6 

ay sınaq müddəti təyin olunur. Bundan sonra da işə gö-

türülür. Mən istəyirəm ki, biz bu qanunvericilik təşəbbüsü 

ilə çıxış etmiş orqanla iş aparaq. Doğrudan da, öz insanla-

rımızı, gənclərimizi bu qədər incitməyin adı yoxdur. Düz-

dür, burada sadələşdirilir. İndi stajor müddəti 1 ildən 6 aya 

endirilir. Sonra sınaq müddəti 6 aydan 3 aya endirilir. 

Yəni bunun özü də çox mütərəqqi haldır. Ona görə də mən 

buna səs verəcəyəm. Amma növbəti oxunuşlara qədər biz 

bu məsələni müzakirə etməliyik və bunu çox sadələşdir-

məliyik.  

Ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna qəbul da həddindən ar-

tıq sadələşdirilməlidir. Yəni test imtahanı verdisə, işə qə-

bul olunmalıdır. Ondan sonrakı mərhələlər süni əngəllər-

dir, sui-istifadə üçün imkanlar yaradır. Mən düşünürəm ki, 

həm də insanlarımızı, xüsusi ilə də gənclərimizi incidir. 

Buna görə də bu islahatlar bu istiqamətdə də davam 

etməlidir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun.  

Arzu Nağıyev. Buyurun, Arzu müəllim.  

A.Nağıyev. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Mənim 

sualım bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, komitədə mən də 



 

plenar iclasa çıxarılması ilə bağlı müsbət rəy vermişəm və 

təbii ki, Hərbi Prokurorluğu nəzərə almıram. İlk dəfə 

prokurorluq orqanına qəbul edilən şəxslərin həqiqi hərbi 

xidmətdə olması mütləqdirmi və təbiidir ki, işə götürəndə 

ilkin rütbələrdə bu, nəzərə alınırmı? Bu, bir.  

İkincisi, Vətən müharibəsində əlillik dərəcəsi almış, 

müəyyən bədən orqanlarını itirmiş şəxslərin bu orqanlara 

qəbulu  necə həyata keçirilir? Burada tibbi komissiyanın 

qərarı mütləqdirmi? Çünki Əfqanıstan müharibəsindən də, 

digər müharibələrdən də sonra istər qolunu, ayağını itirmiş 

şəxslər həm səfərbərlik, həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm də 

prokurorluq orqanlarında o vaxt işə götürülürdülər. Xahiş 

edərdim, bu məsələ ilə bağlı bir aydınlıq gətirin. Əgər 

yoxdursa, bu məsələni bir qanun çərçivəsində müzakirə 

edərdik. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Arzu müəllim.  

Əminə xanım, cavab vermək istəyirsiniz? Buyurun. 

Ə.Ağazadə. Hörmətli Arzu müəllim, hərbi xidmətlə 

bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, “Prokurorluq orqanlarında 

qulluq keçmə haqqında” Qanunun 15-ci maddəsində hərbi 

prokurorluq əməkdaşlarının hərbi xidmət keçməsi mütləq 

hal daşıyır. Əvvəllər bu, nəzərdə tutulmamışdı, sonradan 

dəyişiklik olub. Həmçinin işə qəbulla bağlı tibbi arayış 

təqdim olunur, bəli. Həkim komissiyasından keçmiş şəxs-

lər onların rəyinə əsasən işə qəbul olunurlar.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əminə xanım.  

Hörmətli  həmkarlar, çıxış etmək istəyən yoxdur. Ona 

görə də, xahiş edirəm, “Prokurorluq orqanlarında qulluq 

keçmə haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qa-

nun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul edilməsinə mü-

nasibət bildirin. Buyurun.  

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.59 dəq.) 

Lehinə 75 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, siz də məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 18 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi birinci 

oxunuşda qəbul edildi.  

İclasımız başa çatdı, hamıya təşəkkür edirəm. Sağ olun. 

Növbəti iclasın vaxtı haqqında sizə məlumat veriləcək.  
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Malik Həsənov. Təqdim edilmiş hesabat barədə onu 

qeyd etmək istərdim ki, hesabat həm məzmunca, həm də 

formaca innovativdir. Təqdim edilən məlumatlar Palatanın 

hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti barədə dolğun infor-

masiya verir. Çünki dövlət maliyyə nəzarəti orqanının 

fəaliyyətindəki ictimailik və anlaşıqlıq vətəndaşın dövlətə 

inamını artıran əsas amillərdəndir.  

Hesabat “Hesablama Palatası haqqında” Qanunda 

müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinin və vəzifələ-

rinin siyahısını tam əhatə edir.  Dövlət vəsaitinin forma-

laşması və istifadəsi ilə bağlı mövcud olan problemlər 

ümumi, yolverilən maliyyə və prosedur xarakterli pozun-

tular isə ətraflı və sistemləşdirilmiş şəkildə göstərilmişdir. 

Dövlət maliyyə idarəetməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi 

və dövlət maliyyəsinin qənaətli istifadəsi ilə bağlı hesabat-

lılığın, şəffaflığın və maliyyə inzibatçılığının gücləndiril-

məsi istiqamətində müntəzəm təkliflərin hazırlanması və 

bu təkliflərin bir çoxunun reallaşması müsbət hal hesab 

edilə bilər. Daim beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsini, 

auditin müxtəlif alətlərinin tətbiq olunmasını Palatanın el-

mi potensialının güclənməsi baxımından mühüm nailiyyət 

hesab edirəm. 

Hesablama Palatasının bu gün burada verdiyi izahatlar 

Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün son dərəcədə 

əhəmiyyətlidir. Göründüyü kimi, aparılan yoxlamaların 

nəticələri də müsbətdir. Lakin bir sıra təkliflərim vardır ki, 

onları sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istərdim.  



 

 Təklif edərdim ki, Azərbaycanda büdcə məcəlləsi qə-

bul olunsun. Nəzarət mexanizmi, sistemi də həmin büdcə 

məcəlləsində öz əksini tapsın. 

Toxunmaq istədiyim növbəti məsələ korrupsiya ilə 

əlaqədardır. Hesablama Palatası bununla bağlı müəyyən 

işlər görür. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və digər hüquq 

mühafizə orqanları bu istiqamətdə son dövrlər olduqca 

ciddi və əhəmiyyətli əməliyyatlar aparır. Bu, yaxın gələ-

cəkdə ölkəmizdə korrupsiyanın aradan qaldırılması, onun 

qarşısının alınması üçün müsbət nəticələr əldə etməyə 

imkan yaradacaqdır. Ona görə, hesab edirəm ki, Hesab-

lama Palatası korrupsiya ilə əlaqədar məsələdə daha ciddi 

addım atmalıdır, daha sərt mövqe ortaya qoymalıdır.  

Hesabatdan da göründüyü kimi, qanun pozuntularının 

xeyli hissəsi dövlət satınalmaları sahəsindədir. Hesab edi-

rəm, “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanun və onunla 

əlaqədar olan bütün qanunlar müasir dövrün tələblərinə 

cavab verən formada təkmilləşdirilməlidir ki, orada boşluq-

lar olmasın və həmin qanunlardan sui-istifadə edilməsin. 

 Təklif edərdim ki, Hesablama Palatasının bu hesabatı-

nın müzakirəsində səsləndirilən təklifləri sistemləşdirərək 

islahatların yeni bir paketini hazırlayaq. Hesab edirəm ki, 

Milli Məclisin qanunvericilik orqanı olmasına baxma-

yaraq, belə bir paketi hazırlamaqla yeni dövrün tələblərinə 

cavab verən islahatlara mühüm töhfə verə bilərik. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, hesabatı müsbət dəyərləndi-

rirəm və onun qəbul edilməsinə səs verəcəyəm. 

Sədaqət Vəliyeva. Hesablama Palatasının fəaliyyətinin 

müstəqilliyi ölkəmizdə dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha 

şəffaf və ünvanlı xərclənməsinə nəzarəti daha da gücləndi-

rir, eyni zamanda, təyinatı bilinməyən istiqamətlərə xərclə-

nən vəsaitləri müəyyənləşdirməklə dövlət büdcəsinə qay-



 

tarmağı təmin edir. 

Yaxşı haldır ki, Hesablama Palatasının saytında quru-

mun fəaliyyəti ilə bağlı materiallar və hesabatlar qısa for-

mada olsa da təqdim edilir. Amma bu işə daha çox diqqət 

ayırmaq və ictimaiyyətə daha geniş məlumatlar təqdim 

edilməlidir. Çünki tənqid, qarşılıqlı müzakirələr olan yer-

də inkişaf da, şəffaflıq da  olacaq. 

Bununla belə, Hesablama Palatasının 2020-ci ildəki 

fəaliyyəti haqqında hesabatını da yüksək qiymətləndi-

rirəm. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, qeyri-neft sek-

torunun tərəqqisi istiqamətində görülən tədbirləri, büdcə 

fəaliyyətinin dəqiq diaqnoz edilməsi və reallıqların ortaya 

qoyulması istiqamətini təqdir edirəm. Əlbəttə, inkişaf elə 

bir prosesdir ki, burada daim təkmilləşməyə ehtiyac duyu-

lur. Bu mənada, Hesablama Palatasının təklifləri və həyata 

keçirdiyi tədbirlər də məntiqlidir. 

O da sirr deyil ki, Hesablama Palatasının müəyyən yer-

lərdə apardığı yoxlamalar və çatışmazlıqların aradan qal-

dırılması üçün verdiyi təkliflər, həqiqətən, həmin orqan-

ların fəaliyyətinin daha şəffaf və səmərəli qurulmasına yol 

açmış olur.  

Azərbaycanın dinamik inkişafı fonunda müasir dövrün, 

innovativ iqtisadiyyatın və çevik sosial siyasətin tələb-

lərindən irəli gələrək xərclərin və inzibati idarəetmənin 

yeni modelləri formalaşır. Ona görə də həm idarəetmə 

işlərində, həm də onların yoxlanılmasında və sonradan 

müfəssəl hesabatın hazırlanmasında da təkmilləşmələrə 

doğru gedilməlidir. Hesablama Palatası reallaşdırdığı iş-

lərlə auditin keçirilməsi sahəsində təkmilləşdirmələrin baş 

tutmasına əsas yaradır. Bu da, təbii olaraq, maliyyə sahəsi 

ilə əlaqədar ciddi nəzarətin və şəffaflığın daha da möh-

kəmlənməsinə şərait yaradır.  



 

İstəyimiz və arzumuz da ondan ibarətdir ki, şəffaf və 

sosial, gümrah Azərbaycanı formalaşdıraq. Bu işdə isə hər 

kəs, hətta adi vətəndaşlar belə bu gün dünyada baş verən 

məlum hadisələrdən nəticə çıxarmalı və Prezident İlham 

Əliyevin ətrafında sıx birləşməlidir. 

Sahib Alıyev. Hərbi Qənimətlər Parkı ona görə möv-

cuddur ki, ordunu quran, ölümün gözünə dik baxaraq dö-

yüşdə əsgərindən qabaqda gedən zabit yetişdirən, hay ha-

vadarlarını susdurmaq üçün aparılacaq savaşın davamlı 

şəkildə hüquqi bazasını formalaşdıran, təhrifçi-tərəfçi qlo-

bal medianı təkbaşına yerində oturtmağı bacaran cənab 

İlham Əliyev kimi liderimiz, Ali Baş Komandanımız, Pre-

zidentimiz var!  


