
 

ALTINCI ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

IV SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 39 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

22 dekabr 2020-ci il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri Sahibə Qafarova sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 103 deputatı iştirak etmişdir. 

 
Qeydiyyat (saat 11.09 dəq.) 

İştirak edir 98 

Yetərsay 83 

 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

2. “Şərti maliyyə vahidi haqqında” Azərbaycan Res-

publikası Qanununun ləğv edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

3. “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorun-

ması haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, 

“Banklar haqqında”, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edil-

məsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 



 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında. 

4. “Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr ta-

rixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük 

orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnaməyə dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun la-

yihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

5. “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazir-

liyinin 15 illiyi (2005–2020)” Azərbaycan Respublikası-

nın yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azər-

baycan Respublikasının orden və medallarının təsis edil-

məsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun 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 19 deputatı plenar iclas salonunun lojasında 

əyləşdiyinə görə əl qaldırmaqla səs vermişdir. 

 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 

 

Gündəlik haqqında. 

 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Razi Nurullayev, 

Zahid Oruc, Fazil Mustafa, Əziz Ələkbərov, Siyavuş 

Novruzov, Sahib Alıyev, Əli Məsimli 

 
Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.10 dəq.) 



 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.34 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. “Şərti maliyyə vahidi haqqında” Azərbaycan Res-

publikası Qanununun ləğv edilməsi barədə Azərbay-

can Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.39 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

3. “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi 

qorunması haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

haqqında”, “Banklar haqqında”, “Bələdiyyə torpaqla-

rının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 
 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.40 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

4. “Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr 

tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Gömrük orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnamə-

yə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Mahir Abbaszadə 
  
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 



 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.43 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Na-

zirliyinin 15 illiyi (2005–2020)” Azərbaycan Respub-

likasının yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar 

“Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının 

təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci 

oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli, Razi 

Nurullayev 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.48 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 101 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

Sahibə Qafarova 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
22 dekabr 2020-ci il. Saat 11. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri 

Sahibə Qafarova sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli deputatlar, hör-

mətli media nümayəndələri. Hörmətli həmkarlar, xahiş 

edirəm, qeydiyyatdan keçək.  

 
Qeydiyyat (saat 11.09 dəq.) 

İştirak edir 82 

Yetərsay 83 

 

Şakir müəllim, Siz də məlumat verin.  

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

mitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsi müdirinin 

müavini.   

Qeydiyyatdan 16 deputat keçmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Yetərsay var, iclasımıza 

başlaya bilərik.  

Hörmətli deputatlar, gündəlik sizə paylanıb, bu gün bi-

zim gündəliyimizdə 5 məsələ var. Xahiş edirəm, gündəliyə 

də münasibət bildirin. Buyurun.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.10 dəq.) 

Lehinə 82 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 16 deputat səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, gündəlik də qəbul olundu.  

Gündəmdə olan məsələlərlə bağlı müzakirələrə ehtiyac 

var? Yoxdur, yoxsa var? Təkid eləyən var? Kimdir?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən.  Razi Nurullayev, buyurun. 3 dəqiqə. 

R.Nurullayev. Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli depu-

tatlar, sözüm milli birliyi unudub nifrət dolu çıxış edən-

lərədir.  

44 gün səssiz qaldınız. Sağ olun. İndi isə gəlin, ağıllı 

söhbətlər edək. Nə qədər ürəkbulandırıcı danışmaq və 

qaragüruhçu olmaq olar? Əli Kərimli, Əli İnsanov və 

xaricdə olan bloqerlərin bəziləri  köhnə peşələrinə qa-

yıdıblar. Əli İnsanovun dünənki müsahibəsi nifrətlə dolu-

dur. Başa düşürəm ki, həbsdə məşəqqətlər yaşayıb. Köhnə 

ritorikanız isə sizə və xalqa nə isə qazandırmır. Qarabağ 

zəfərini aşağılamaq cəhdiniz qəbuledilməzdir.  

Əli Kərimli də Qarabağ zəfərini kiçildir, çünki içində 

vəzifə tutanlara nifrət var. Deyir ki, özündən 2-3 dəfə zəif 

düşməni udmağa nə var ki. Vallah, billah, Allah haqqı bu, 

ədalətsizlikdir, ayıbdır, tökülən şəhid qanlarına sayğısız-

lıqdır.  

Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 



 

zəfər çalıb. Buna kölgə salmaq istəyənlər şəhidlərimizin 

ruhunu incidir və onlara qarşı ən sərt qınaq kampaniyası 

olmalıdır. Ay kişilər, danışın ki, korrupsiya olmasın, 

oğurlayanlar dar ağacından asılsın. Bu xalq gözəl xalqdır, 

hər şeyindən keçdi ki, qələbə qazanaq. Bu xalq tək 

oğlundan keçdi ki, torpaq qayıtsın. Bu xalqın oğlanları 

əlini, ayağını itirdi ki, namusumuz təmizlənsin.  

Danışmaqla heç kimin qarnı doymur. Nələr isə edin ki, 

xalq da görsün və bəyənsin. Çıxış yolu yalnız nifrət dolu 

tənqiddirmi? Bütün günü fikirləşirsiniz ki, necə edək, 

Prezident İlham Əliyevi nüfuzdan salaq. Başqa işiniz-

gücünüz yoxdur? Daha bu kişi torpağı alıb da, nə 

istəyirsiniz? Hamı çalışır ki, narazı olanların xoşuna gələn 

şeylərdən danışsın ki, daha çox adam baxsın. Allah 

şahiddir ki, içim etirazla doludur. Çünki korrupsiya və 

rüşvətxorluq sözdə dayanıb. Xalq sözdə yaxşı yaşayır. 

Amma sizin hərəkətləriniz bu istəyinizə dəlalət edir ki, 

xalq həmişə pis yaşasın. Qəlbimdən keçənin çoxunu 

demirəm ki, onlara bənzəməyim.  

Hər kəsin gözü Prezidentdədir ki, bundan sonra daha 

gözəl işlər görəcək. İmkan verin, etsin də. İlham Əliyevdən 

başqa mövzunuz yoxdur? Sizin işiniz biabırçılıqdır. 

Bəsdirin! Nifrət tökə-tökə bir gün görəcəksiniz ki, özünüz 

də nifrətin içində boğulmusunuz. Bu, müxalifətçilik yox, 

düşmənçilikdir. 5 adamı idarə edə bilməyənlər idarəçilik-

dən, cibindən 5 manatı çıxarıb yaralıya verməyə ürəyi gəl-

məyənlər milyonlardan danışırlar. Bir olaq, xalqa xidmət 

edək.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Zahid Oruc. Buyurun.  

Z.Oruc. Hörmətli Sədr, hörmətli Məclis üzvləri. Bu il 

martın 5-də ölkə Prezidenti Tovuz rayonuna səfəri zamanı 

Tarix və diyarşünaslıq muzeyini ziyarət edərkən divardan 



 

asılmış xəritə ilə bağlı iradını bildirərək demişdi: “Bu, 

neçənci əsrin xəritəsidir? Gərək yazılsın... Özü də uşaq 

otağıdır. Uşaq gəlib soruşacaq ki, bu, nədir, mənim məm-

ləkətim nədir? Haradadır mənim qədim şəhərlərim? Onun 

əvəzində orada Urartu görürük”.  

Eyni səhnə dövlət başçısı Tərtərdə Dövlət rəmzləri 

muzeyində olarkən də təkrarlanmışdır. Prezident orada 

dedi ki, gərək tarixi yerlərimiz öz adları ilə əks olunsun. 

Sisyanın əsl adı Qarakilsədir. Bunu pozun və Qarakilsə 

yazın.  

Göründüyü kimi, tarixi, mədəni, elmi irsimizi təkcə 

ermənilərin hücumundan deyil, ilk növbədə, özümüzün 

səhv və yanlışlarımızdan qorumalıyıq. Oxşar mənzərə 

Prezidentin İrəvan ilə bağlı açıqlamalarına bizim bir çox 

alimlərimizin və siyasətçilərimizin reaksiyasında da özünü 

göstərib. Lakin biz indi qalib millətik. Yeni tarix 

gözümüzün qabağında yaradılır və yazılır. Bir vaxtlar 

çarizm və ondan sonrakı sovet dövründə milli keçmişimizi 

düzgün yazmağa icazə verilmədi, deyirdik. Bəs indi bizə 

kim mane olur?  

Dövlət başçısı Tarix İnstitutuna, Mədəniyyət Nazir-

liyinə, Elmlər Akademiyasına, elə hamımıza tarix dərsi 

keçir. Rayonlarda icra hakimiyyəti başçılarına vətənin hər 

qarışının doğru tarixini bilməyi, onu divardan asarkən 

yaxşı-yaxşı öyrənməli və gələcək nəsillərə ötürməli olduq-

larını xatırladır.  

Vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyevin xarici diplomatik 

görüşlərdə hərbi, iqtisadi, siyasi gücümüzlə bərabər, xəri-

tələri silaha çevirib dünya siyasətçilərinə tarix dərsləri 

keçməsini xatırladır. Lakin problemin kökü bizim tarix 

siyasətindədir. Təəssüflər olsun ki, müstəqillikdən keçən 

30 ilə yaxın müddətdə biz tariximizə hərtərəfli və obyektiv 



 

baxışı, dünya elminin qəbul etdiyi sistemli yanaşma meto-

dunu sərgiləyə bilməmişik. Başa düşməliyik, tariximiz 

ideologiyaların və siyasətin qurbanına çevrilə bilməz. Onu 

müxtəlif imperiyaların bir parçası kimi görməklə xro-

noloji, təsvirçi, təhkiyəçi konsepsiyasından qurtarmalıyıq. 

Bu, dövlətçilik tariximizə kompleks baxış deyil, epizodik 

münasibətdir. Biz bunun nəticəsində ana vətəni ata yurdu 

səviyyəsinə qədər kiçiltmişik. Halbuki tarix siyasəti və 

elmi, alimlərimiz müharibənin ön cəbhəsində olmalıdırlar. 

Ona görə də təklif edirik ki, ölkə rəhbəri yanında xüsusi 

tarix komissiyası yaradılsın. Biz keçmişimizi gedib ticarət 

köşklərindən almalı deyilik. Azərbaycan tarixinin ən 

mühüm salnamələrinin qorunub saxlandığı Rusiya arxiv-

lərindən, eləcə də İran, Gürcüstan, Fransa, Britaniya, həm-

çinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında hissə-hissə səpələn-

miş tariximizin vahid bir binaya, ölkəmizə, dövlət bina-

mıza gətirilməsi vacibdir. Milli tarix kitabımızın yazılması 

müvafiq dövlət proqramı ilə bağlıdır. Bu, torpaqlarımızın 

azad olunmasında vacib bir mərhələdir. Çünki tarixi, 

dünənini düzgün öyrənmək mifologiyalardan və ilğım-

lardan azad olmaq... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Fazil Mustafa. Fazil müəl-

lim, buyurun. 

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

ləri. Azərbaycanın Qarabağda qazandığı şanlı qələbə həm 

də Azərbaycanın qarşısına yeni problemlər də çıxarıb. Bu 

problemlər, birinci növbədə, burada bərpa, məskunlaşma 

işlərinin uğurlu şəkildə aparılması istiqamətində addım-

lardır. Burada üzərimizə böyük bir məsuliyyət düşür ki, bu 

dövrdə biz ötən illərdə buraxdığımız səhvləri buraxmayaq 

və bunu sistemli şəkildə həyata keçirək. Dövlət səviy-

yəsində işlər görülür. Mənim bir neçə təklifim var.  



 

Təkliflərimdən biri odur ki, biz bir neçə nazirliyi, xü-

susilə Qarabağda daha çox layihələr həyata keçirən 

nazirlikləri Gəncə şəhərinə köçürərək, bu prosesin Gəncə-

dən idarə olunmasını təmin edək. Ölkənin ikinci şəhərini 

daha aktiv bir vəziyyətə gətirək. Diqqət edirsinizsə, Rusi-

yada bir çox qurumlar Moskvadan Sankt-Peterburqa köçü-

rüldü. Müxtəlif xarici ölkələrdə, Türkiyədə də belə bir 

ənənə var. Ankaradakı bəzi qurumlar, nazirliklərin bir qis-

mi əsas fəaliyyətini İstanbul, yaxud bölgələr üzərindən hə-

yata keçirirlər. Bu, daha çevik idarəetməni həll edə bilər.  

İkinci, biz yaxın günlərdə qardaş Türkiyə Respublika-

sına təklif eləməliyik ki, Şuşada konsulluq açılması ilə 

bağlı tədbirlərini görsün. Çünki bu, olduqca vacib məsə-

lədir. Gəncədə və Naxçıvanda olduğu kimi, Şuşada da 

mütləq Türkiyənin konsulluğu açılmalıdır.  

Üçüncü, biz televiziyada bu mövzu ilə bağlı çıxış 

eləyəndən sonra çox sayda iş adamları hətta Türkiyədən 

belə telefon açaraq bildirirlər ki, Qarabağa sərmayə yatır-

maq istəyirlər. Amma bu prosesin hansı formada, tender-

lərin necə şəffaf və açıq formada keçirilməsi ilə bağlı 

bilgiləri olmadığını və buna bir az da tam inamla yanaş-

madıqlarını söyləyirlər. Bunu açıq bir şəkildə cəmiyyətə 

çatdırmaq lazımdır ki, istənilən cəsur adam, ora sərmayə 

yatırmaq istəyən istənilən adam bu prosesdə öz töhfəsini 

verə bilsin.  

Nəhayət, ən vacib təkliflərdən biri. Biz Qarabağla bağlı 

ayrıca bir kadr bankı yaratmalıyıq. Artıq ora bir cəza 

yerinə çevrilməməlidir. Kimsə Bakıdan hüquq mühafizə 

orqanlarından uzaqlaşdırılmaq üçün ora getməməlidir. 

İnsanlar könüllü şəkildə müraciət eləməlidir, təbii, hüquq 

mühafizə orqanlarında, başqa dövlət qurumlarında çalışan 

insanlar ki biz məhz Qarabağda işləmək istəyirik. Onlara 



 

da 1,5–2 dəfə artıq əmək haqqı verilməsi, ailələrinin, təbii 

ki, evlə təmin olunması şərti ilə ora göndərmək lazımdır. 

Çünki bilirsiniz, oradakı proseslər, sadəcə, formal olaraq 

ora təyin olunan insanlar vasitəsi ilə keçirilməyəcək. Ora 

fədakar, daha cəsur insanlar lazımdır və belə olsa, biz bu 

prosesi daha uğurla yekunlaşdırmaq imkanı əldə edəcəyik. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, hər bir 

adam üçün bu gün gedib Qarabağda işləmək böyük qurur 

və fərəh hissi doğurmalıdır.  

Əziz Ələkbərov. Əziz müəllim, buyurun. 

Ə.Ələkbərov. Hörmətli Sədr, hörmətli deputatlar, 

hörmətli media nümayəndələri. Mən bu gün danışmaya 

bilməzdim. Çünki sabah, dekabrın 23-dür. Düz 73 il 

bundan əvvəl, 1947-ci il dekabrın 23-də o vaxtkı SSRİ 

rəhbəri Stalin indiki Ermənistan ərazisindən 100 min nəfər 

soydaşımızın min illər boyu yaşadıqları dədə-baba 

yurdlarından qovulması barədə qərar imzalamışdı. Bu 

qərar “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azər-

baycanlı əhalisinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalı-

ğına köçürülməsi haqqında” qərar adlanırdı. Amma bu 

qərar Azərbaycanın tarixi torpaqları olan indiki Ermənis-

tan ərazisinin etnik təmizlənməsi, tamamilə erməniləş-

dirilməsi istiqamətində atılmış və 1988-ci ildən başlayan 

faciələrimizə yol açmış ədalətsiz bir qərar idi. O vaxt o 

deportasiya 3 il üçün nəzərdə tutulmuşdu. Amma 5 il 

davam elədi. Yüz min nəfər insanın köçürülməsi nəzərdə 

tutulmuşdu, amma 150 min nəfər öz yurd-yuvasından 

qovuldu. O vaxt Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə, Dərəçiçək, 

İrəvan kimi dağlıq və dağ ətəyi bölgələrdən insanları ta-

mam fərqli iqlim bölgələrinə, Azərbaycanın aran rayon-

larına köçürdülər. Həm də əvvəldən heç bir hazırlıq işləri 



 

görülmədən, bu insanların harada yaşayacağını fikirləş-

mədən. Minlərlə insan – qoca, qadın, uşaq istidən, qızdır-

madan tələf oldu. Ermənilər isə Ermənistandakı hazır 

azərbaycanlı evlərinə dolub yaşadılar.  

Stalinin ölümündən sonra SSRİ-də öz tarixi ərazilərin-

dən deportasiya edilmiş bütün xalqlar – çeçenlər, inquşlar, 

ahıska türkləri, Krım tatarları və başqaları tarixi bəraət al-

dılar, öz dədə-baba yurdlarına qayıtmaq hüququ qazan-

dılar. Təkcə Qərbi Azərbaycandan, indiki Ermənistan əra-

zisindən deportasiya olunan soydaşlarımıza tarixi bəraət 

verilmədi. Bu gün bu insanların tarixi hüququ bərpa olun-

malıdır. Bu insanlara bəraət verilməlidir. Bu insanların öv-

ladları öz dədə-baba yurdlarına qayıtmaq hüququ qa-

zanmalıdır və bunu istəyirlər. Bu, onların hüququdur. Bu 

gün Ermənistan dövləti ya bu insanların övladlarının geri 

qayıtma hüququnu tanımalıdır, ya da bu insanların övlad-

larına 70 illik təzminat verməlidir. Bu məsələyə hüquqi, 

siyasi qiymət verilməsinin təməlini deportasiyanın 50 illi-

yində, 1997-ci il dekabrın 18-də ulu öndər “1948–1953-cü 

illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki ta-

rixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası 

haqqında” tarixi Fərmanı ilə qoydu. Bu gün biz ulu 

öndərin bu siyasətini davam etdirməli, bu deportasiyaya 

hüquqi, siyasi qiymət verilməsi prosesini başa çatdırmalı-

yıq. Mənə elə gəlir ki, bu gün bu, Azərbaycanın Qarabağ 

münaqişəsinin birdəfəlik həlli...  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Mən çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə verə 

bilməyəcəyəm. Amma cümlənizi bitirin. 

Ə.Ələkbərov. Mənə elə gəlir ki, bu gün bu, Azərbay-

canın Qarabağ münaqişəsini birdəfəlik həll etməsi ilə hələ 

də barışmaq istəməyən bəzi qisasçı Ermənistan siyasi-



 

lərinə, onların havadarlarına da çox tutarlı cavab olardı. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Siyavuş Novruzov. 

Buyurun.  

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli 

deputatlar. Mən bu gün bu imkandan istifadə edərək bizim 

mətbuat nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirmək 

istəyirəm ki, müharibə dövründə kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələri çox aktiv iştirak elədilər. Həm 

cəbhə bölgəsində əsgərlərimizlə, həm də xaricdə oturan 

Azərbaycan əleyhinə olan düşmənlərlə əlaqədar öz 

yazıları ilə informasiya müharibəsində öndə getdilər və 

hərbi vəziyyətin tələblərinə uyğun şəkildə hərəkət etdilər. 

Mən hesab edirəm, bəzi məsələlərdə bunu bir az da 

qoruyub saxlamalıyıq. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı, 

Azərbaycanda yaşayan digər xalqların nümayəndələri, indi 

yaşayan və gələcəkdə yaşayacaq ermənilər istənilən yerdə 

daşınar və daşınmaz əmlak alıb-satmaq hüququna malik-

dir. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasının verdiyi hüquqdur. 

Bu gün qəzet səhifəsinə və yaxud hansısa televiziya 

verilişinə çıxarıb müzakirə aparmaq ki, Xankəndidə ev 

alaq, almayaq, mən hesab edirəm, bu, düşmən dəyir-

manına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Azərbaycanın 

istənilən vətəndaşı istənilən yerdən daşınmaz və daşınar 

əmlak almaq hüququna malikdir. Bu, dolayısı ilə bizim 

düşmənlərimizin əlinə bir bəhanə verir ki, onlar bundan 

gələcək planlarının həyata keçirilməsində bir vasitə kimi 

istifadə eləsinlər. Ona görə də, gəlin, bu vasitələri ver-

məyək və diqqətli yanaşaq.  

İkinci məsələni hörmətli Razi müəllim burada, doğru-

dan da, qaldırdı. Son dövrlər biz baxırıq ki, atəşkəsdən, 

yəni müharibə bitdikdən sonra, demək olar, tamam başqa 



 

tərəfə dönərək, – onsuz da əvvəl də qəlblərində başqa fi-

kirlər idi, o vaxt danışa bilmirdilər, – indi başlayıblar 

Azərbaycan rəhbərliyi, cənab Prezident, ayrı-ayrı dövlət 

qurumları haqqında böhtanlar, şayiələr, fikirlər söyləməyə. 

Anti-milli şuraya daxil olanlar, yaxud vaxtilə bu iqtidardan 

qovulan insanlar bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirirlər.  

Müharibə dönəmi vardı və Ali Baş Komandanın rəh-

bərliyi altında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Ordusu şanlı 

qələbə əldə etdi. Bunu artıq ermənilər və ermənilər tərə-

findən maliyyələşənlər həzm eləyə bilmir. Dağlıq Qarabağ 

prosesini ömrü boyu hakimiyyətə gəlmək üçün özlərinə 

bir vasitəyə çevirən insanların son şansı əlindən çıxıb. O 

baxımdan da onlar sakit dayana bilmirlər və elə bilirdilər 

ki, bundan istifadə eləyib yenidən öz məkrli niyyətlərini 

həyata keçirəcəklər. Bu, baş tutmadı və tutmayacaq da. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Sahib Alıyev. Sahib 

müəllim, buyurun. 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Bir dəqiqə, Sahib müəllim. Elşən 

müəllim, Siz ümumi siyahıya yazılmısınız. Ona görə mən 

bunu həyata keçirə bilmirəm. Sizin adınız siyahıda var. 

Əgər vaxt çatsa, danışarsınız. Sahib müəllim, buyurun. 

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

yərli həmkarlar. Mən Belçika və Niderland parlament-

lərinin məlum və mənfur qətnamələri ilə bağlı bir neçə 

kəlmə danışmaq istəyirəm. Hələlik Qarabağın dağlıq his-

səsinin inzibati mərkəzi olan Tərtəri təmsil edən deputat 

kimi, oradakı ermənilərə və eyni zamanda da, Ermənis-

tandakılara bu yüksək kürsüdən səslənmək istəyirəm.  

Bilirsiniz, bəzi böyük dövlətlər Azərbaycan kimi bir 

ölkənin onlar izn vermədikləri halda hərbi-texniki infor-



 

masiya, hərbi, siyasi, kəşfiyyat, mütəxəssis dəstəyi 

verdikləri Ermənistan, eləcə də dünya hayçılığı üzərində 

qələbəsini həzm etmək istəmirlər. Ona görə də bilindiyi 

kimi, bu qələbəni bəzən başqalarının adına çıxmağa 

çalışırdılar. Amma hazırda həm təhlükəsizlik üzrə 

Münxen Beynəlxalq Konfransının sədri Volfqanq İşin-

gerin, həm NATO-nun başında duranların, həm də Rusiya 

Baş nazirinin müdafiə sənayesi üzrə müavini cənab 

Borisovun da dedikləri kimi, XXI əsrin ordusunu məhz 

cənab İlham Əliyev yaradıb və gələcəkdə bu ordunun 

təcrübəsini hər kəs öyrənmək istəyir. Bu, artıq reallıqdır. 

Ona görə də bu cür qətnamələrlə onlar guya, məsələn, 

xristian abidələrinin qorunması tələbini irəli sürməklə heç 

də onu ortaya qoymurlar ki, bunlar, doğrudan da, həmin 

abidələrin gələcəyindən narahatdırlar. Əksinə, onu 

göstərmək istəyirlər ki, guya bunlar olmasa idi, Azərbay-

can həmin abidələri qorumayacaqdı. Yəni öz varlıqlarını, 

əhəmiyyətlərini bununla nəzərə çatdırırlar. Onların bu 

qətnamələri heç də ermənilərə dəstək deyil.   

Bilirsiniz, ailə dəyərlərinin, doğmalıq hislərinin ayaqlar 

altına salınıb tapdalandığı, sevginin şəhvətlə əvəz olundu-

ğu, istismarçı, istehlakçı və  tox cəmiyyətdə liderlərin 

cırlığından da göründüyü kimi, formalaşan parlamentin 

dəstəyi sevgidən qaynaqlana bilməz. Burada ancaq məq-

səd var. Yenidən onlardan alət kimi istifadə etmək var. 

Ona görə də ermənilər bilməlidirlər ki, onların da xilaskarı 

məhz cənab İlham Əliyevdir. Bu xəstə xülyalardan 

kimlərinsə əlində, yəni bu cür güclərin, yırtıcıların əlində 

alət olmaqdan çəkinməlidirlər. Biz bundan sonra əl-ələ 

verib ümumi Qafqaz evi haqqında düşünməliyik. Biz 

bundan sonra mərdimazarlıq, bir-birinə nifrət şəraitində 

yox, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq şəraitində yaşamalıyıq 



 

ki, bunu da məhz Azərbaycanın zəfər çalmış Ali Baş Ko-

mandanı cənab İlham Əliyev onlara təklif edib. Diqqə-

tinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Əli Məsimli. Buyurun, Əli 

müəllim.  

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Koronavirusla  

mübarizə başlanan vaxtdan Milli Məclis öz səlahiyyətləri 

çərçivəsində istər Milli Məclisin Sədri, istərsə də hər bir 

deputat səviyyəsində kifayət qədər fəal iştirak edib. 

Bunları müzakirələrdə fəal iştirak, dinləmələrin təşkili, 

qanunların qəbul edilməsi, təkliflər halında cəmiyyət açıq 

formada görür və hesab edirəm ki, həm də Milli Məclisdə 

tibb sahəsində cəmiyyət tərəfindən kifayət qədər qəbul 

edilən  gözəl kadrlar var. Bu nöqteyi-nəzərdən, hesab edi-

rəm ki, indi qaldırılan bir sıra suallar, yəni pulsuz testlər 

haradadır, testlərin qiyməti niyə 100, 120 manat ətrafın-

dadır, xəstəxanalarda yerlərlə bağlı məsələlər, dərmanların 

çatışmazlığı, koronavirus xəstələrinə müəyyənləşdirilmiş  

paketlərin bir xəstəyə verilməsi, başqasına verilməməsi 

kimi cəmiyyətdə çoxsaylı suallar var. Hesab edirəm ki, 

bizdə cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş həmin tibb 

sahəsində olan görkəmli xadimlərin köməyi ilə əlaqədar 

təşkilatları cəlb edib bir dinləmə keçirilsə, bu, ümumi işə 

kifayət qədər böyük töhfə, insanların o pessimizminin 

aradan qaldırılmasında çox mühüm rol oynaya bilər.  

İkinci, qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq təcrübə 

göstərir ki, əgər koronavirusla mübarizədə təşkilati işlərdə 

çatışmazlıq olursa, təşkilati işlər və çatışmamazlıq ucba-

tından ölənlərin sayı heç də birbaşa koronavirusla ölən-

lərin sayından az olmur. Ona görə də koronavirusla müba-

rizə sahəsində getdikcə monopollaşmağa başlamış  və 

yüksək gəlir mənbəyinə çevrilən bir biznes növünə 



 

çevrilən məqamları aradan qaldırmaq lazımdır. Xüsusilə 

də bu sahədə olan testlərin qiyməti. Bir sıra nüansları 

çıxmaq şərti ilə, Azərbaycanda testlərin qiyməti 100–130 

manatdır, bu da MDB-yə daxil olan ölkələrin xeyli 

hissəsindən yüksəkdir. Eyni zamanda, təcrübələr var ki, 

bu, özbaşına buraxılanda, məsələn, Belarusun timsalında, 

hətta bizdən də yuxarı, 120 dollar, Belarus rublu ilə 300 

rubl, bizim pulla isə 204 manata qədər çatır. Burada bir 

sistem yaradanda, qeyd edək ki, bu, bizim pulla 17–32 

manat edir. Ekspres testlər həyata keçirilən zaman isə 20–34 

Belarus rublu və ya bizim pulla 20–23 manat səviyyəsinə 

endirmək mümkün olur. Hesab edirəm ki, bu şansdan da 

Azərbaycanda istifadə edib testlərin qiymətini xeyli aşağı 

salmaq olar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Xatırladım 

ki, Milli Məclisdə iki dəfə belə dinləmələr olub. Özü də bu 

dinləmələr hörmətli Əhliman müəllimin rəhbərliyi ilə 

keçirilib. Əhliman müəllim, əgər belə bir ehtiyac olsa, 

onda xahiş edirəm, Tahir müəllimin komitəsi də sizinlə 

danışsın, belə dinləmələrin keçirilməsini nəzərdə saxlayın. 

Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, bizim vaxtımız 

bitdi. Biz gündəliyin məsələlərinə keçiririk. Hörmətli 

həmkarlar, gündəliyin 1-ci məsələsi “Mühasibat uçotu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanununda dəyişik-

lik edilməsi barədə qanun layihəsidir. Onu da qeyd edim ki, 

layihə bu gün üçüncü oxunuşda müzakirəyə təqdim edilir. 

Məsələyə dair məlumat vermək üçün mən İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişiliyə 

söz vermək istəyirəm. Tahir müəllim, buyurun.  

T.Mirkişili, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 

sahibkarlıq komitəsinin sədri.  

Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli həmkarlar.  “Mühasi-



 

bat uçotu haqqında” Qanunda ediləcək dəyişikliklər kom-

mersiya təşkilatlarında, xüsusilə də kiçik və orta sahib-

karlıq subyektlərində mühasibat uçotunun aparılmasının 

təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Xanım Sədr, ikinci oxunuş zamanı həmkarlarım tərəfin-

dən cəmi 1 çıxış olmuşdur. Amma o çıxış da qanun layi-

həsi ilə deyil, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aid oldu-

ğu üçün komitədə müzakirə olunmamışdır. Layihənin 

mətni olduğu kimi saxlanmışdır. Həmkarlarımı qanun la-

yihəsinə səs verməyə dəvət edirəm. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Heç kimin 

sözü yoxdur. Ona görə də mən layihəni səsə qoyuram. Bu-

yurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.34 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, qanun layihəsi üçüncü 

oxunuşda qəbul edildi. 

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin növbəti 2 məsələsi 

mahiyyətcə bir-biri ilə bağlıdır. Gündəliyin 2-ci məsələsi 

“Şərti maliyyə vahidi haqqında” Qanunun ləğv edilməsi 

barədə qanun layihəsidir, gündəliyin 3-cü məsələsi isə 

“Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması 

haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, 



 

“Banklar haqqında”, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edil-

məsi haqqında” qanunlarda və Mülki Məcəllədə dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsidir. Göründüyü kimi, 

birinci qanun layihəsi ilə şərti maliyyə vahidi anlayışı ləğv 

edilir, o biri qanun layihəsində isə şərti maliyyə vahidi 

anlayışına istinadın bir sıra qanunvericilik aktlarından çı-

xarılması nəzərdə tutulur. Odur ki, əgər etiraz etmir-

sinizsə, Tahir müəllim Mirkişili hər iki layihə haqqında 

bizə məlumat versin. Tahir müəllim, buyurun. 

T.Mirkişili. Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar. Qeyd 

edim ki, 2001-ci il yanvarın 1-nə qədər Azərbaycanda 

dövlət rüsumlarının, birdəfəlik rüsumların, cərimələrin, 

maliyyə sanksiyalarının və digər ödənişlərin hesablan-

masında aylıq əmək haqqının minimum məbləğindən 

istifadə olunurdu. Xatırladım ki, o zaman Azərbaycanda 

minimum əmək haqqı 5500 manat idi. Bu, köhnə pulla 

hesablanmış bir rəqəm idi. Azərbaycanda bütün rüsum və 

cərimələr bu 5500 manatın üzərindən hesablanırdı. O 

zaman belə bir sual yaranmışdı ki, biz minimum əmək 

haqqını artırmaq istəsək, o zaman bilirsiniz ki, avtomatik 

olaraq Azərbaycanda cərimələr, rüsumlar və sanksiyalar 

da artırılmalıdır. Belə bir şəraitdə bu iki məsələni bir-

birindən ayırmaq üçün 2000-ci il dekabrın 26-da “Şərti 

maliyyə vahidi haqqında” Qanun qəbul olundu. Xatırla-

dım ki, hörmətli həmkarlarım yəqin xatırlayarlar, 2001-ci 

il yanarın 1-dən etibarən Azərbaycanda minimum əmək 

haqqı 5 dəfə qalxdı. O zaman 5500 manat olan minimum 

əmək haqqı yanvarın 1-dən etibarən 27500 manat oldu. 

Belə bir şəraitdə cərimələrin də 5 dəfə qalxmaması, yəni 

sabit qalması üçün o zaman qəbul olunan yeni Qanunla 

şərti maliyyə vahidi o zaman 5500 manat hesab edildi və 

bu, qanunda öz əksini tapdı. Amma 2005-ci ilin fevral 



 

ayında cənab Prezident  İlham Əliyevin fərmanı ilə Azər-

baycanda 2006-cı ilin yanvarın 1-dən etibarən denomina-

siya aparıldı. Yəni 5 min manat 1 manat hesab olunmağa 

başladı və Azərbaycanda yeni manat əskinasları dövriyəyə 

buraxıldı.  

Belə bir şəraitdə, təbii ki, o zaman qanunda da 5500 

manat dəyişilərək 1,1 manat kimi öz əksini tapdı. Amma 

artıq 2008-ci ildən etibarən maliyyə vəziyyəti tam  sabit 

olduğuna görə Azərbaycanın əksər qanunlarından “şərti 

maliyyə vahidi” ifadəsi çıxarıldı əvəzinə mütləq olaraq 

Azərbaycan manatı, yəni 1,1 manat qeyd olunmağa 

başladı. Yalnız qalan 5 qanun var ki, bundan sonra, Sahibə 

xanım, bu Qanunun ləğvi və həmin qanunlardan da  

maddələrin çıxarılması ilə demək olar ki, Azərbaycanda 

bu məsələnin tam ləğv olunmasını nəzərdə tutur. Çünki 

Azərbaycan manatı kifayət qədər sabitdir və 2008-ci ildən 

Azərbaycanda istifadə olunan mütləq rəqəmlərdə manatın 

istifadəsi geniş tətbiq olunur. Bu qanunun fəaliyyətinə heç 

bir ehtiyac qalmadığına görə onun ləğv olunması və adları 

çəkilən “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi 

qorunması haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

haqqında”, “Banklar haqqında”, “Bələdiyyə torpaqlarının 

idarə edilməsi haqqında” qanunlarda və Mülki Məcəllədə 

dəyişiklik edilməsi, “şərti maliyyə vahidi” ifadəsinin 

çıxarılması əvəzinə “1,1 manat” yazılması təklif olunur.  

Biz komitədə müzakirə etmişik. Düşünürəm ki, bu, 

kifayət qədər müsbət bir dəyişiklikdir. Diqqətinizə görə 

minnətdaram.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Ancaq bu 

məsələyə ayrı komitələrdə də baxılıbdır. Mən indi 

soruşmaq istəyirəm, hörmətli Ziyafət müəllim, əlavə 

sözünüz  var?  



 

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Yoxdur. Qənirə xanım, Siyavuş müəllim, 

Əli müəllim?      

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Heç kimin heç bir əlavəsi yoxdur. Çıxış 

etmək istəyən də yoxdur. Ona görə də mən qanun 

layihələrini bir-bir səsə qoyacağam. İndi isə xahiş edirəm, 

“Şərti maliyyə vahidi haqqında” Qanunun ləğv edilməsi 

barədə qanun layihəsinə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.39 dəq.) 

Lehinə 83 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə  19 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi qəbul 

olundu.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, “Azərbay-

can folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında”, 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Banklar 

haqqında”, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haq-

qında” qanunlarda və Mülki Məcəllədə dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsinə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.40 dəq.) 

Lehinə 82 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə  19 səs vermişlər.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, bu qanun layihəsi də qə-

bul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 4-cü məsələsinə ke-

çirik. Bu məsələ “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında 

Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsidir. Onu da qeyd edim ki, qanun layihəsi ikinci oxu-

nuşda müzakirəyə təqdim edilir. Məsələyə dair məlumat 

vermək üçün mən İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 

komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadəyə söz vermək istə-

yirəm. Mahir müəllim, buyurun.    

M.Abbaszadə, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin üzvü. 

 Çox sağ olun, Sahibə xanım. Hörmətli Sədr, biz bunun 

ikinci oxunuşda müzakirəsinə başlayırıq. Müzakirə za-

manı gömrük orqanlarında xidmətin  dövlət qulluğunun 

xüsusi növü olması və dövlət qulluğu ilə bağlı bir sıra 

müddəaların gömrük orqanlarına da şamil edilməsi  nəzər-

də tutulur.  

Bildirmək istəyirəm ki, birinci oxunuş zamanı hörmətli 

millət vəkillərimiz tərəfindən bir neçə suallar olmuşdu. O 

suallar komitə sədri Tahir Mirkişili və mənim tərəfimdən 

cavablandırıldı. Suallar qanunun mahiyyətini dəyişmədi-

yinə görə qanun layihəsində heç bir dəyişiklik edilmə-

mişdir. Keçən müddət ərzində də komitəmizə hörmətli 

həmkarlarımız tərəfindən heç bir təklif və irad daxil 

olmamışdır. Ona görə millət vəkillərindən qanun layihə-



 

sinə öz münasibətlərini bildirmələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Mahir müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, ikinci oxunuşda olduğuna görə biz gərək bu 

qanun layihəsini əvvəlcə əsas kimi qəbul edək. Xahiş 

edirəm, əsas kimi münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə 84 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 84 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə necədir? 

Ş.Şabanov. Lehinə  18 nəfər, bitərəf 1 nəfər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

Çıxış etmək istəyən yoxdur. Ona görə də qanun layihə-

sini gərək maddələr üzrə səsə qoyaq. Bu, kiçik bir la-

yihədir, cəmi 1 maddədir, ancaq biz ona da səs verməliyik. 

Xahiş edirəm, maddələr üzrə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə 83 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə  18  nəfər, bitərəf 1 nəfər.  



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, maddələr üzrə də qəbul 

edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, mən qanun layihəsini 

ikinci oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Münasibət bil-

dirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.43 dəq.) 

Lehinə 81 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə  18 nəfər, bitərəf 1 nəfər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəmiz ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar,  gündəliyin sonuncu məsələsinə 

keçirik. Bu 5-ci məsələdir.  Azərbaycan Respublikası  

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 15 illik yubileyi medalının 

təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Qanunda 

dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi birinci oxunuşda 

müzakirəyə çıxarılır. Məsələyə dair məlumat vermək üçün 

mən Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti 

və dövlət quruculuğu  komitəsinin sədri Əli Hüseynliyə 

söz vermək istəyirəm. Əli müəllim, buyurun.   

Ə.Hüseynli, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri.  

Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım. Hörmətli həm-

karlar, Azərbaycanın orden və medallarının siyahısına 



 

növbəti bir yubiley medalının əlavə olunması ilə bağlı 

cənab Prezident qanun layihəsi təqdim etmişdir. Bilirsiniz 

ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2005-ci ildə yaradılmışdır 

və yubiley medalı 2005–2020-ci il yubiley medalının təsis 

olunması nəzərdə tutulub.   

Bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, müharibə 

şəraiti dövründə də dağıntıların aradan qaldırılmasında, o 

cümlədən Gəncə şəhərində, Tərtərdə, Bərdədə və digər 

yerlərdə dağıntıların aradan qaldırılmasında Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da fədakarlıq nümayiş 

etdirmişdilər.  

Medalda, eyni zamanda, milli atributlar da nəzərə alın-

mışdır. Azərbaycan dövlət bayrağının rənglərinə uyğun 

olaraq, medalın dekorativ lentlə təsviri verilmişdir. Hesab 

edirəm ki, bu medalın da təsis olunması Azərbaycanın 

orden və medallarına, xüsusən də yubiley medallarına yeni 

bir töhfə vermiş olacaqdır. Həmkarlarımdan səs vermə-

lərini xahiş edirəm.   

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Bir nəfər 

çıxış etmək istəyən var. Razi Nurullayev. Buyurun. 

R.Nurullayev. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli  deputat-

lar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 15 illik yubileyi me-

dalının təsis olunmasını alqışlayıram. Mənim  bu orqana 

dərin hörmətim var və bunun əsası var. Azad edilmiş tor-

paqlarımıza ilk daxil olan xidmətlərdən biri də Fövqəladə 

Hallar Nazirliyi idi. Bu xidmətdə çalışan yüzlərlə tanıdı-

ğım adam var. Hamısı sadə ailələrdən çıxan və ən təhlü-

kəli sahələrdə belə dövlətin və dövlətçiliyimizin keşiyində 

dayanan insanlardır.  

İndi bizim işğaldan azad olunan ərazilərimizdə böyük 

quruculuq və bərpa işləri nəzərdə tutulur. Ən böyük 

quruculuq işlərindən biri də bu nazirliyin üzərinə düşəcək. 



 

Onlar qurub yaradacaq və bunun üçün də bu medalın təsis 

edilməsi və əməyi keçənlərin təltif edilməsi onları daha 

böyük işlərə ruhlandıracaq. Mən bu layihəyə səs verəcə-

yəm və inanıram ki, bundan sonra da Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin gözəl və faydalı fəaliyyətinin şahidi olacağıq.  

Bu gün Fövqəladə Hallar Nazirliyi geniş qurucu imkan-

lara və resurslara malikdir ki, azad olunan ərazilərimizdə 

tikinti işlərinin aparılmasında avanqard yerlərdən birini 

tutsun, köçkünlərimiz evlərinə qayıda bilsin. Qeyd edim 

ki, koronavirus pandemiyası zamanı da nazirlik işini yaxşı 

quranlar sırasında olub. Ən müasir qoruyucu maska və 

həkimlər üçün qoruyucu xalatların istehsalını da ən qısa 

zaman kəsiyində qurdu. Qısa zaman kəsiyində 3 min yer-

lik xəstəxanalar tikildi ki, bu gün xəstələr orada müalicə 

olunur. Gündə mənə müraciət edən onlarca xəstənin 

yerləşdirilməsini təşkil edə bilirik. Bu xəstəxanalar belə 

tezliklə və fövqəl şəkildə tikilməsəydi, nə qədər çətinliklər 

yaşaya bilərdik.  

Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyini, nazir 

Kəmaləddin Heydərovu və bütün əməkdaşları yubiley 

medalının təsis edilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm və 

onlara işğaldan azad olunan ərazilərimizin tezliklə bərpa 

olunması üçün də böyük  uğurlar arzulayıram. Təşəkkür 

edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Hörmətli həmkarlar, qanun 

layihəsini səsə qoyuram. Xahiş edirəm, münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.48 dəq.) 

Lehinə 82 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 82 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, siz də məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə  19 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi qəbul 

edildi.  

Hörmətli həmkarlar, bununla da bizim iclasımız başa 

çatdı. Mən sizə bir məlumatı çatdırım. Bildiyiniz kimi, dü-

nən dövlət büdcəsi və büdcə zərfinə daxil olan digər qa-

nun layihələri Milli Məclisə daxil olub və bütün sənədlər 

də sizə paylanıb. Sabah büdcə zərfi Milli Məclisin komitə-

lərində müzakirə ediləcək. Komitələrin iclaslarının qrafi-

kini biz sizə WhatsApp qruplarına göndərəcəyik.  

Onu da qeyd edim ki, sabah saat 9-dan başlayaraq 

bütün deputatlar COVID-19 testindən keçməlidirlər. Mən 

hörmətli Səfa müəllimdən xahiş edəcəyəm ki, həmin de-

putatların komitə-komitə gəlmələrini nəzərə alıb, bir 

qrafik düzəltsin və WhatsApp qruplarına göndərsin.  

Bizim növbəti iclasımız biri gün, dekabrın 24-də ola-

caq. Sağ olun.  


