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Bakı şəhəri                                                                                            17 fevral 2012-ci il  

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                       6 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva, Elçin Abdullayev,   

 Mübariz Tağıyev, İlqar Hüseynli 

Əli Quliyev,Məhəmməd Talıblı, 

                                                                                                               3 nəfər Koalisiya üzvü  

Qubad İbadoğlu, Fəridə Hüseynova,  

Əlövsət Sadıqlı 

 

Gündəliyə dair təkliflər səsləndi 

 

Mübariz Tağıyev ATƏT-in elan etdiyi layihə müsabiqəsini gündəliyin cari məsələlərində 
müzakirə etməyi təklif etdi. 

 

Başqa təkliflər olmadığından gündəlik layihəsi aşağıdakı kimi formalaşdı: 

 

 

 

İclasın gündəliyi 

 

1.Koalisiya layihəsinin icrasina dair fəaliyyət istiqamətlərinə məsul şəxslərin  gördüyü işlər   
  barədə  məlumatı. 

2. Çoxtərəfli Qrupun 20 fevral iclasında aparılacaq müzakirələr – Qubad İbadoğlu, Azər 
Mehdiyev və İlham  Hüseynli 

3. Cari məsələlər. 
 

  

1. Koalisiya layihəsinin icrasina dair fəaliyyət istiqamətlərinə məsul şəxslərin gördüyü işlər   
  barədə  məlumatı. 

Sevil Yüzbaşeva Koalisiya layihəsinin icrasına dair fəaliyyət istiqamətlərinə məsul şəxslərin 

gördüyü işlər barədə Şura üzvlərinə məlumat verdi. Layihənin başlanmasından artıq 5 ay keçmesinə 
baxmayaraq istiqamətlər üzrə işlər hələ də başa çatmayıb. Layihədə işlərin belə gecikməsidə 
SOROS Fondu tərəfindən bəzi narazıçılıqlara gətirib çıxarıb. Bu məsələ ilə bağlı Şura üzvləri öz 

təkliflərini səsləndirdilər: 
Təkliflər: 
 



Əli Quliyev gələn iclasda donor təşkilatın nümayəndəsini dəvət edib bu məsələyə aydınlıq 

gətirməliyik və bu layihəyə belə narazıçılğın hardan yarandığını siz bir koordinator kimi 

araşdırmağı təklif etdi. 

Mübariz Tağıyev layihə icraçılarına müraciət edib gələn həftəyə gördüyü işlər barədə məlumat 

verməsini istədi və layihə icraçılarından xahiş etdi ki, keçiriləcək tədbir barədə Şuraya və layihə 
rəhbərinə əvvəlcədən məlumat verilsini təklif etdi. 

Elçin Abdullayev təklif etdi ki, Koalisiyanın layihəsi dayandırıla bilər başlığı altında Şura 

üzvlərinin iclasda verdikləri qərarı Şura üzvləri və layihə icraçılarına göndərilsin. Layihə icraçıları 

vaxtında aralıq hesabatı təqdim etmədiyi halda operator təşkilata tapşırılsın ki, zəruri xərclər (zalın 

icarəsi, çay kofe və s) istisna olmaqla Şuranın qərarı olmadan heç kimə maliyyə vəsaiti verilməsin.  

Məhəmməd Talıblı layihənin fəaliyyətinə dair qısa iş planının hazırlanmasını təklif etdi ( layiənin 

başlanma tarixi, tədbirlərin keçirilməsi tarixi vaxt və s) və layihələrin həyata keçirilməsinə dair 

keyfiyyət indiqatorları işləyib yeni bir qaydalar hazırlayaq.  

İlqar Hüseynli layihə içraçılarından proqram və maliyyə hesabatı ilə bağlı ciddi sənədlər tələb edib 

çox şərt şəkildə Şuranın mövqeyi çatdırılsın və məsələnin ciddiliyini nəzərə alıb gələn həftə 
növbədənkənar Şura iclası çağırılsın. 

Əli Quliyev öz istiqamətində yaranmış problemlər barədə Şura üzvlərini məlumatlandırdı.Bu 

məsələ ilə bağlı Şura üzvləri Əli Quliyevə imkan yaradaq ki büdcəsində xərcləri formalaşdırıb 

işinin başlasın. Təkliflər səsləndikdən sonra layihələrin icrasına dair qərarlar belə oldu: 

Qərar: 
a. Layihənin fəaliyyətinə dair qısa iş planı təqdim etsin ( tədbirlərin keçirilməsi tarixi vaxt və s)a 

b. Keçiriləcək tədbir barədə Şuraya və layihə rəhbərinə əvvəlcədən məlumat verilsin 

c. Layihə üzrə seçilən ekspertlər Şura ilə rzılaşdırılsın 

d. Layihə icraçılarına xəbərdarlıq edilsin ki, Şuranın növbədən kənar iclasına 24 fevral 2012-ci il 

iclasına qədər öz gördüyü işlər barədə təcili aralıq hesabatı layihə koordinatoruna təqdim etsin. 

Etmədiyi təqdirdə həmin istiqamət rəhbərinin layihəsinə yenidən baxılacaq (dayandırıla bilər, geri 

çağırıla bilər və s) 

e. Operator təşkilata tapşırılsın ki, zəruri xərclər (zalın icarəsi, çay kofe və s) istisna olmaqla 

Şuranın qərarı olmadan heç kimə maliyyə vəsaiti verilməsin (xüsusi ilə qonorarlar) 

f. Bundan sonrakı mərhələlərdə layihə istiqamətlərinə dair tam hesabat təqdim edilmədikdə 
qonorar verilməyəcəkdir. 

  

 

2. Çoxtərəfli Qrupun 20 fevral iclasında aparılacaq müzakirələr – Qubad İbadoğlu, Azər 

Mehdiyev və İlham  Hüseynli  
Qubad İbadoğlu Çoxtərəfli Qrupun fevralın 20-də keçiriləcək iclasınin gündəliyi barədə iclas 

iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. İclasın gündəlik layihəsinə 2 məsələ salınıb. Birinci beynəlxlaq 

konfransa hazırlıq və 15-ci hesabata start vermək üçün auditorun seçilməsi. Qubad İbadoğlu ÇTQ 

iclasının gündəliyinə dair Memoranduma dəyişikliklərin qəbulu məsələsini, hesabata sosial 

ödənişlərlə bağlı məsələ və 2011-ci ildə Azərbaycanda MHŞT –nün tətbiqinə dair hesabatın 

hazırlanması məsələsinin salınmasını təkliflərini irəli sürüb. Bu irəli sürülmüş təklifləri Şura 

üzvlərinin nəzərinə çatdırıb Şurada bu təkliflərə mövqeylərini bildirməyi istədi.  

Təkliflər: 
İlqar Hüseynli əgər bizim təkliflərimizi qəbul etməsələr Qubad İbadoğlunun səsləndirdiyi təklifini 

dəstəkləyək. 

Əli Quliyev ÇTQ-da müzakirə olunan məsələlər əvvəl Şurada qəbul olunsun. 

Məhəmməd Talıblı iclasın gündəliyinə daxil olan məsələlər texniki məsələlər olduğundan və 
Şuranın maraqlarına ziddiyyət təşkil edildiyindən ÇTQ-a daha vacib məsələlərin müzakirə 
olunmasııi təklif etdi. 

Təkliflər səsləndikdən sonra Şura üzvlərinin 6 səs çoxluğu ilə qərar belə formalaşdı: 

Qərar: Iclasın gündəliyinə daxil olan məsələlər texniki məsələrə olduğuna görə Koalisiya Şurası 

qərar verdi ki, Memoranduma əlavə dəyişikliklər və bu kimi zəruri məsələlər müzakirə olunmasa 



Çoxtərəfli Qrupda Koalisiyanı təmsilçiləri öz səsvermə hüququndan istifadə edərək iclasda 

iştirakdan imtina etsinlər. 
 

3. Cari məsələlər 
ATƏT-in 2012-ci il üçün Koalisiyaya maliyyə ayıracağını bildirmişdi. Sevil Yüzbaşeva və İlham 

Hüseynli bu məsələ ilə bağlı danışıqlar aparılıb. Bu il ATƏT-in rəhbərliklərində heç kim 

olmadığından layihə hələ ki baxılmayıb. 

Cari məsələlərdə Koalisiyanın tərcüməçisi məsələsi ətrafında müzakirələr aparıldı. Müzakirələrdən 

sonra Şura üzvləri tərçüməçiyə gördüyü xidməti işə görə maliyyəsinin ödənilməsinə qərar verdilər. 
 

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 

 


