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İclasda iştirak edirdi:                                                                                       8 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva, Elçin Abdullayev,   

 Sabit Bağırov, İlqar Hüseynli 

Əli Quliyev,Məhəmməd Talıblı, 

Nicat Dağlar, Zöhrab İsmayıl 

                                                                                                               2 nəfər Koalisiya üzvü  

Qubad İbadoğlu, Taleh Əliyev 

2 nəfərə qonaq qismində 

Fidan  Bağırova, Emil Ömərov 

 
Tərəfindən gündəliyə dair təkliflər səsləndi 
 
Başqa təkliflər olmadığından gündəlik layihəsi aşağıdakı kimi formalaşdı: 
 

 

 

İclasın gündəliyi 

1. Koalisiya layihəsinin aralq hesabatı üçün fəaliyyət istiqamətlərinə məsul shəxslərin  gorduyu    
    işlər  barədə məlumat. 

2. Keçən həftə Londonda keçirilən MHST Beynəlxalq İdarə heyətinin keçirilen növbəti iclası  
    barədə məlumat – Sabit Bağırov 

3. Çoxterefli Qrupun 20 fevral iclasinda aparılacaq muzakirələr  barədə məlumatlar – Sabit  
     Bağırov Gubad İbadoglu, Azər Mehdiyev və İlham  Hüseynli 
4.  Ekspertlər Şurası barədə Sabit Bağırovun məlumatı 
5.  Cari məsələlər. 

• XV saylı  ümumi yığıncağın protokolunun və əsasnamə dəyişikliklərini hazırlanması 

istiqamətində məsul şəslər.  

  
  
1. Koalisiya layihəsinin aralq hesabatı üçün fəaliyyət istiqamətlərinə məsul shəxslərin  

gorduyu işlər  barədə məlumat. 
İclasda ilk öncə aylıq Bülleten və Koalisiyanın broşurunun hzırlanmasına məsul olan Dünya 
Sakitin məlumatları dinlənilib. Hazırladığı broşuru ilkin variantını Şura üzvlərinin nəzərinə 



çatdırdıqdan sonra broşur barədə ümumi məlumat verdi. O qeyd etdi ki, broşurda Koalisiyanın 
yaranması, fəaliyyət istiqamətləri, tərəfdaşlarımız haqqında və üzvləri haqqında məlumatlar öz 
əksini tapıb.Təkliflər səsləndikdən sonra broşurun yenidən dizayner tərəfindən işlənilməsi və 1000 
ədəd azərbaycan 500 ədəd isə ingilis dilində çap olunması qərara alındı. 
Məhəmməd Talıblı broşurun dizaynında edilən dəyişikliklər edildikdən sonra son variantını 
yenidən hazırlayıb Şura şəbəkəsinə göndərilib online səs vermə keçirilməsini təklif etdi.   
Qonaq qismində iştirak edən Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Yardım Fondunun nümayəndəsi Fidan 
Bağırova layihədə istiqamətlərlə bağlı öz narahatçılığını bildirdi. Fidan Bağırova tədqiqatın zəif 
aparıldığı istiqamətlərdə vəkillik işinin necə qurulacağı məsələsi ilə bağlı da öz narahatçılığını 
bildirdi. 
İlqar Hüseynli Fidan xanımın narahatçılığını təbii qarşıladığını bildirdi lakin bizim seçimizlə 
tədqiqatlarda işləyən məsul şəxsləri biz seçmişik və gəlin onlara bir şans verib işlərinin sonunu 
gözləyək. Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun nümayəndəsi Emil Ömərov layihədə ən vacib 
istiqamətlərlə bağlı ayda bir dəfə də olsa həm bizə həm də mətbuata məlumat verməyi təklif etdi. 
Əli Quliyev istiqamət rəhbərlərini dəvət edib işlərinin nə yerdə olduğu barədə məlumat verməsini 
təklif etdi. 
Məhəmməd Talıblı da istiqamət rəhbərləri ilə ayda bir dəfə dəvət edib gördüyü işlər barədə 
hesabat versinlər.   
Nicat Dağlar şirkətlərə sorğu yox fərdi hesabatlılıqla bağlı müsahibənin alınmasını təklif etdi. 
Sevil Yüzbaşova öz istiqaməti üzrə hasilatın pay bölgüsü sazişini araşdırması barədə ətraflı 
məlumat verdi. 
Bundan başqa iclasın sədri layihədə nəzərdə tutulmuş və tədbirlər barədə məlumat verdi. Bakıdakı 
gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri ümün “MHŞT hesabatlarındakəı rəqəmləmlər bizə nə deyir və 
gələcəyə nələr vəd edir” mövzusunda artıq 2 dəyirmi masa keçirilib. Həftə ərzində Şirvan və 
Gədəbəydə hasilat ərazisinin bələdiyyə və icma nümayəndələri üçün info-sesiyaların keçirilməsi 
nəzərdə tutulub. MHŞT hesabatlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində isə bir günlük treninq 
nəzərdə tutulub.O da mart ayının son günlərində keçirilməsi planlaşdırılır. 

2. Keçən həftə Londonda keçirilən MHST Beynəlxalq İdarə heyətinin keçirilen növbəti iclası 

barədə məlumat – Sabit Bağırov 

İclasda en çox Memorandumun yeni variantının hazırlanması istiqamətində gedən işlər barədə 
müzakirələr aparılıb. Artıq 1 ildir ki bu işin üzərində hər tərəfdən 2 nəfərdən ibarət xüsusi İşçi 
Qrup işləyir. Koalisiya tərəfindən Memorandumun yeni variantına verilən əsas təkliflərdən biri də 
fərdi hesabatlılığın açıqlanması məsələsi olub 

3. Çoxterefli Qrupun 20 fevral iclasinda aparılacaq muzakirələr  barədə məlumatlar Sabit  

     Bağırov Gubad İbadoglu, Azər Mehdiyev və İlham  Hüseynli 

Qubad İbadoğlu Çoxtərəfli Qrupun iclasına Koalisiya tərəfindən təklif olunan məsələr salınmışdı. 
Lakin bu məsələlərə şirkətlər əleyhinə olaraq bu müzakirələrə hazır olmadıqlarını bildiriblər. 
İclasda Şahmar Mövsümov Koalisiyanın mövqeyini dəstəkləyərək təklif olunan Memoranduma 
dəyişikliklərin qəbulu məsələsini, hesabata sosial ödənişlərlə bağlı məsələ və 2011-ci ildə 
Azərbaycanda MHŞT –nün tətbiqinə dair hesabatın hazırlanması məsələsi gündəliyə salınaraq 
müzakirlər aparılıb. 
 
4. Ekspertlər Şurası barədə Sabit Bağırovun məlumatı 
Ekspertlər Şurası ilə bağlı məsələdə isə Sabit Bağırov Qubad İbadoğluna, Azər Mehtiyevə İnqilab 
Əhmədova və İlham Şabana müraciət etdiyini dedi. 
 
İclasda bundan başqa tərcüməçi məsələsinə toxunulub. Yeni tərçüməçinin tapılması üçün iclasın 
sədri Şura üzvlərinə müraciət etdi.  



26-30 mart ayında Tacikistan və Qırğızıstan nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri nəzərdə tutulub. 
Qubad İbadoğlu onlarla görüşün keçirilməsi üçün Şuranın bir vaxt təyin etməsini istədi.  
Cari məsələr 
 Ümumi Yığıncağın Protokolunun hazırlanması məsələsinə də toxulnuldu və qərara alındı ki, 
Ümumi Yığıncağın Protokolu gələn Şura iclasına qədər hazırlansın.  
 
 
 

 
 
İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 


