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İclasda iştirak edirdi:                                                                                    10 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva, Rafiq Təmrazov,  

Mübariz Tağıyev, Zöhrab İsmayıl,  

İlqar Hüseynli, Məhəmməd Talıblı, 

Elçin Abdullayev, Əli Quliyev, 

Nicat Dağlar, Vüqar Bayramov 

1 nəfər Monitorinq üzvü 

Sevil Allahverdiyeva 

 

İclasın gündəliyi 

1. RWI-Soros-OSCE təqdim ediləcək layihənin büdcəsinin və fəaliyyət istiqamətlərinə 

namizədlərin seçilməsi 

İclasda Şura üzvləri Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu (RWI) və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fonduna 

(SOROS) və ATƏT-ə təqdim olunacaq layihənin büdcəsini və elan olunmuş fəaliyyət 

istiqamətlərinə namizədlərin seçimi məsələsi ətrafında müzakirə apardılar. Şura üzvlərinin təklifi 

ilə fəaliyyətlərdə alternativi olmayan namizədlərin məsələsinə baxıldı. 

Fəaliyyət planının 1.1.MSŞT-nin 10 illiyinin dəyərləndirilməsi və başqa 

ölkələrlə (Norveç və Monqolustan da daxil olmaqla) 

müqayisəli təhlilin aparılması istiqamətinə müraciət edən Qubad İbadoğlu və İnqilab Əhmədov 

ekspert, Əli Quliyev təşkilatçı, Rafiq Təmrazov isə sosioloq kimi müraciət etmişdilər. Şura üzvləri 

namizədlərin təqdim etdikləri müraciətlərlə  tanış olduqdan sonra bu namizədləri təsdiq etdilər.  



Qərar: 1.1.MSŞT-nin 10 illiyinin dəyərləndirilməsi və başqa ölkələrlə (Norveç və Monqolustan da 

daxil olmaqla) müqayisəli təhlilin aparılması istiqamətinə Qubad İbadoğlu və İnqilab Əhmədov 

ekspertlər, Əli Quliyev təşkilatçı, Rafiq Təmrazov isə sosioloq seçildi. 

 

1.2 MSŞT dəyərləndirmə rəhbərliyinə və vətəndaş cəmiyyətinin baxış və rəylərinə əsaslanaraq 

müstəqil dəyərləndirmə təhlilinin aparılması istiqamətinə müraciət edən Məhəmməd Talıblı 

Şuranın səs çoxluğu ilə istiqamətin eksperti seçildi.  

2.2 MSŞT üzrə qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi və vəkillik kampaniyasının təşkili istiqamətinə 

ekspert kimi Sahib Məmmədov seçildi. 

2.4.1 Milli səviyyədə TV-də debatların keçirilməsi istiqamətinə müraciət edən Hicran Həmidova 

Şura üzvləri tərəfindən təsdiqləndi. 

2.4.2 İctimaiyyətlə əlaqələr və məlumatlandırma istiqamətinə Nicat Dağlar məsul şəxs kimi seçildi. 

2.4.3 Media kampaniyası fəaliyyətində məqalənin hazırlanması və yüksək tirajlı qəzetlərdə və 

populyar portallarda çap etdirilməsi istiqamətinə məsul şəxs Dünya Sakit seçildi. 

2.4.4.İnternet səhifəsinin yenilənməsi İnternet səhifəsinə materialların yerləşdirilməsi saytın texniki 

idarə edilməsi vəzifəsinə Elşən Nağıyev seçildi. 

Fəaliyyət Planının 2.3 Prezidentliyə namizədlər və onların komandası ilə MSŞT-nin inkişafı üzrə 

öhdəliklərin seçki platformalarına və çıxışlar daxil edilməsi üçün iş istiqamətinə 3 nəfər İlqar 

Hüseynli, Mübariz Tağıyev, Şaban Nəsirov təşkilatçı kimi Taleh Əliyev isə moderator namizəd 

kimi müraciət edib. Şura üzvləri hər bir namizədin müraciəti ilə tanış olduqdan sonra gizli 

səsvermənin keçirilməsini qərarlaşdırdılar. Səsvermə bülleteninə 2 nəfər namizəd İlqar Hüseynlinin 

və Şaban Nəsirovun adları salındı. Mübariz Tağıyev istiqamətə namizəd olmaqdan imtina etdi. 

Bülletenlərin hazırlanması üçün Sevil Allahverdiyevadan və Səbinə Quliyevadan ibarət Say 

kommisiyası seçildi. Bülletenlər hazırlandıqdan sonra Şura üzvləri səs vermə keçirdi. Səsvermənin 

nəticələrinə görə  

İlqar Hüseynli - 8 səs  

Şaban Nəsirov - 0 səs 

10 nəfər Şura üzvündən səsvermədə 9-u istirak etdi. İlqar Hüseynli namizəd olduğu üçün özü 

səsvermədə iştirak etmədi. Bir bülletendə etibarsız idi.  



Qərar: Səsvermənin nəticəsinə görə 2.3 Prezidentliyə namizədlər və onların komandası ilə MSŞT-

nin inkişafı üzrə öhdəliklərin seçki platformalarına və çıxışlar daxil edilməsi üçün iş istiqamətində 

İlqar Hüseynli təşkilatçı kimi Taleh Əliyev isə köməkçi kimi fəaliyyət göstərəcək. 

Daha sonra 2.4.1 MSŞT-nin 10 illiyi ilə bağlı milli və regional TV-lərdə, mediada, internetdə və 

sosial şəbəkələrdə kampaniyaların təşkili istiqamətinə 2 nəfər Sevil Allahverdiyeva və Rövşən 

Novruzov müraciət etmişdilər. Müraciət forması ilə tanış olduqdan sonra hər iki namizədin adları 

bülletenə salındı və səsvermə keçirildi.  

Səsvermənin nəticəsi belə oldu: 

Sevil Allahverdiyeva – 8 səs 

Rövşən Novruzov – 0 səs  

Səsvermədə 10 Şura üzvü iştirak etdi. 10 bülletendən 2-si etibarsız idi.  

Qərar: 2.4.1 MSŞT-nin 10 illiyi ilə bağlı milli və regional TV-lərdə, mediada, internetdə və sosial 

şəbəkələrdə kampaniyaların təşkili istiqamətinə Sevil Allahverdiyeva məsul şəxs seçildi. 

Fəaliyyət Planının 3.2.MSŞT-də yeni statndatların tətbiqi ilə əlaqədar koalisiyanın 25 nəfər üzvləri 

üçün (ən azı 30% qadınlar olmaqla) 3 günlük treninqin keçirilməsi istiqamətinə isə Sevil 

Yüzbaşeva və Fuad Rəsulov müraciət etmişdi. Eyni qayda ilə Şura üzvləri müraciətlərlə tanış 

olduqdan sonra səsvermə keçirildi. Sevil Yüzbaşeva namizəd olduğu üçün səsvermədə iştirak 

etmədi. 

9 nəfər Şura üzvünün iştirak etdiyi səsvermənin nəticələri belə oldu: 

Sevil Yüzbaşeva 7 səs  

Fuad Rəsulov 1 səs 

1 bülletendə etibarsız idi. 

Qərar: 3.2.MSŞT-də yeni statndatların tətbiqi ilə əlaqədar koalisiyanın 25 nəfər üzvləri üçün (ən 

azı 30% qadınlar olmaqla) 3 günlük treninqin keçirilməsi istiqamətinin təşkilatçısı kimi Sevil 

Yüzbaşeva seçildi. 

 

İclasın sədri:                                                                                     Zöhrab İsmayıl 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 


