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İclasda iştirak edirdi:                                                                  9 nəfər  Şura üzvü 

Qubad İbadoğlu, Rafiq Təmrazov,  

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü, 

Xalid Kazımov, Əliməmməd Nuriyev 

Azər Mehtiyev, Taleh Əliyev,  

İlqar Hüseynli 

3 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü 

 Sədaqət Paşayeva, Azər Rəsulov 

Məmmədhəsən Həsənov 

 

 

İclasın gündəlik layihəsində duran məsələlər barədə iclasın sədri Qubad 

İbadoğlu məlumat verdi. 

Məlumat dinlənildikdən sonra Şura üzvləri yeni üzvlərin məsələsini birinci 

məsələ kimi müzakirə etməyi təklif etdilər. Təkliflərdən gündəlik aşağıdakı 

kimi formalaşdı.  

 

 

İclasın gündəliyi 

1. Yeni üzvlərin qəbulu 

2. Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər (15 yanvar tədbiri, 

Donorlarla görüş barədə məlumat  və s.) – Qubad İbadoğlu 

3. ÇTQ-nın son iclasının nəticələrinin müzakirəsi – ÇTQ üzvləri 

4. Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi - Qubad İbadoğlu 

5. Koalisiya üzvü Şükür İzzətoğlunun müraciətlərinin müzakirəsi  

6. Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq (13 May 2004-cü il) - Təşkilat 

Komitəsinin məlumatı 

7. Cari məsələlər - Şura üzvü Mehriban Vəzirin müraciəti, növbəti iclasın 

vaxtı və sair məsələlər 



1. Iclasda ilk öncə yeni üzvlərin məsələsi müzakirə olundu. Təqdim edilmiş 

ərizələrlə tanış olduqdan sonra hər bir ərizəçi öz təşkilatı və gördüyü işlər 

barədə məlumat verdi. Məlumatlar dinlənildikdən sonra Səbinə 

Məmmədova,  Monitorinq Qrupu üzvləri Sədaqət Paşayeva və 

Məmmədhəsən Həsənovdan ibarət say komissiyası yaradıldı və aşağıda adı 

qeyd olunan namizədlərin adlarının bülletenə salınması üçün  səsvermə 

keçirildi. Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə 5 nəfər namizədin adı bülletenə 

salındı.  

N  Təşkilatın adı,  Rəhbərin adı  

1 İqtisadi və Sosial Təşəbbüslər İnstitutu Bəkir Nərimanoğlu 

2 Arzu Maarifçilik və Xeyriyyəçilik İB Esmira Əsədullayeva 

3 Milli Mədəniyyətin Təbliği İB Cəfərova Jalə 

4 Sosial və İqtisadi Təşəbbüslərdə Tərəfdaşlıq 

İB 

Məlikov Fərid 

 

Say komissiyası tərəfindən bülletenlər hazırlanıb səs vermək üçün Şura 

üzvlərinə paylanıldı. Səsvermə bitdikdən sonra Say komissiyası bülletenləri 

sayaraq qərarı iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. 

Qərar: Şurada keçirilmiş gizli səsvermə nəticələrinə görə Bəkir Nərimanoğlu - 

9 səs, Esmira Əsədullayeva – 9 səs, Jalə Cəfərova -9 səs və Fərid Məlikov – 9 

səs toplayaraq MSŞA Koalisiyasına üzv qəbul olundular. 

 

2. Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər (15 yanvar tədbiri, Donorlarla 

görüş barədə məlumat  və s.) – Qubad İbadoğlu 

15 yanvar 2014-cü il tarixində ”Anonim" Azərbaycan və Psevdoşəffaflıq  

mövzusunda keçirilmiş tədbir barədə ətraflı məlumat verdi. Tədbirə ARDNŞ-

nin Hüquq İdarəsinin rəisi Eldar Orucov iştirak edirdi. O maraqlı 

arqumentlərlə çıxış etdi. Şirkətin indi ki fəaliyyəti barədə və gələcək işlər 

barədə ətraflı məlumatlar verdi. Tədbirdə Koalisiya üzvümüz həmdə Neft 

Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanın ARDNŞ-ın hesabatı ilə bağlı 

hazırladığı təqdimatı da dinlənilib.  

Çıxışlar:  

Əliməmməd Nuriyev bundan sonrakı keçirilmiş tədbirlərdə əsas ekspertlərin 

və əks tərəfin çıxışlarının diktafona yazılmasını təklif etdi. Bundan başqa Şura 

iclaslarında Protokolların audi yazılarının da sayta yerləşdirilməsini istədi. 

Qərarları əldə etmək üçün bu addım ətrafında düşünməliyik. 

Bundan başqa iclasda Qubad İbadoğlu tədbirin ardı olaraq ARDNŞ-nin 2012-

ci il üçün hazırladığı hesabatı daha detallı şərh və izah etmək üçün fevral 



ayında təşkil olunacaq təlim üçün bizə təlimçi-ekspertlərin ayrılması üçün 

şirkətə məktubla müraciət etdiyini bildirdi. 

Daha sonra iclasda Qubad İbadoğlu həftə ərzində donorlarla keçirilmiş görüş 

barədə də məlumat verdi. Görüş ATƏT-in ofisində oldu. Görüşdə Amerika 

səfirliyi, Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu, Britaniya səfirliyi, Dünya Bankından 

nümayəndələr iştirak edirdi. Görüşdə məqsəd bu təşkilatların Koalisiyaya 

dəstəyin verilməsi idi. 

 

3. ÇTQ-nın son iclasının nəticələrinin müzakirəsi – ÇTQ üzvləri 

Bu gün keçirilən Çoxtərəfli Qrupun iclası barədə ÇTQ üzvü Azər Mehtiyev 

məlumat verdi. İclasda QHT Koalisiyası tam tərkibdə iştirak edib. Əsas 

müzakirə olunan məsələlərdən biri  Yeni Memorandumun yekun layihəsinə 

dair Koalisiyanın təklifləri idi. Koalisiya adından təqdim olunan təkliflər ÇQ-

də geniş müzakirə olunmuş və qarşı tərəf bizim təklifləri dəyərləndirmək 

üçün vaxt istəyiblər. Bundan başqa iclasda MHŞT hesabatlarını tutuşduracaq 

auditorun fəaliyyətini əks etdirən Şərtlər Toplusunun MHŞT Standartına 

uyğunlaşdırılmasına dair Mur Stefens şirkətinin rəyi dinlənilmiş, 2013-cü ilin 

yekunlarna dair fəaliyyət hesabatı  ətrafında müzakirələr aparılmışdır.  

 

4. Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi - Qubad İbadoğlu 

Layihənin icra vəziyyəti barədə Qubad İbadoğlu məlumat verərək layihədə 

fəaliyyətlərə nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin hələ də xərclənmədiyini söylədi. 

Bu məsələ ilə bağlı donor da öz narazıçılığını bildirib. Koalisiya layihəsinin 

icra vəziyyəti barədə məlumat dinlənildikdən sonra Şura üzvləri büdcədə 

qənaət hesabına Koalisiya üzvlərinin potesialının gücləndilrilməsi üçün 

təlimlərin keçirilməsini və təlimin sonunda təlim iştirakçılarına sertifikatların 

verilməsini təklif etdilər.  

Qərar: Müzakirələrin sonunda fəaliyyətlər üzrə istiqamət rəhbərlərindən 

işlərini sürətləndirmək xahiş olunmuşdur. 

 

5. Cari məsələlər - Şura üzvü Mehriban Vəzirin müraciəti, növbəti iclasın 

vaxtı və sair məsələlər 

Cari məsələlərdə Şura üzvü Mehriban Vəzirin Koalisiyaya üzv olan bir qrup 

qadın təşkilatları adından Avropa Birliyinin qrant müsabiqəsinə müraciət 

etmək üçün Koalisiyadan dəstək məktubu əldə etməklə bağlı müraciətinə Şura 

üzvləri münasibət baxılmış və ona müsbət yanaşılmışdır.  

Qərar: Şura layihənin qısa məzmununa dair məlumat əldə etdikdən sonra 

Koalisiya üzv olan təşkilatlara müvafiq dəstək məktubunun verilməsi barədə 

qərar qəbul edilmişdir. 

 

  
            İclasın sədri:                                                               Qubad İbadoğlu 

 

            İclasın katibi:                                                             Səbinə Məmmədova 


