
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək  
Texnologiyalar Nazirliyi yanında İctimai Şuranın 

 
                                                2 saylı protokolu 
                    
     Bakı şəhəri                                                                                  14 iyul 2021-ci il 
 
     İştirak edirdilər: İctimai Şuranın 5 nəfər üzvü. 
 
 
Gündəlik üzrə məsələlər: 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında İctimai Şuranın “Reqlament”inin yekun müzakirəsi və qəbulu; 

2. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında İctimai Şuranın “Əsasnamə”sinin müzakirəsi; 

3. İctimai Şuranın “Fəaliyyət planı”nın müzakirəsi;  
4. Cari məsələlər. 

 
Gündəlik səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi. 
 
           İclasa sədrlik edən İctimai Şuranın sədri Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu iclası açıq 
elan etdi. Katibdən kompüterin arxasına keçərək protokol üçün qeydlər etməsini xahiş 
etdi.  

Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu birinci məsələ barədə danışdı. Hazırda təşkilatın 10 
üzvü vardır və Ümumi yığıncaqda 5 nəfər iştirak edir. 5 nəfərdən 2 nəfər üzrlü səbəbdən 
iştirak edə bilmir.  

Sonra o, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında İctimai Şuranın “Reqlament”inin yekun müzakirəsinə 
başladı və hər bir bənd yenidən oxunaraq müzakirə olundu. İclasın sədri “Reqlament”i 
səsə qoydu və yekdilliklə qəbul edildi.  

Bundan sonra təşkilat üzvləri İctimai Şuranın “Əsasnamə”sini müzakirə edərək, 
onun digər Şura üzvləri arasında müzakirəyə çıxarıldıqdan sonra növbəti iclasda qəbul 
olunması təklifi irəli sürüldü. Səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi.  

Sonra gündəlikdə nəzərdə tutulmuş İctimai Şuranın “Fəaliyyət planı”nın 
müzakirəsi dinlənildi. Sahə üzrə problemlərin müəyyən edilməsi, qarşıda duran prioritet 
məsələləri müəyyən edib “Fəaliyyət planı”na təkliflərin  göndərilməsi təklifi irəli sürüldü 
və səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul edildi.  
  Daha sonra cari məsələlərə baxıldı. Cari məsələlərdə:  

1. Şura üzvü ardıcıl olaraq 3 (üç) dəfə və ya il ərzində 6 (altı) dəfə üzrsüz səbəb-
dən Şuranın iclaslarında iştirak etmədikdə Şura üzvlüyünə xitam verilməsi; 

2. Nazirliyin işində iştirakına rəyin verilməsi (viza və ya rəy mexanizmi); 
3. İctimai Şuranın nazirliyin rəsmi saytında səhifəsinin yaradılması və sosial 

şəbəkələrdə hesabının açılması; 
4. Şəhid və qazi ailələrinin telefon və internet problemlərinin həll edilməsi 

istiqamətində işlərin görülməsi. 

Cari məsələlərdə qeyd olunan mövzular müzakirə edildikdən sonra səsə qoyuldu 
və yekdilliklə qəbul edildi.  



Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında İctimai Şuranın bugünkü iclası yekunlaşaraq növbəti 
iclasın ayın sonunda keçirilməsi qərarı qəbul edildi.  
 
 
             Sədr:                             Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu 
 
             Katib:                           Məhərrəmova Elnarə Aşir qızı   
 
 
                                        
                                         
 


