
 
 
 

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

 
                                                         3 saylı protokolu 
                             
       Bakı şəhəri                                                                                    28 iyul 2021-ci il                                                                                                                       
 
       İştirak edirdilər: İctimai Şuranın 8 nəfər üzvü. 
 
Gündəlik üzrə məsələlər: 
 

1. İctimai Şuranın “Fəaliyyət planı”nın müzakirəsi;  
2. İctimai Şuranın görüş qrafikləri, növbəti aylar üçün görüləcək işlərin müzakirəsi və 
təsdiqi. 
3. 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 8 nəfər iştirak edir. 8 nəfərdən 3 nəfər ZOOM onlayn 
proqramı vasitəsilə iclasa qoşulmuşdur. 2 nəfər üzrsüz səbəbdən iştirak etməmişdir.  

Sonra o, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında İctimai Şuranın “Fəaliyyət Planı”nın müzakirəsinə başladı və hər bir bənd 
yenidən oxunaraq müzakirə olundu. İctimai Şura üzvləri “Fəaliyyət Planı”nın “İş Planı” ilə 
əvəz edilməsi təklifini irəli sürdülər və İş Planında geniş yazılmış təkliflərin ümumiləşdirilərək 
kompleks halında tərtib olunması təklifi də irəli sürüldü. İclasın sədri “İş Planı”nı səsə qoydu 
və yekdilliklə qəbul edildi.  

Bundan sonra təşkilat üzvləri İctimai Şuranın görüş qrafikləri, növbəti aylar üçün 
görüləcək işləri müzakirə edərək, onun tez bir zamanda hazırlanıb Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə təqdim edilməsi 
məsələsini səsə qoydu və yekdilliklə qəbul edildi.  

Sentyabr ayında iki məsələnin müzakirə və dinləməyə çıxarılması qərara alındi: 
1. İnternetlə bağlı problemləri araşdırmaq üçün internet provayderlərini dəvət edib 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin iştiraki ilə müzakirə etmək təklifi   
irəli sürüldü. Tədbirin təşkili və aidiyyəti qurumların dəvəti İctimai Şuranın sədr müavini 
Qalib Qurbanova həvalə edildi.  

2. “Azərbaycanın İT məhsullarının ixracının artırılmasına təsir edən maneələrin 
aradan qaldırılması” mövzusunda aidiyyəti dövlət qurumlarından – Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Baş Vergi İdarəsi, Dövlət Gömrük 
Komitəsi və Azərbaycanın İT məhsullarını ixrac edən şirkətlərlə birgə müzakirəsi təklifi irəli 
sürüldü. Tədbirin təşkili və aidiyyəti qurumların dəvəti İctimai Şuranın üzvü Fərid Kazımova 
həvalə edildi. 

 
 
 



 
 
 
 
Növbəti aylarda da keçiriləcək tədbirlər müzakirə edilərək:  
1. Oktyabr ayında “Yol hərəkəti təhlükəsizliyi” mövzusunda sərnişinlər arasında 

avtovağzaldan avtovağzala hərəkəti təşviq etmək məsələsinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyat 
Xidməti, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və sərnişindaşıma xidmətində iştirak edən şirkətlərin 
nümayəndələri ilə müzakirəsi təklifi irəli sürüldü və tədbirin təşkili və aidiyyəti qurumların 
dəvəti İctimai Şuranın üzvü Elməddin Muradlıya həvalə edildi. 

2. Noyabr ayında AZAL və Dəniz Administrasiyasının iştirakı ilə problemlərin Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nümayəndələri ilə birgə müzakirə edilməsi 
nəzərdə tutulub. Tədbirin təşkili İctimai Şuranın sədri Siruz Abasbəyli və İctimai Şuranın 
sədr müavini Qalib Qurbanova həvalə edildi.  

Bununla da İctimai Şuranın 2021-ci il üçün İş Planı təsdiq edildi. 
 Daha sonra cari məsələlərə baxıldı. Cari məsələlərdə: 
  

1. İctimai 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 və artıq 2 
iclasda iştirak etməyən İctimai Şura üzvlərinə xəbərdarlıq edilməsi məsələsi 
müzakirə edilərək səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi. 
 
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi yanında İctimai Şuranın bugünkü iclası yekunlaşaraq növbəti iclasın sentyabr 
ayında keçirilməsi qərarı qəbul edildi.  
 
 
                   Sədr:                                          Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu 
 
                   Katib:                                       Məhərrəmova Elnarə Aşir qızı          
                                                             
 


