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Bakı şəhəri                                                                                                     20 dekabr  2012-ci il  

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                    10 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva, Rafiq Təmrazov,  

Mübariz Tağıyev, Elçin Abdullayev, 

Zöhrab İsmayıl, Sabit Bağırov, 

İlqar Hüseynli, Əli Quliyev 

Nicat Dağlar, Vüqar Bayramov 

Koalisiya üzvləri 

Dünya Sakit, Qubad İbadoğlu 

 

İclasın əvvəlində Şura üzvləri gündəlik layihəsinə bəzi əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər 

etdilər.  

Sevil Yüzbaşeva şebeke vasitəsi ilə Sabit Bağırovun elaqələndirici seçgisi ilə bağlı məsələnin Ümumi 

Yığıncaqdan sonra keçirilən şura iclasında keçirilməsi ilə bağlı təklifini dəstəklədiyini söylədi. 

İlqar Hüseynli Şura əlaqələndiricisinin ilk məsələ kimi müzakirə olunmasını təklif etdi. 

Zöhrab İsmayıl isə yanvar ayının 11-də həm Çoxtərəfli Qrupa seçkilərin həm də Şura əlaqələndiricisinin 

seçilməsini təklif etdi. 



Təkliflər müzakirə olundu və təkliflər səsə qoyuldu.  Zöhrab İsmayılın təklifi qəbul edildi. Zöhrab İsmayılın 

verdiyi təklifin nəticələri aşağıdakı kimi oldu. 

Səsvermədə İlqar Hüseynli bitərəf, 7 nəfər lehinə, Əli Quliyev isə sesvermədə iştirak etmədi.  

Səsvermədən sonra gündəlik layihəsi belə formalaşdı: 

 

İclasın gündəliyi 

1. Bülletenin hazirlanması ilə bağlı elan olunmuş müsabiqənin nəticəsinin müzakirəsi. 

2. Ümumi yığıncağın keçirilməsi ilə bağlı gündəliyin müzakirəsi 

3 14.05.2010, 5.10.2010, 02.10.2012 tarixlərində ÇQ-da müzakirə olunun və Koalisiyanın icra  

    etmədiyi açıq qalan məsələlərin ÇQ üzvlərinin iştirakı ilə müzakirəsi. 

4. Koalisiyanın MHŞT üzrə hesabatları tutuşdurub təhlil edəcək audit şirkətinin seçim  

     proseduru  haqqında prezentasiyası; 

5. QHT Koalisiyasının daxili qərar qəbuletmə mexanizmi haqqında prezentasiya; 

6. Sabit Bağırov və Zöhrab İsmayılın 23 noyabr  2012-ci il tarixində keçirilən şura iclasında  

    irəli sürülən təkliflərin sistemləşdirib, layihə formasına salınması və Şuranın şəbəkəsinə   

    göndərilməsi barədə məlumatları 

7. Cari məsələlər.  

MSŞT üzrə Beynəlxalq katibliyin 2013-cü il may ayında Sidneydə keçiriləcək növbəti görüşünə 

namizədlərin seçilməsi; 

 

1. Bülletenin hazırlanması ilə bağlı elan olunmuş müsabiqənin nəticəsinin müzakirəsi. 

Bülletenin hazırlanması ilə bağlı elan olunmuş müsabiqəsinə yalnız bir nəfər Koalisiya üzvü 

Dünya Sakit öz namizədliyini vermişdi. Şura üzvləri Dünya Sakitə Bülletenlə bağlı bəzi suallar və 

təkliflər verdilər.  

Təkliflər: 

Elçin Abdullayev bülletendə  Şura üzvlərinin haqqında qısacada olsa məlumatın yerləşdirilməsini 

istədi. 

İlqar Hüseynli material bazasını zənginləşdirmək üçün ondan  hər hansı bir mövzu üzərində 

müsahibə götürüb bülletedə yerləşdirilməsini təklif etdi. 

Qərar:  Bülletenin hazırlanması üçün elan olunmuş müsabiqəyə yeganə namizəd olan  Dünya 

Sakit Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə Bülletenin hazırlanmasına məsul şəxs seçildi.  

2. Şura üzvləri  iclasda MHŞT Koalisiyasının dekabrın 29-da keçiriləcək Ümumi Yığıncağının 

gündəliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Şura üzvləri gündəliyə təkliflər veriblər. Ümumi 



Yığıncağın gündəliyində Şuranın hesabatı barədə Şura əlaqələndiricisi Sevil Yüzbaşeva, 

Koalisiyanın ÇTQ-da fəaliyyəti barədə Qubad İbadoğlu, “Ödədiyini Açıqla” Koalisiyasının qəbul 

etdiyi Yeni Strategiya ilə bağlı təqdimatı Zöhrab İsmayıl edəcək, MSŞT və perspektivlər  

Koalisiyanın gələcək fəaliyyəti haqqında isə Sabit Bağırov danışacaq.  

3. Çoxtərəfli Qrupda Açıq qalan məsələlərlə bağlı Çoxtərəfli Qrupun üzvü Qubad İbadoğlu 

məlumat verdi. O məsələlərin açıq qalmasının səbəblərinə aydınlıq gətirdi . Qərara alınıb ki, 

Koalisiyanın MHŞT üzrə hesabatları tutuşdurulub təhlil edəcək audit şirkətinin seçim 

proseduru haqqında  və QHT Koalisiyasının daxili qərar qəbuletmə mexanizmi haqqında 

prezintasiyalar hazırlanaraq ÇQ-nin növbəti  iclasında təqdim olunacaq.  

4. Sabit Bağırov keçən şurada baxılmayan və bu gün kiç şuranın gündəliyinə daxil edilən 

2013-cu ili  üçün Koalisiyanın fəaliyyət istiqamətləri barədə sistemləşdirilmiş layihə təklifinin 

hazır olduğunu bildirdi və donorlara təqdim ediləcək layihə təkliflərini Şura üzvlərinə təqdim etdi. 

Layihədə Azərbaycanın MHŞT-na qoşulmasının 10 illiyi ilə bağlı fəaliyyətlər, Neft Şirkətinin 

açıqladığı illik maliyyə hesabatlarının araşdırılması, Qızıl Hasil edən Şirkətin açıqladığı maliyyə 

hesabatlarının araşdırılması, Koalisiyanın qanun layihələrinin vəkilliyi və s kimi fəaliyyətlər 

nəzərdə tutulub. 

5. İclasda daha sonra MHŞT üzrə Beynəlxalq Katibliyin 2013-cü il may ayında Sidneydə 

keçiriləcək növbəti görüşündə iştirak edəcək Koalisiya nümayəndələrinin müəyyənləşdirilməsi 

məqsədilə seçki keçirildi. Seçkidən öncə namizədlər verildi. 

Elçin Abdullayev indiyə qədər Koalisiyadan faydalanmadığını söyləyərək öz namizədliyini  irəli 

sürdü. 

İlqar Hüseynlidə öz namizədliyini verdi. 

Mübariz Tağıyevdə öz namizədliyini irəli sürdü. 

Sabit Bağırov Qubad İbadoğlunun namizədliyini  irəli sürdü. 

Zöhrab İsmayıl da öz namizədliyini irəli sürdü. 

Sevil Yüzbaşeva öz namizədliyini verdi. 

Namizədlər səsləndikdən sonra bülletenlər hazırlanıb səs vermə keçirildi. 

Səsvermənin nəticələri belə oldu. 

Qubad İbadoğlu – 7 səs  

Mübariz Tağıyev – 6 səs 

Elçin Abdullayev – 5 səs 



Zöhrab İsmayıl - 5 səs 

İlqar Hüseynli – 4 səs 

Sevil Yüzbaşeva – 0 səs 

Elçin Abdullayev və Zöhrab İsmayıl eyni səs topladıqları üçün ikisi arasında yenidən 

səsvermə keçirilməsi qərarlaşdırıldı. 

İkinci keçirilmiş səsvermənin nəticələri isə belə oldu. 

Elçin Abdullayev – 5 səs 

Zöhrab İsmayıl – 4 səs 

Qərar: Nəticədə Qubad İbadoğlu, Mübariz Tağıyev və Elçin Abdullayev daha çox səs toplayaraq 

adəçəkilən tədbirdə Koalisiyanı təmsil etmək hüququ qazanıblar. O da qərara alınıb ki, səs sayına 

görə növbəti yerləri bölüşdürmüş Şura üzvləri İlqar Hüseynli və Zöhrab İsmayılın da adı 

Beynəlxalq Katibliyə göndərilsin.  Maliyyə məsələsi həll olunarsa onlar da həmin tədbirdə 

Koalisiyanı təmsil edə bilərlər.  

 

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 


