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                                                                                                        2 nəfər Koalisiya üzvü  
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İclasın gündəliyə əlavə təkliflər olmadığından gündəlik layihəsi belə formalaşdı: 

 

İclasın gündəliyi 

 

1. Azərbaycan Respublikası Hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə etdiyi məcmu 

daxilolmaları barədə açıqlamış növbəti (on altıncı) hesabatına (2011-ci il üzrə) MHŞT 

Koalisiyasının hazırladığı Rəyin müzakirəsi və təsdiq edilməsi. 

2. Azərbaycan Ictimai Birliklərinin “Mədən sənayesində şəffaflığının artırılması”  (MSŞA) 

Koalisiyasının bəyanatının  müzakirəsi 

3. MHŞT Koalisiyasının əlaqələndiricisinin 6 aylıq fəaliyyəti barədə hesabatı – yeni 

əlaqələndiricinin seçilməsi 

4. Cari məsələlər. 
 

 

1. İclasın əvvəlində Şura üzvləri Mübariz Tağıyev tərəfindən hazırlanan  Azərbaycan 

Respublikası Hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə etdiyi məcmu daxilolmaları 

barədə açıqlamış növbəti (on altıncı) hesabatına (2011-ci il üzrə) MHŞT Koalisiyasının 

hazırladığı Rəyin müzakirəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.  

Təkliflər: İlqar Hüseynli hazırlanan sənədi əsas sənəd kimi qəbul etmək olmaz. Təkilf 

edirəm ki, bu işə digər həmkarlarımızı cəlb edib sənədi yenidən işləmək lazımdır və  rəy 

üçün nəzərdə tutulan qonorar qənaət olunsun ve koalisiyanın layihələri olmadığı halda 

daha səmərəli məqsəd üçün sərf edilsin.  

Əli Quliyev Koalisiyanın adından hazırlanan rəy hərtərəfli olmalıdır. 



Məhəmməd Talıblının təklifi isə rəyə Şura üzvlərinin irad və təkliflərini nəzərə alıb 

yenidən işlənilsin. 

Elçin Abdullayev hazırlanan rəyi müsbət qiymətləndirdi. 

Təkliflər səsləndikdən sonra qərar belə formalaşdı. 

Qərar: Şura üzvləri hazırlanmış sənədi ilkin variant kimi qəbul etdi. Şura üzvləri tərəfindən 

səsləndirilən təklifləri formalaşdırıb əlavə edildikdən sonra Şura şəbəkəsinə göndəriləcək. 

 

2. Azərbaycan İctimai Birliklərinin “Mədən sənayesində şəffaflığının artırılması”  

(MSŞA) Koalisiyasının bəyanatının  müzakirəsi 
İkinci məsələ ilə bağlı məsul şəxs Sevil Yüzbaşeva oldu. Həftə ərzində təkliflər yığılaraq 

bəyanat hazırlanacaq.  

3. MHŞT Koalisiyasının əlaqələndiricisinin 6 aylıq fəaliyyəti barədə hesabatı – yeni 

əlaqələndiricinin seçilməsi 
MSŞA Koalisiyasının əlaqələndiricisi Sevil Yüzbaşeva 6 ay müddətində fəaliyyəti barədə 
hesabat verdi. Fəaliyyəti müddətində layihədə nəzərdə tutulmuş istiqamətlər haqqında 

keçirilmiş təlimlər, dəyirmi masalar barədə qısa məlumat verib. Məlumat dinlənildikdən 

sonra Şura üzvləri bu 6 ay müddətində Sevil Yüzbaşevanın işini müsbət 
qiymətləndirdilər. 
Mübariz Tağıyev Sevil Yüzbaşevanın bu müddət ərzində fəaliyyətindən razılığını 

bildirərək yenidən koordinator  işini davam etdirməsini təklif edərək onun namizədliyini 

irəli sürdü.  

Sabit Bağırov Sevil xanımın fəaliyyətindən çox razıyam və yenidən namizəd kimi irəli 
sürüləcəksinizsə  sizə səs verəcəm. 

Elçin Abdullayev işinizə çox səmimi və məhsuliyyətli olduğunuz üçün sizin 

namizədliyinizi irəli sürürəm. 

Məhəmməd Talıblı Sevil xanım koordinator kimi fəaliyyəti təqdir olunmalıdır müxtəlif 
rəylərə tənqidlərə qarşı dözümlü oldu və öz mədəni imkanlarınızdan istifadə edərək 

həmin o tənqidləri və tənqid sahiblərini layiqincə cavablandıra bildiniz. Rotasiya yolu ilə 
Koalisiyanın idarə olunması qərarı verilibsə onda digər alternativ namizədləri də 
yoxlayaq.  

Əli Quliyev Sevil xanım öz imkanları daxilində müəyyən məqamlarda dözümlük göstərib 

və işini məqbul qiymətləndiririk. Lakin biz ilk iclasda kordinator seçkisinin  6 aydan bir 

olmaq şərtiylə rotasiya qaydasında olması qərarını vermişdiksə yenidən Sevil 

Yüzbaşevanın namizədliyini irəli sürmək olmaz. 

Rafiq Təmrazov Sevil xanım işində həmişə məhsuliyyətli olub və buna görə də Sevil 

xanımı təbrik etdi. Daha sonra rotasiyanın növbəlilik və yenidən seçki olduğunu bildirdi.  

İlqar Hüseynli Sevil Yüzbaşeva bir xanım kimi bu işi öhdəliyinə götürərək işini layiqincə 
yerinə yetirdi müsbət qiymətləndirdi və növbəti 6 ay müddəti üçün digər həmkarlarımıza  

bu idarəçilik sistemində işləməyi şərait yaratmağı təklif etdi və koordinator kimi Əli 

Quliyevin namizədliyini irəli sürdü.  

Əli Quliyev Şuranın qərarının pozulduğunu söyləyərək öz namizədliyini geri götürdü. 

Vüqar Bayramov Sevil xanım öz işini biz gözlədiyimizdəndə layiqincə yerinə yetirdi. Və 
qeyd etdi ki əgər digər namizədlər varsa onda irəli sürülsün və normal seçki keçirməyi 

təklif etdi.  

Uzun müzakirələrdən sonra İlqar Hüseynli iclasın vaxtının bitdiyini söyləyərək 

koordinatorun seçilməsi məsələsini növbəti Şura iclasına qədər təxirə salınmasını təklif 

etdi.  

Elçin Abdullayev isə gündəlik layihəsinin dəyişdirilməməsini və bu məsələnin bu gün 

həll olunmasını təklif etdi. 

Mübariz Tağıyevdə koordinator vəzifəsinə təklif etdiyi namizədə səsvermə keçirilməsini 

təklif etdi. 



1. Alternativ olmadığı halda Sevil Yüzbaşevanın namizədliyi qalsın və açıq səsvermə 
keçirilsin. 6 nəfər lehinə 3 nəfər səsvermədə iştirak etmədi.  

2. İlqar Hüseynlinin təklifi iclasın vaxtının bitdiyini söyləyərək koordinatorun seçilməsi 

məsələsini növbəti Şura iclasına qədər təxirə salınmasını. 3 nəfər lehinə 
 

Alternativ namizəd olmadığı halda Sevil Yüzbaşevanın yenidən 6 aylıq müddətə Şura 

əlaqaələndirici seçilməsi məsələsi səsə qoyuldu. 6 nəfər lehinə, 3 nəfər, İlqar Hüseynli, 

Məhəmməd Talıblı və Əli Quliyev iclası tərk edərək səsvermədə iştirak etmədilər 
Qərar: alternativ namizəd olmadığı üçün Sevil Yüzbaşeva yenidən 6 aylıq müddətə Şura 

əlaqələndiricisi seçilib. 

    

 

 

 
 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 


