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1. Üzvlük siyasətimiz. 

2. Donorlarla danışıqlar barədə məlumat. 

3. Qubad İbadoğlunun MSŞT idarə heyətinə namizədliyinin təsdiqlənməsi. 

1. Üzvlük siyasətimiz 

Koalisiya Şurasının 25 yanvar 2013-cü il tarixli iclasında  Koalisiya üzvlərinin təşkilati 

məlumatlarının və əlaqə vasitələrinin dəqiqləşdirilməsinə dair qərar verilmişdi. Qərara 

görə Səbinə Məmmədova və Elçin Abdullayevdən ibarət işçi qrupu yaradılmış və həftə 

ərzində bu məsələ ilə bəzi işlər görülmüşdü. Qrup üzvü Elçin Abdullayevin məlumatına 

görə bu günə qədər 18 nəfər Koalisiya üzvü təşkilatı haqqında məlumatlarını göndəriblər. 

Yaxın 5-6 gün ərzində şəbəkə vasitəsilə məlumatlarını göndərməyən üzvlərlə fərdi şəkildə 

əlaqə saxlanılacaq. 

Qərar: Üzvlük siyasətimizlə bağlı dəqiq yenidən dəqiqləşdirmə aparmalı, bunun üçün fərdi 

müraciətlərin edilməsi qərara alındı.  

2. Donorlarla danışıqlar barədə məlumat. 

Bu məsələ ilə bağlı iclasın sədri Zöhrab İsmayıl məlumat verdi. O ötən Şura iclasından 

sonra ATƏT-in iqtisadiyyat və ətraf mühit bölməsinin rəhbəri və Gəlirlərə Nəzarət 

İnstitutunun regional direktoru ilə görüşdüyünü bildirdi. Zöhrab İsmayıl bu görüşlərdə 

koalisiyanın Strategiya sənədini də onlara təqdim edib, sənəd barədə geniş izahat verdiyini 

bildirib. Strategiya ilə tanış olduqdan sonra donorlar bir neçə istiqamətə dəstək 

verəcəklərini bildiriblər. Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun büdcəsi təsdiqləndikdən sonra aprel 

ayında layihə təqdim ediləcək. 

3. Qubad İbadoğlunun MSŞT idarə heyətinə namizədliyinin təsdiqlənməsi. 
Beynəlxalq EİTİ  İdarə Heyətində vətəndaş cəmiyyətini təmsil edəcək yeni yerlərə 

müsabiqə elan edilib. MSŞA Koalisiya üzvü Qubad İbadoğlu bu müsabiqəyə müraciət 

edib. Qubad İbadoğlu bu məsələnin Şurada müzakirə olunub ona dəstək məktubunun 

verilməsini istəmişdi. Şura iclasında bu məsələyə baxılmış və qərar verilmişdi.  



Qərar: Koalisiya Şurası Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyanın üzvü 

Qubad Bayramovun namizədliyini Beynəlxalq EİTİ  İdarə heyətinin üzvlüyünə irəli sürür.  

  

4.  Cari məsələlər 

1.Cari məsələlərdə İlham Hüseynlinin Sidneydə keçiriləcək VI Qlobal Konfrans 

çərçivəsində keçiriləcək Milli sərgiyə getmək üçün MHŞT Katibliyindən dəstək 

məktubunu istəməsi məsələsi müzakirə olundu. Bu barədə ÇTQ üzvü Mübariz Tağıyev 

məlumat verdi. ÇTQ-un iclasında iştirak edən İlham Hüseynli səfərə getmək üçün 

katiblikdən dəstək məktubu istəyib. Bu məsələ Şura üzvlərinin narazıçılığına səbəb oldu. 

ÇTQ üzvü Məhəmməd Talıblıda iclasda bu məsələyə öz etirazını bildirib və gələcək üçün 

çox pis ən-ənənin yaranacağını deyib. Və qeyd edib ki, Şurada bu barədə müzakirəmiz 

qərarımız olmadığı halda bu məsələnin ÇTQ-da müzakirə olunub dəstək almasının 

əleyhinə çıxdı. Bu məsələ ilə bağlı əksər Şura üzvləri etiraz etdi. Elçin Abdullayev 

məsələləri fərdiləşdirməməyi təklif etdi və hər bir Koalisiya üzvünə dəstək verilməsini 

təklif etdi  amma Çoxtərəfli Qrupda maraqlar konflikti olan məsələdə belə bir məsələnin 

Şuranın qərarı olmadan ÇTQ-un iclasında  müzakirəyə çıxarılmamasını istədi.   

Qərar: Koalisiya üzvlərinin koalisiyadakı fəaliyyəti ilə əlaqədar  dəstək üçün 

Memorandum tərəflərinə, Çoxtərəfli Qrupa müraciətləri, habelə layihə təklifləri və səfərlər 

üçün koalisiyanın dəstək məktublarının verilməsi üçün öncə Şuraya müraciət edilməli və 

şuranın müvafiq qərarı əsasında yerinə yetiriləcək.  

2. Fevralın 19-da Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Peter Bateman bizim 

həm Şura üzvlərimizlə həmdə bir neçə nəfər Koalisiya üzvlərimiz ilə birlikdə səfirlikdə 

görüş keçirib. Görüşdə iştirak edən Şura üzvlərimizdən biri Mübariz Tağıyev görüşdən 

sonra şəbəkəyə bu barədə məlumat yayıb. Məlumata Şura üzvləri ilə birlikdə Koalisiya 

üzvü Şaban Nəsirov da öz münasibətini bildirib. Onun şəbəkə ilə göndərdiyi  yazısındakı 

fikirləri görüşdə iştirak edən koalisiya üzvlərinin aşağılanmasına yönəlib. O yazıb: 

21 фев 2013 

saban nesirov ih2003@rambler.ru 

кому: Zohrab, Sabit, Koalisiya  
 

   

bu 5 deqelik gorusde maliyeni hansi vasite ile otureceklerine dair bir planlarini oldugunu dedilermi?yoxsa 

ele maliyeni birbasa oturmekden oteri bele cox numayende devet edibler ki,heresi bir kishe gotrub 

gelsin,gelmisken ayrilan maliyenide gotrub qayitsinlar.) Men bu qanete tedbirden sekillerin olmamasina 

gore geldim.fikirlesdim ki,istemibler bizim numayendelerin kisheleri gorunsun.Cok guman en boyuk 

kisheni Mubariz goturer.) 

Shaban 

Müzakirələr zamanı bu yazı ilə Mübariz Tağıyev özünü  təhqir edilmiş saydığını deyib. 

Məsələ geniş müzakirə edilib, bu ifadələrin təhqir, yoxsa satira kimi olduğu barədə fikir 

mübadiləsi aparılıb. Yekunda koalisiya üzvü Şaban Nəsirovun şəbəkəyə göndərdiyi bu 

yazısında görüş iştirakçılarını aşağıladığı xüsusi qeyd edilib.  

Qərar: Koalisiya üzvü Şaban Nəsirov səfirlikdə görüşdə iştirak etmiş koalisiya nümayəndə 

heyətindən üzr istəsin və ona sonuncu dəfə xəbardarlıq olsun.   
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