
Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

114 saylı Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                                                    27 dekabr 2013-cü il 

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                    10 nəfər  Şura üzvü 

Qubad İbadoğlu, Rafiq Təmrazov,  

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü, 

Azər Mehtiyev, Əliməmməd Nuriyev, 

Taleh Əliyev, Xalid Kazımov 

Anar Orucov, İlqar Hüseynli 

1 nəfər Koalisiya üzvü 

Zöhrab İsmayıl 

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü 

Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın ilk hissəsini Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının keçmiş 

əlaqələndiricisi Zöhrab İsmayıl apardı. O gündəlik layihəsinə təklif olunan məsələləri Şura 

üzvlərinin nəzərinə çatdırdı. Məsələlər dinlənildikdən  sonra Şura üzvləri gündəlik layihəsinə öz 

təkliflərini verdilər. 

Təkliflər: 

Əliməmməd Nuriyev Şükür İzzətoğlunun şəbəkədə irəli sürdüyü  Koalisiya üzvlərinin 

inventarizasiyasının məsələsinin gündəliyə salınmasını təklif etdi.  

Azər Mehtiyev gündəlikdə Zaur Əkbərin müraciətinə özünün iştirakı ilə baxılmasının 

məqsədəuyğun olduğunu  nəzərə alaraq həmin məsələnin növbəti Şura iclasına qədər təxirə 

salınmasını təklif etdi.  

 

Təkliflərdən sonra gündəlik belə formalaşdı: 

 

 

İclasın gündəliyi 

 

1. Zöhrab İsmayıl və İlqar Hüseynliyinin şura üzvlüyü dövrlərinin müəyyən edilməsi 

(bölüşdürülməsi); 

 

2. Yeni kordinatorun seçilməsi; 

 

3. Dünya Bankı və ATƏT-lə əməkdaşlıq imkanları barədə məlumat. 

 

4. Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu və ÇTQ İşçi Plan üzrə məsələlər.  

 

5. Cari məsələlər (VC-nin vəziyyəti və ARDNŞ ilə bağlı bəyənatlar) 



 

 

 

1. Birinci məsələ barədə Zöhrab İsmayıl məlumat verdi. O qeyd etdi ki, Ümumi Yığıncaqda 

keçirilmiş Şura seçkilərində Zöhrab İsmayılovla İlqar Hüseynlinin eyni səs topladıqları üçün 

Şurada dövrlərinin müəyyən edilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilməlidir. Məlum oldu ki, bu 

məsələ ilə bağlı Zöhrab İsmayıl və İlqar Hüseynli arasında danışıqlar aparılmış və belə 

qərarlaşdırılıb  birinci ildə  İlqar Hüseynli, ikinci ildə isə Zöhrab İsmayıl şura üzvü kimi fəaliyyət 

göstərsin. 

Qərar: İlqar Hüseynli 2014-cü ildə, Zöhrab İsmayıl isə 2015-ci ildə Şuranın tamhüquqlu uzvü 

kimi fəaliyyət göstərsin. 

2. Yeni kordinatorun seçilməsi.  

MSŞA Koalisiyasinin Əsasnaməsinə müvafiq olaraq bu iclasda Şuranın Əlaqələndiricisi 

vəzifəsinə seçkilər keçirildi. Şura üzvləri namizədləri səsləndirməzdən əvvəl digər bir təklifdə 

səsləndi. 

Təkliflər: 

Əliməmməd Nuriyev seçiləcək kordinatorun Çoxtərəfli Qrupun üzvü olmasına etirazını bildirdi. 

Zöhrab İsmayıl qeyd etdi ki, o  kordinator olduğu müddətdə ÇTQ-da olmadığı üçün çox 

çətinliklərlə üzləşib, əksinə  kordinatorun ÇTQ-də üzv olmasını təklif etdi. 

Qubad İbadoğlu kordinatorun ÇTQ-da olmasının vacibliyini qeyd etdi. 

Taleh Əliyev qeyd etdi ki, hazırda   həssas dönəm olduğu üçün bu baxımdan kordinatorun orda 

təmsil olmağı daha yaxşı olardı.  

Azər Mehtiyev məsələnin müzakirəsindən çox uzaqlaşmamağı təklif edərək gündəlikdə duran 

məsələ ətrafında müzakirələrin aparılmasını təklif etdi.  

İclasın sədri Şura üzvlərinə müraciət edərək yeni kordinatorun seçmək üçün namizədlər irəli 

sürməyi sürməyi təklif etdi.  

Şura üzvü Qubad İbadoğlu öz namizədliyini irəli sürdü. 

Digər Şura üzvləri də Qubad İbadoğlunun namizədliyini dəstəklədilər və başqa namizədlərin 

olmadığı üçün açıq səsvermə keçirildi. 



Qərar: 10 nəfər Şura üzvünün (Mehriban Vəzir üzrlü səbəbdən iclasda iştirak edə bilmirdi) 

iştirak etdiyi seçkidə Qubad İbadoğlu  yekdilliklə Şuranın Əlaqələndiricisi seçildi.  

3. Seçkilərdən sonra iclasın qalan hissəsinə Qubad İbadoğlu sədrlik edib. Gündəlikdə 3-cü 

məsələsində Dünya Bankı və ATƏT-lə əməkdaşlıq imkanları barədə ətraflı məlumatı Zöhrab 

İsmayıl verdi. Dünya Bankı və ATƏT-lə aparılmış danışıqların nəticəsində Dünya Bankı 

Koalisiyanın üç istiqamətinə maliyyə ayırmaq istədiklərini bildiriblər. ATƏT də bizimlə 

əməkdaşlığını davam etdirəcəyini bildirib. Deyilənlər nəzərə alınmaqla yeni seçilmiş  

kordinatora həvalə etdilər ki, danışıqları davam etdirsinlər. 

4. Bundan başqa iclasda Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan 

Respublikasında tətbiqinə dair  qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandumun və Çoxtərəli 

Qrupun 2014-cü il üçün iş planının yeni redaktədə layihələrinin müzakirəsi  də aparılıb. 

Memorandumun müzakirəsi  zamanı əsas diqqət MSŞA Koalisiyasının  MHŞT üzrə Komissiya 

və hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlər arasında fikir ayılığına səbəb 

olan məsələlərə yönəldilib. Ümumi müzakirələrdən sonra qərar belə olub. 

 Qərar: Bu istiqamətdə mövcud olan  fikir ayrılıqları ilə bağlı müzakirələr Çoxtərəfli Qrup 

formatında tərəflərin iştirakı ilə davam etdirilsin və Koalisiyanın mövqeyi onun təmsilçiləri 

tərəfindən müdafiə olunsun.  

5. Cari məsələlərdə Şura üzvləri Koalisiyanın Milli Məclisin  QHT-lərin fəaliyyətini 

tənzimləyən qanunvericiliyə etdiyi son dəyişiklərə  və “Global Witness” təşkilatının  Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı  açıqladığı “Anonim Azərbaycan" hesabatına dair bəyanatlarını 

qəbul ediblər. Qərara alınıb ki,  “Global Witness” təşkilatının  hesabatı ilə bağlı yanvarın 15-də 

Park İnn Hotelində Memorandum tərəfi olan hökümət təşkilatlarının, mədən sənayesi 

şirkətlərinin, yerli və  beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə müzakirə təşkil olunsun.  

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Qubad İbadoğlu 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 


