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İclasın gündəlik layihəsində duran məsələlər barədə iclasın sədri Qubad İbadoğlu məlumat verdi. 
Gündəliyə heç bir Şura üzvünün təklifi olmadığından qeyd olunan məsələlər ardıcıllıqla müzakirə olundu.  
 

 

İclasın gündəliyi 

1) Qəraraların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər 

2)Yeni Memorandumun yekun layihəsinin müzakirəsi 

3) Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi 

4) Koalisiyanı Çoxtərəfli Qrupda təmsil edəcək nümayəndə heyətinin seçkisi 

5) Koalisiyanın 15 yanvar tarixli Anonim Azərbaycan və Psevdonim Şəffaflıq mövzusunda ictimai 

müzakirəsinə  hazırlıq işləri barədə məlumat 

6)  Koalisiya üzvləri Zaur Əkbər və Şükür İzzətoğlunun müraciətlərinin müzakirəsi 

7) Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq (13 May 2004-cü il) 

8)Yeni üzvlərin qəbulu 

9)Cari məsələlər   

 



1. Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər barədə Qubad İbadoğlu məlumat verdi. Həftə 

ərzində ATƏT-in nümayəndəsi Emmanuel Huntzingerlə  danışıqlar aparılıb və belə qərara 

gəliblər ki, ATƏT-in ofisində ayın 17-də EİTİ məsələləri ilə bağlı donorların kordinasiya 

görüşünü təşkil edəcəklər. Kordinasiya görüşündə ATƏT, Britaniya Səfirliyi, Amerika 

Səfirliyi, Gəlirlərə Nəzarət İnstitutundan nümayəndələri iştiraklarını təsdiqləyiblər.  

Qərara alındı ki, həmin görüşdə Qubad İbadoğlu, Sabit Bağırov,Sevil Allahverdiyeva və İlqar 

Hüseynli iştirak etsin. 

 

2. Yeni Memorandumun yekun layihəsinin müzakirəsi 

Hökümət  və mədən sənayesi şirkətləri ilə imzalanması gözlənilən yeni memorandumun yekun 

layihəsi barədə bu işdə iştirak edən İşçi Qrupunun üzvü Sabit Bağırov məlumat verdi. Yeni 

Memorandumun üzərində iş artıq 2 ildir ki başlayıb. Memorandum Yeni qaydalara uyğun 

gəlmədiyindən sənədin yenidən hazırlanması üçün ÇTQ tərəfindən  xüsusi işçi qrup 

yaradılmışdı. Bu qrupda hər tərəfdən 2 nəfər nümayəndə təmsil olunurdu. Yaradılmış İşçi Qrup 

4 ay ərzində çox gərgin iş rejimindən sonra memorandumun yekun variantını hazırlayıblar və 

yanvarın sonunda memorandumun imzalanması nəzərdə tutulub. Memorandumda bütün qeyd 

olunan məsələlər 2 sənədin əsasında tərtib olunub. Bu sənədlərdən biri MHŞT-nin yeni  

Standartları və 2009-cu ildə imzalanmış ÇTQ-a dair razılaşma sənədidir. Yeni Memorandumda 

MHŞT ilə bağlı bütün prinsipial məsələlər öz əksini tapsa da Koalisiyanın təkliflərinin hamısı 

qəbul olunmayıb.  Bu barədə İşçi Qrupunun üzvü Sabit Bağırovun verdiyi geniş məlumat 

dinlənildikdən sonra Şura üzvlərinin Memorandum layihəsinə dair aşağıdakı təkliflər irəli 

sürdü. Bunlara MSHT Katibliyinin ÇTQ-nin nəzdində fəaliyyət göstərməsi və onun 

müstəqilliyinin təminatının; ÇTQ üzvlərinin sayının hər tərəfdən 6 nəfər seçilməsinin (3 əsas 

və 3 əvəzedici); ÇTQ protokolların açıqlanmasının;  Memorandumun  təfərlər üçün huquqi 

məsuliyyət və öhədilklər yaratmasının Memorandumda təsbit olunması,  eləcə də məxfilik 

maddəsinin Memorandumdan çıxarılması daxildir.  

 

  Qərar: Yeni Memorandum layihəsinə Şura üzvlərinin müzakirələrinin əsasında 

formalaşdırdıqları təkliflər məktub formasında ÇTQ-a göndərilsin və ÇTQ-nin növbəti 

iclasında həmin təkliflər müdafiə olunsun.  

 

3. Koalisiyanı Çoxtərəfli Qrupda təmsil edəcək nümayəndə heyətinin seçkisi 

2014-cü il üçün Çoxtərəfli Qrupda təmsil olunacaq nümayəndələrin seçilməsi üçün şəbəkə 

vasitəsilə elan olunmuş namizədlərin siyahısını iclasın sədri iclas iştirakçılarının nəzərinə 

çatdırdı.  

Namizədlərin siyahısı 

1. Sevil Allahverdiyeva 

2. Azər Mehtiyev 

3. Mirvari Qəhrəmanlı 

4. Zöhrab İsmayıl 

5. İlham Hüseynli 

6. Qubad İbadoğlu 

7. Elçin Abdullayev 

8. İlham Şaban 

Namizədlərin adı səsləndirildikdən sonra Sevil Allahverdiyeva, İlham Şaban və Zöhrab İsmayıl 

öz namizədliklərini geri götürdülər. Sonda siyahı belə formalaşdı: 

1. Azər Mehtiyev 

2. Mirvari Qəhrəmanlı 

3. İlham Hüseynli 

4. Qubad İbadoğlu 

5. Elçin Abdullayev 



Yuxarıda qeyd olunan namizədlərin adlarının bülletenə salınması üçün Şura üzvləri səsvermə keçirdi. 

Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə qeyd olunan namizədlərin adları bülletenə salındı. Daha sonra 

bülletenlərin hazırlanması üçün Say komissiyasının formalaşdırılması təklif olundu. Bu komissiyaya 

Elşən Nağıyev, Sədaqət Paşayeva və Zaur Əkbərin namizədliyi irəli sürüldü. Səsvermə nəticəsində 

Elşən Nağıyev, Sədaqət Paşayeva və Zaur Əkbərdən ibarət Say komissiyası formalaşdı. Say 

komissiyası bülletenləri hazırlayıb Şura üzvlərinə təqdim edərək gizli səsvermə keçirildi. Gizli 

keçirilmiş səsvermənin nəticəsi belə oldu.  

1. Qubad İbadoğlu – 8 səs  

2. Azər Mehtiyev – 8 səs 

3. Elçin Abdullayev – 7 səs  

4. İlham Hüseynli – 6 səs  

5. Mirvari Qəhrəmanlı – 5 səs 

Qərar: Qubad İbadoğlu, Azər Mehtiyev,  Elçin Abdullayev  və  İlham Hüseynli 1 il müddətinə ÇQ-yə 

üzv seçiliblər. Qubad İbadoğlu, Azər Mehtiyev, Elçin Abdullayev əsas üzv İlham Hüseynli isə ehtiyat 

üzv kimi seçilib.  

4. Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi 

Mədən Sənayesində Şəffafğın Artırılması Koalisiyasının 2013-cü il layihəsi 3 mənbədən 

Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu, SOROS Fondu və ATƏT tərəfindən  maliyyələşdirilib. Layihə 

nəzərdə tutulmuş vaxtdan 4 ay gec 1 sentyabr 2013-cü il tarixindən başlanılıb. Layihədə 

nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərdən bəziləri artıq həyata keçib. Onlardan Azərbaycanda MSŞT-

nin 10 illiyi ilə bağlı ötən dövrün qiymətləndirilməsinin aparılması üçün ATƏT-in dəstəyi ilə 

bir beynəlxlaq məsləhətçi, 2 nəfər yerli ekspert, 1 nəfər Monqolustanlı ekspert və 1 nəfər 

sosioloq layihəyə cəlb olunub. Ekspertlər digər ölkələrin təcrübəsi ilə müqayisəli icmal 

əsasında mövqe sənədi hazırlayıb onu İngilis və Azərbaycan dillərində nəşr etdirib 

Koalisiyanın keçirilmiş illik konfransında təqdim ediblər. Layihənin digər uğurla həyata 

keçmiş fəaliyyəti MSŞT üzrə 2012-ci il üzrə proseslərin və hesabatın təhlilini aparıb Rəy 

hazırlanıb. Rəyin hazırlanmasında 2 nəfər ekspert Sabit Bağırov və Məhəmməd Talıblı Şura 

tərəfindən təyin edilib. Digər fəaliyyət Koalisiyanın hazırladığı MSŞT haqqında qanun 

layihəsinin təkmilləşdirilməsi üçün Şura tərəfindən ekspert kimi Sahib Məmmədov seçilib. 

Ekspert layihəni təkmilləşdirib və koalisiya ekspertlərinin iştirakı ilə foks qrup müzakirələr 

keçirib. Digər bir istiqamətdə Prezident seçkisi ərəfəsində MSŞT ilə bağlı namizədlərlə 

görüşlər keçirilib. Görüşdə prezidentliyə namizədlərə 3 səhifəlik icmal hazırlanıb təqdim 

olunub. İcmalda MSŞT-nin əhəmiyyəti ilə bağlı məlumatlar və prosesin inkişafı üçün çıxışlarda 

səsləndirilməli istiqamətlər əks olunub. Fəaliyyətin digər istiqamətini Hicran Həmidova həyata 

keçirib. Bakıda nəzərdə tutulmuş 3 TV verilişdən birini Azadlıq radiosunda həyata keçirib. 

Region TV-lərdə nəzərdə tutlmuş verlişlər isə hələ hazırlanmayıb. Press reliz və media 

məlumatların hazırlanması və yayılması istiqamətində  işlər davam edir. Məlumatlar vaxtaşırı 

koalisiyanın e-mail qrupunda yayılır. Bundan başqa Şura tərəfindən Dünya Sakit 3 məqalə 

hazırlanması üçün məsul kimi müəyyən edilib. Məqalələr hazırlanıb ancaq hələ mətbuatda dərc 

olunmayıb. Digər fəaliyyətlərin arasında Yeni standartlara keçidlə bağlı 15 nəfər Koalisiya 

üzvünün iştirakı ilə bir günlük seminar keçirilib. Seminarda Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun 

eksperti Alexandra Gilles təqdimat edib. Daha sonra donorun təklifi ilə Koalisiya ekspertlərinin 

iştirakı ilə Qubada 2 günlük işçi görüş keçirilərək orada yeni satndartlara keçidlə bağlı hesabat 

formaları hazırlanıb. Bundan başqa Koalisiyanın Ümumi Yığıncağı İllik Konfransla 

birləşdirilib dekabr ayında keçirilib. Tədbirdə 70 nəfərdən çox koalisiya üzvü 30-dan çox artıq 

beynəlxalq təşkilat, hökuməy, neft şirkətlərinin və medianın təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Tədbirdə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Morninqstar, Dünya Bankının ölkə meneceri 

Larisa Leşçenko, Ödədiyini Açıqla Koalisiyasının Avrasiya üzrə kordinatoru Oliana Valiqura 

çıxış ediblər. Layihə barədə ümumi məlumatlar dinlənildikdən sonra  2.5 istqamətinə Şura 

üzvləri bəzi təkliflər veriblər. 



Qərar: Bakıda Radio verilişində çıxış edənlərə qənaətdən ekspertlərə 50 dollar, regionlara 

gedib televiziyada çıxış edənlərə 100 dollar ödənişin olunması barədə donora müraciət 

olunmağı qərarlaşdırdılar. Azadlıq radiosunda təşkil olunacaq növbəti debatda Koalisiyanı Şura 

üzvləri Qubad İbadoğlu və Əliməmməd Nuriyev təmsil etsin. 

  

5. Koalisiyanın 15 yanvar tarixli Anonim Azərbaycan və Psevdonim Şəffaflıq mövzusunda 

ictimai müzakirəsinə  hazırlıq işləri barədə məlumat 

Koalisiyanın 15 yanvar tarixində Anonim Azərbaycan və Psevdonim Şəffaflıq mövzusunda 

keçiriləcək ictimai müzakirəsinin  hazırlıq işləri barədə iclasın sədri məlumat verib. İctimai 

müzakirə Park İnn Hotelinin Nəsimi zalında keçiriləcək. Dövlət orqanlarının nümayəndələrinə, 

yerli və xarici neft şirkətlərin nümayəndələrinə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə, 

səfirliklərə və media nümayəndələrinə dəvət məktubu və tədbirin gündəliyi göndərilib. 

 

 

 

6. Koalisiya üzvləri Zaur Əkbər və Şükür İzzətoğlunun müraciətlərinin müzakirəsi 

İclasda Koalisiya üzvü Zaur Əkbərin müraciətinə də baxılıb. Koalisiya Şurasına müraciət 

edərək  özünün səslərinin yenidən sayılmasını istəyir. Şura bu məsələ ilə bağlı Zaur Əkbərin, 

Monitorinq Qrupu nümayəndəsinin və Seçki Komissiyasından bir nəfərin iştirakı ilə Zaur 

Əkbərin səsinin yenidən sayılmasını qərarlaşdırdı. 

 

7. Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq (13 May 2004-cü il) 

İclasda həmçinin Koalisiyanın  13 May 2014-cü ildə 10 illik Yubileyinin keçirilməsi üçün 

Təşkilat Komitəsinin təsis olunmasına dair qərar qəbul olunub. Sabit Bağırov, Mehriban Vəzir,  

 İlqar Hüseynli, Məlahət Mürşüdlü və Qubad İbadoğlu  daxil olmaqla   yubileyə hazırlıq üzrə 

Təşkilat Komitəsi yaradılıb. 

 

 

            İclasın sədri:                                                                          Qubad İbadoğlu 

 

            İclasın katibi:                                                                         Səbinə Məmmədova 

 

 


