
Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

118 saylı Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                                     14 mart 2014-cü il 

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                       9 nəfər  Şura üzvü 

Qubad İbadoğlu, Rafiq Təmrazov,  

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü, 

Xalid Kazımov,Anar Orucov 

Azər Mehtiyev, Taleh Əliyev,  

İlqar Hüseynli 

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü  

Məmmədhəsən Həsənov 

Koalisiya üzvü 

Elşən Nağıyev 

 

Şura üzvlərinin gündəlik layihəsinə heç bir təklifi olmadığı üçün gündəlik belə formalaşdı. 

 

İclasın gündəliyi 

 

1)Qəraraların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər 

 

2) Çoxtərəfli Qrupun 29-cu iclası barədə məlumat 

 

3) Çoxtərəfli Qrupa yeni 2 nəfər üzvün seçkisi ilə bağlı fikir mübadiləsi 

 

4) Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi  

 

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

 

6) Beynəlxalq İdarə Heyətinin növbəti toplantısına hazırlığın müzakirəsi  

 

7) Cari məsələlər 

 

1. Qərarların icra vəziyyəti 

 

Koalisiyanın köhnə ofisdən çıxarılması və yeni ofisə yerləşməsi ilə bağlı Qubad İbadoğlu qısaca 

məlumat verdi. Bu məsələ ilə bağlı Şura üzvləri uzun müzakirələr apardıqdan sonra Koalisiyanın 

yeni ofisə köçməsi və işinin davam etdirilməsi istiqamətində düzgün və ədalətli addım atıldığını 

qeyd etdilər və bu işdə Koalisiyaya dəstək olduğu üçün Qubad İbadoğluna öz minnətdarlıqlarını 



bildirdilər. Qubad Ibadoğlu qeyd etdi ki, Koalisiya hazırkı ofisdə müvəqqəti olaraq yerləşdirilib. 

Bu mərhələdə Kaolisiyanın fəaliyyətinin dayanması işimizə ziyan vururdu. Odur ki, biz İqtisadi 

Tədqiqatlar Mərkəzi  olaraq öz ofisimizi Koalisya ilə  bölüşmüşük. Koalisiyaının bura 

köçürülməsi zamanı qarşılaşdığımız xərclərin isə çüzi bir hissəsini layihə hesabına ödəyə bilmişik. 

Bundan sonra da Koalisiya yalnız  1 ayliq  ofis xərcinə malikdir. Sonrakı dövrdə layihənin nə 

zaman başlayacağı bəlli deyil.  Qubad İbadoğlu eyni zamanda qeyd etdi ki, Koalisiyanın ofisinin 

yeni  ofisdə yerləşdirilməsi ilə bağlı istənilən üzv təklif verə bilər və  həmin təkliflər  daxil olan 

kimi Şuranın növbəti toplantısının müzakirəsinə təqdim olunacaq.  

Bu məlumatı dinləyən Şura üzvləri təklif etdilər ki, yeni ofisə köçənədək Şura hazırkı ofisində  

fəaliyyətini dava etdirsin. 

Qərara alında : Yeni ofis məqbul  hesab edir, Koalisiya  bu ofisdə fəaliyyətini davam etdirsin və 

eyni zamanda yeni ofislə bağlı istənilən təklif  müzakirə olunaraq, dəyərləndirilsin. 

  

2. Çoxtərəfli Qrupun 29-cu iclası barədə məlumatı ÇTQ-un üzvləri məlumat verib. ÇTQ 

iclasında  hasilat sənayesi üzrə məlumatların toplanması, QHT Koalisiyasının hesabat 

formalarına dair təklifləri və Yeni Memorandumun yekun layihəsi ətrafında müzakirələr 

aparılıb. İclas iştirakçıları, həmçinin MHŞT hesabatlarını tutuşduracaq auditorun 

fəaliyyətini əks etdirən Şərtlər Toplusunun MHŞT Standartına uyğunlaşdırılması ilə bağlı 

da müzakirələr aparıblar. Memorandum məsələsində Şura tərəfindən təqdim olunan 

təklifləri də ətraflı müzakirə ediblər. Təkliflər arasında auditor şirkətinin 3 illik yox,  hər 

dəfə seçilməsi  təklifi verilmişdi. Digər təklif Koalisiyadan 4 nəfər deyil 6 nəfər üzvlə (3 

əsas və 3 əvəzedici) təmsil olunmaqla bağlı idi. İclasda  bu təklif qəbul olunub, 

Memorandum imzalandan sonra Koalisiya adından 6 nəfəf Çoxtərəfli Qrupda təmsil 

olunacaq. Digər səsləndirilən təklif məlumatların açıqlanması məqsədi ilə protokolların 

yayılması məsələsi idi. Bu məsələyə dair ÇQ tərəfindən ayrıca qəbul olunub. Bundan sonra  

protokol tam şəkildə deyil,  iclas iştirakçılarının adı,  gündəlik və qərarlar öz əksini 

tapmaqla çıxarış formasında eiti.az saytında azərbaycan və ingilis dillərində 

yerləşdiriləcək.. Memoranduma təklif olunan mübahisəli məsələlərdən biri 

Memorandumda Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulan məxfi məlumatlar 

barəsində hər bir ÇTQ üzvlərinin hər biri məhsuliyyət daşımalı, və bu məqsədlə 

Memorandumun yeni layihəsinə ”məxfilik” adlı maddə salınmışdı. Şura üzvləri bu 

Memoranduma salınan bu təklif ətrafında ətraflı müzakirələr aparıb. Şura üzvləri müxtəlif 

təkliflərlə çıxış ediblər. İlqar Hüseynlinin təklifi məxfilik maddəsinin Memorandumdan  

çıxarılması oldu. Bu təklifə 2 nəfər lehinə 5 nəfər əleyhinə 1 nəfər bitərəf qalaraq səs 



verdilər. Digər təklif indiki son redaksiyada Memorandumda məxfilik məsələsinin qalması 

təklifi idi. 5 nəfər lehinə səs verməklə qəbul olundu.   

3. Çoxtərəfli Qrupun üzvü Qubad İbadoğlu ÇTQ-nin son iclasında ÇQ-də təmsil olunan 

əvəzedici üzvlərin sayının əsas üzvlərin sayına çatdırılması ilə bağlı qərarı Şura üzvlərinin 

nəzərinə çatdırdı. Qərara görə Koalisiyadan daha 2 nəfər ÇQ-nin əvəzedici heyətinə üzv 

seçilməlidir. Beləliklə də  bundan sonra ÇQ-də Koalisiya 4 nəfərlə deyil, 6 nəfərlə (3 əsas 

və 3 əvəzedici) təmsil olunacaq. Bununla əlaqədar olaraq Şuranın iclasında bu məsələ ilə 

bağlı müzakirələr aparıldı. Şura üzvlərinin ümumi rəyləri nəticəsində şəbəkədə müsabiqə 

elan ediməsini təklif etdilər.  

Qərara alındı: ÇTQ-yə yeni 2 nəfər üzvün seçilməsi üçün şəbəkəyə elan verilsin və aprel 

ayının 4-nə qədər  namizədlərin irəli sürülmüsəinə son müddət qoyulsun. 

 

4. Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq (13 May 2004-cü il) məsələsi üzrə   yaradılmış 

təşkilat komitəsi adından Məlahət Mürşüdlü  məlumat verdi.  Məlahət Mürşüdlü  məlumat 

verdi ki,  həftə ərzində şəbəkəyə 10 illik yubileyin keçirilməsi üçün müxtəlif təkliflər  daxil 

olub. 10 illiklə bağlı vətəndaşlar arasında video sorğu keçirilməsini təklif etdi. Xalid 

Kazımov isə Neft Gəlirlərinin Şəffaflığı ilə bağlı mətbuat üçün müsabiqənin keçirilməsini 

təklif etdi. Azər Mehtiyev 10 illik dövrü əhatə edən bir material hazırlanmağı təklif etdi. 10 

illik dövründə üzləşdiyi çətinliklər əldə etdiyi nailiyyətlər qeyd olunsun. Şura üzvlərinin 

müzakirələri təklifləri əsasında konfransın kordinasiya məsələləri Məlahət Mürşüdlüyə 

həvala olundu və gələn Şura iclasına qədər bu işlə bağlı fəaliyyət planı hazırlayıb təqdim 

edilməsi qərarlaşdırıldı.  

Daha sonra iclasda Koalisiyanın 10 illik fəaliyyətini özündə əks etdirən filmin çəkilişi ilə 

əlaqədar şəbəkədə Koalisiya üzvləri üçün müsabiqə elan olunmuşdu. İclasın sədri 

müsabiqəyə təqdim olunmuş 3 nəfər iddiaçının layihə təklifləri ilə tanış olundu. İddiaçı 

şəxslər Taleh Əliyev və Anar Orucov (birlikdə), Səməd Hətəmov və Mehriban Vəzir idi. 

Müzakirələr nəticəsində sənədli filmin senari hissəsini Mehriban Vəzirə, texniki hissəsini 

isə Anar Orucov və Taleh Əliyevə həvalə olundu. 

5. Sonda Qubad İbadoğlu martın 18-də Osloda keçiriləcək Beynəlxalq İdarə Heyətinin 

toplantısının gündəliyi və muzakirə olunan məsələlərə dair  Şura üzvlərini məlumtlandırdı. 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Qubad İbadoğlu 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 


