
Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

121  saylı Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                                   30 may 2014-cü il 

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                  7 nəfər  Şura üzvü: 

Qubad İbadoğlu, Rafiq Təmrazov,  

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü, 

Xalid Kazımov,  Taleh Əliyev, Anar Orucov  

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü: 

 Lətafət  İslamqızı 

 1 nəfər  CQ üzvü : İlham Hüseynli 

 1 nəfər qonaq qismində: beynəlxalq expert Emilya Evans 

İclasın gündəlik layihəsində duran məsələlər barədə iclasın sədri Qubad 

İbadoğlu məlumat verdi. 

Məlumat dinlənildikdən sonra Şura üzvləri təklif olunan gündəliklə işləməyə 

qərar verdilər. Beləliklə  gündəlik aşağıdakı kimi formalaşdı.  

 

 

İclasın gündəliyi 

1. Yeni üzvlərin qəbulu 

2. Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər   – Qubad İbadoğlu 

3. Çoxtərəfli Qrupun   10 iyun  tarixli 30-cu iclasına hazırlıq:  yeni 

Memorandumun yekun layihəsinin və Auditorun Şərtlər Toplusunun 

müzakirəsi   və həmin  sənədlərə dair Koalisiyanın mövqeyinin 

formalaşdırılması– ÇTQ üzvləri 

4. Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi - Qubad İbadoğlu 

5. Monitorinq Qrupunun müraciətinin müzakirəsi –Lətafət İslamqızı 

6. Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq işlərinin gedişi - Təşkilat 

Komitəsini adından Məlahət Mürşüdlünün  məlumatı 

7. Cari məsələlər – Gədəbəy qızıl yatağının istismar vəziyyəti ilə 

yerindəcə tanış olmaq üçün mədən ərazisinə  işgüzar səfərin təşkili , 

növbəti iclasın vaxtı və sair məsələlər 

 

 

 



 

1.  Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər  – Qubad İbadoğlu.   

Iclasda ilk öncə görülmüş işlər müzakirə  olundu. Bununla əlaqədar 

olaraq  Qubad İbadoğlu məlumat verdi ki, ötən iclasdan keçən dövrdə  

o Vətəndaş cəmiyyətininin  Beynəlxalq İdarə Heyətində təmsil olunan 

üzvlərinin iştirakı ilə beynəlxalq tədbirə qatılıb. Belə ki, mayın 13-15-

dək Parisdə toplaşan İdarə Heyətinin üzvləri  fəaliyyətlərini 

tənzimləmək üçün Memorandum  layihəsinin  üzərində  işləyiblər. 

Paris toplantısında ayrı-ayrı ölkələrdə, o sıradan da Azərbaycanda  

MSŞT-nin tətbiqi ilə bağlı vəziyyət  müzakirə olunub. Bu zaman   

“Ödədiyini açıqla” beynəlxalq kaolisiyası ekspertlərinin hazırladığı  

“Azərbaycanda  vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti”nə dair  

qiymətləndirmə hesabatı təqdim olunub. Ölkədə vətəndaş 

cəmiyyətinın qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı fikir 

mübadiləsi aparılıb.  Qərara alınıb ki, Azərbaycandakı vəziyyət daimi 

diqqət mərkəzində saxlanılsın. Qərarlara gəlincə,  Qubad İbadoğlu 

qeyd edib ki, ötən iclasda  Çoxtərəfli Qrup üzvləri arasında 

Memorandumun yekun layihəsinin, Auditorun Şərtlər Toplusunun  və 

2013-cü ilin yekunlarını əks etdirən proqram hesabatının 

müzakərsinnin intensivsivləşdirilməsi qərar alınıb. O hər  3 sənədlə 

bağlı  məlumat verib və qeyd edib ki, Memorandumun yekun 

layihəsinə şirkətlər qrupunun təklifi yeni redaksiyada ÇQ üzvlərinə 

təqdim olunub və bu məlumat Koalisiya Şura üzvlərinə çatdırılıb. 

Sonra proqram hesabatı barədə məlumat verilib.  Q.İbadoğlu məlumat 

verib ki, bu hesabatda Koalisiyanın ötən ilki fəaliyyətinə də yer ayrılıb. 

Koalisiyanın  nailiyyətləri və qarşılaşdığı çətinliklər də hesabata ayrıca  

bölmə olaraq  daxil edilib.   

Qərara alındı:  Görülmüş işlər barədə verilmiş məlumatar nəzərə 

alınsın.  

2. Çoxtərəfli Qrupun 10 iyun  tarixli 30-cu iclasına hazırlıqla bağlı məlumatı  

Q.İbadoğlu verib. Q qeyd edib ki, iclasın gündəliyi artıq üzvlərə 

göndərilib. Gündəlikdə Memorandumun  yekun variantının və Auditorun 

Şərtlər toplsunun  son redaksiyasının müzakirəsi nəzərdə tutulur. Hər 2 

məsələ ilə bağlı Koalisiyaının mövqeyinin formalaşdırılmasını təklif edən 

Q. İbaddoğlu şirkətlər qrupunun təklifinin yeni redaksiyasını müzakirəyə 

təqdim edib. Çıxış edən Şura üzvlərindən Məlahət Mürşüdlü, Rafiq 

Təmrazov, Sevil Allahverdiyeva,  Taleh Əliyev və Xalid Kazımov  yeni 

variantı məqbul hesab edib.  Anar Orucov  bütövlükdə konfidensiallığın və  

Memoranumun 4.1. maddəsində olan onun qüvvəsi və hüquqi təsir dairəsi 

ilə bağlı məsələlərin bu sənəddə əks etdirilmsəinin  əleyhinə çıxış edib. 

Memoranumla bağlı fikirlərini öyrənmək üçün Şura və ÇQ üzvü Azər 

Mehtiyevlə əlaqə yaradılıb. O da qeyd edin ki Memorandumun hazırkı 

varinatına şirkətləri son təklifini qəbul etmək lazımdır. Bu müzakirələrin 

Azərbaycanda hesabatlılığın ləngiməsinə gətirib çıxarması barədə  də 



düşünməyi təklif edən Azər Mehtiyev artıq zamanımız  yoxdur, sənəddə 

kifayət qədər təkmilləşmə var, odur ki, onun qəbuluna tərəfdar olduğunu 

bildirib. Müzakirələrdə deyilənlər  nəzərə alınaraq, Memorandumun 

yekun varinati Şura üzvlərinin səsəverməsinə çıxarılıb. Səsvermə 

nəticəsində  6 nəfər lehinə, 1 nəfər isə bitərəf qalmaqla Memorandum 

münasibət bildirilib və eyni zamanda Memorandumu Koalisiya adından  

imzalamaq üçün Şura Kordinatoruna səlahiyyət verilib.  

Bundan sonra Auditorun şərtlər toplusu müzakirəyə çıxarılıb, bu barədə 

Qubad İbadoğlu məlumat verilib. Müzakirələr zamanı Şura üzvləri yalnız 

Koalisiyanın icmal hesabatları bu sənədə əlavə olunduğu halda onun 

dəstəkləmək üçün ÇQ üzvlərinə səlahiyyət verib.  

Qərara alındı: 1) Memorandumun yekun varinati məqbul hesab edilsin və 

o Koalisiya adından imzalansın. 2) İcmal cədvəllər Auditorun şərtlər 

toplusuna əlavə olunduğu halda onun dəstəkləmək üçün ÇQ üzvlərinə 

səlahiyyət verilsin.   

3. Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi ilə əlaqədar olaraq 

Qubad İbadoğlu məluma verdi. O bildirdi ki, layihə müddəti başa 

çatdığı tarixə, 01 may 2014-cü lə layihənijn icrasından  18.000 dollar 

qənaət yaranıb.  Odur ki, layihənin icrasını uzatmaq üçün donora 

müraciət edilmiş və qənaət edilmiş vəsaitin Koalisiyanın 10 illik 

yubileyinə və eyni zamanda MSŞT hesabatlarının təhlili və Koalisiya  

növbəti illər üçün strateji planın hazırlanmasına sərf olunması 

razılaşdırılıb. Bununla yanaşı Layihənin fəaliytət planı üzrə həyata 

keçirilmiş fəaliyyətlər barədə məlumat verən Qubad İbadoğlu hazırda 

Koalisiyaya həsr olunmuş filmiş çəkilişinin başa çatmaq üzrə 

olduğunu, eləcə də Koalisiyanın fəaliyyətinin mətbuatda 

işıqlandırılması üçün 6 yazının  yerli mətbuatda dərc ediliyini və  

Koalisyanın ötən 5 aylıq fəaliyyətini əks etdirən bülletenin hazırlanıb, 

ingilis dilinə tərcümə edildiyini və çap olunduğunu bidlirdi.  

Qərara alındı ki, bundan sonra Koalisiyanın layihəsinin uzadılmış 

müddətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər vaxtında icra olunsun.  

4. Monitorinq Qrupunun müraciətini  Qrupun üzvü Lətafət İslamqızı 

təqdim etdi. Onun təqdimatından sonra müzakirələr başladı.  

Şura üzvü Məlahət Mürşüdlü çıxış edərək layihənin icrası ilə bağlı 

hesabat formasını hazırlamağı tövsiyə etdi. O  qeyd etdi ki, həmin 

hesabat formasını hazırlayıb Şuranın müzakirəsinə təqdim edə bilər. 

Bununla yanaşı  Şura üzvü Sevil Allahverdiyeva  çıxış edərək 

Koalisiyanın layihəsi üzrə icra etdiyi fəaliyyətdən bəhs etdi,  o bidlirdi 

ki, layihənin icrası ilə bağlı məlumatlar şəbəkə vasitəsilə Koalisiya 

üzvlərinə çatdırılıb.  Çıxış edənlər Monitorinq Qrupunun 

müraciətindəki narahataçılıqları bölüşərək,  layihənin icrası ilə bağlı 

daha çox hesabatlı olmağın vacibliyini qeyd etdilər.   

Qərara alındı ki, Moniorinq Qrupunun müraciəti  nəzərə alınsın və 

Koalisiya layihəsinin icrasıda dair hesabatlılıq artırılsın. 



5. Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq işlərinin gedişinə dair  Təşkilat 

Komitəsini adından Məlahət Mürşüdlünün  məlumatı dinlənildi.  Eyni 

zamanda Qubad İbadoğlu yubiley tədbirində iştiraka  beynəlxalq 

səviyyədə də maraq olduğunu bildirdi.  O Katibliyin rəhbəri Jonas 

Moberqlə apardığı yazışmaların nəticələri barədə məlumat verdi. 

Bildirdi ki, Katibliyin iş qrafiki ilə uyğunluq yaranmazsa bu ayın 

sonunda Yubiley tədbriini keçirmək niyyətindəyik.  

Qərara alındı:  Beynəlxalq Katibliklə yazışmalar davam etdirilsin və 

əgər onların proqramı ilə uyğynluq yaranmazsa iyunun sonunda 

yubiley tədbiri keçirilsin.  

 

6. Cari məsələlər – Gədəbəy qızıl yatağının istismar vəziyyəti ilə 

yerindəcə tanış olmaq üçün mədən ərazisinə  işgüzar səfərin təşkilinə 

dair fikir mübadiləsi oldu. Bu təklifin müəllifi Xalid Kazımov Gədəbəy 

qızıl yatağının istismar vəziyyəti ilə yerindəcə tanış olmaq üçün mədən 

ərazisinə  işgüzar səfərlə bağlı şirkətə məktub yazmağı təklif etdi.  

 

Qərara alındı: Gədəbəy qızıl yatağının istismar vəziyyəti ilə yerindəcə 

tanış olmaq üçün mədən ərazisinə  işgüzar səfərin təşkili üçün şirkətə 

Koalisiya adından rəsmi  məktub göndərilsin. 

 

 

 
            İclasın sədri:                                                               Qubad İbadoğlu 

 

            İclasın katibi:                                                             Səbinə Quliyeva 


