
 

 

            

 

    Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası üzvlərinin Gədəbəy qızıl yatağının    

              istismar vəziyyəti ilə yerindəcə tanış olmaq üçün mədən ərazisinə işgüzar səfərin     

                                                                  yekunlarına dair 

                                                           HESABAT 

 

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Şurasının şura üzvləri Gədəbəy 

qızıl yatağı haqqında mətbuatda yayılan  məlumatları dəfələrlə müzakirə etmişlər. Koalisiyanın 

Gədəbəydən üzvü olan təşkilatlarının verdikləri məlumatlar, mətbuatda gedən bölgə əhalisinin 

ekoloji və sosial problemlərlə narazılıqları dəfələrlə şura iclaslarında müzakirə predmetinə 

çevrilmişdir. Bütün bu müzakirələrə həmişə ortaq bir məxrəcə bölgəyə ezamiyyətə getməyə və 

vəziyyəti yerində araşdırmağa ehtiyac olduğu ilə nəticələnmişdi.  

30 may 2014-cü il tarixində keçirilən iclasında da yenə də Gədəbəy qızıl yatağının 

istismar vəziyyəti ilə yerindəcə tanış olmaq üçün mədən ərazisinə işgüzar səfərin təşkilinə dair 

fikir mübadiləsi aparıldı.  Şura üzvü Xalid Kazımov Gədəbəy qızıl yatağının istismar vəziyyəti 

ilə yerindəcə tanış olmaq üçün mədən ərazisinə işgüzar səfərlə bağlı şirkətə məktub yazmağı 

təklif etdi. Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Şurasının kordinatoru Gubad 

İbadoglu şirkətə Gədəbəy qızıl yatağının istismar vəziyyəti ilə yerindəcə tanış olmaq üçün 

mədən ərazisinə işgüzar səfərin təşkili üçün Koalisiya adından rəsmi məktubla artıq müraciət 

olunduğunu və onlardan cavab gözlədiyi barədə məlumat verdi. Sura iclasında iki nəfərin Eko-

Aləm İctimai Birliyinin sədri Sevil Yüzbaşeva və Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi 

İctimai Birliyinin sədri Xalid Kazımovun bölgəyə ezam olunmasına qərar verdilər. 

Şirkətlə gedən yazışmalar nəticəsində səfərin təşkili 18 iyul 2014-cü il tarixinə 

müəyyənləşdirildi.  Səfərin müddəti və gündəliyi şirkət tərəfindən aşağıdakı qaydada müəyyən 

edilmişdi. 

Biz Sevil Yüzbaşeva və Xalid Kazımov bölgəyə dəmir yol nəqliyyatı vasitəsi ilə  17 iyul 

tarixində saat 20:40–da Bakı-Böyük Kəsik qatarı ilə Gəncəyə yola düşdük. Gəncədən isə 

avtomobillə Gədəbəy rayonuna yollandıq və saat 09:00-da zavoda çatdıq. Orada məlum oldu ki, 

bizim səfərimizlə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin nümayəndəsi də 

zavoda ezam olunub. 



 

Zavodda bizi Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin Gədəbəy qızıl-mis emalı 

zavodunun Yerli Ofislərinin rəhbərləri olduqca xoş qarşıladılar. Daha sonra ərazi ilə tanışlıq 

ekskursiyası zamanı təhlükəsizliyimizi qorumaq məqsədi ilə xüsusi geyim, kaska və ayaqqabı ilə 

təchiz edildik. Zavod rəhbərliyi bizə müraciət edərək zavodun hansı ərazilərini görmək 

istədiymizi soruşdu. Təbii ki bizi maraqlandıran və bu istehsal sahəsi üçün aparıcı yer tutan 

mədən ərazisi və çıxarılan filizi emala hazırlamaq üçün zəhərli maddə olan seonid tərkibli 

məhlulla isladıllığı topa aşındırma meydançasına getmək idi. Bundan əlavə Soma hadisələrini 

yada salaraq fəhlələrin təhlükəsizliyinin necə qorunduğu barədə maraqlandığmızı bildirdik.  

Sonra biz şirkətin avtomobilləri ilə öncə mədən ərazisinə yola düşdük. Onu da qeyd etmək 

istəyirəm ki, yük maşınlarının sürücülərinin dağ yollarında uzaqdan kiçik minik maşınların 

gəldiyini görmək və onların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə  maşınların kapotunun 

üzərində rayaqlara bərkidilmiş bayraqlar sancılmışdı.  

 

Ərazi ilə tanışlıq ekskursiyası mədən ərazisindən başlandı. Mədən ərəzisinə getdiyimiz zaman 

bizə Simens qardaşlarının istismar etdikləri yerlərlə də tanış olmaq imkanı yaradıldı. Simens 

qardaşları burada mağara tiplı yataqlarda qızıl istehsal ediblər. Məlumat üçün qeyd edək ki, 

Gədəbəy yatağı hələ qədim dövrlərdən məlum olub və dəfələrlə mis və nəcib metalların 

çıxarılması məqsədi ilə istismar edilib. 1864-1917-ci illərdə yataqda müvafiq qaydada 

sənədləşdirilmiş dağ-mədən işləri aparılıb. Həmin dövrdə Almaniyanın “Siemens” şirkəti 



yataqda mis filizinin hasilatı ilə məşğul olub və təxminən 2 milyon ton filiz çıxarılıb. Gədəbəy 

mis kolçedanlı filiz yataqlarının istismarı nəticəsində Sinens qardaşları hələ (1867-1914illər) 

1 700 000 ton filizdən 58 000 ton mis ilə bərabər 3 ton qızıl və 12 ton gümüş istehsal etmişdilər. 

Sonra biz mədən ərazisinə gəldik. Aşağıda mədən ərazisindən şəkillər əlavə edilmişdir. 

 

 

Şirkət nümayəndələri mədən ərazisində gördükləri işlərlə bağlı məlumatlar verdilər. Onlar 

bildirdilər ki, ərazidə iş partlayış üsulu ilə açıq şəraitdə aparılır. Öncə yerin dərin qatlarından yer 

qazan maşınlarla nümunələr götürülür, filizin tərkibindəki, qızılın kasıb və zəngin olması 

müəyyən edilir. Uğun görülürsə həmin ərazidə partlayış əməliyyatı aparılır və yataq açılaraq 

istismar edilir. 

Mədən ərazisindən sonra Aşındırma zavoduna yollandıq. Burada mədəndən gətirilən filizin 

sionidlə  isladıldığı Topa Aşındırma meydançasına gəldik. Maraqlı burasıdır ki, bu vaxta qədər 

zavoda gedən mütəxəsislər zavodda proseslərin tam qapalı olduğunu söyləyirdilər. Bu da onu 

göstərir onlar bu sahədə məlumatlı deyillər. Düzdür qızılın yuyularaq alınmasının son 

mərhələləri sexdə qapalı məkanlarda xüsusi qətranlardan istifadə etməklə aparılır. Bunun üçün 

suxurlarda filiz dənələrinin monolit struktur fəzasını sionidlə dağıdaraq, açıq, gözə çarpan nazik 

qızılı yumaq üçün xüsusi şəraitin yaradılması lazımdır.  



Amma mədəndən gətirilən filizin doğranması, xırdalanması üçün onu sionidli məhlulla isladırlar. 

Bunun üçün topa aşındırma metodunun tətbiq edilir. Bu metod zamanı su keçirməyən meydança 

hazırlanır, ora filiz səpilir və sionid qətranı ilə zənginləşdirilir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Mədən 

Əməliyyat Şirkəti də Gədəbəydə bu metodu tədbiq edir. Zavodun ərazisində su keçirməyən 

meydança hazırlanıb. Meydançanın üzərinə çay daşları tökülüb. Onun üzərinə 6-12 m 

hündürlükdə filiz tökülür və sionidli su qarışığı ilə isladılır. Sionidin süzülüb axması üçün 

meydançanı hazırlayarkən ora xırda məsamələri olan plastik borular yerləşdirilir. Sionidli məhlul 

filiz topasından süzülərək, həmin borular vasitəsi ilə hovuzlara axıdılır. Meydançanın altında üç 

hovuz hazırlanıb. Sonuncu hovuz boş idi. Bu onun üçün nəzərdə tutulub ki, əgər güclü yağışlar 

yağarsa və bu hovuzlardan daşan maye sonuncu hovuza tökülsün yəni ətraf ərazilər zəhərli 

maddə ilə çirklənməsin. Hovuzların uzaqdan çəkilmiş şəkilləri əlavə edilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkilləri böyüdüb baxdıqda daha hovuzları aydın görmək olar. 

Mədən ərazisindən zavod ərazisinə gələn yol boyu zavod rəhbərliyi tərəfindən ərazisi 

çəpərlənmiş yerlərdə də nəzarətsiz qoyunların otladığının şahidi olduq. Zavod ərazisində olarkən 



heç bir qoxu hiss etmədik. Ərazi təbii yolla bitən bitkilərlə yanaşı şirkət tərəfindən əkilmiş 

bitkilərlə zəngin idi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorinq zamanı bizə bu yaxınlarda istismara 

verilmiş yeni Qarışdırma Üsulu ilə Aşındırma Zavodu ilə də tanış olmaq imkanı yaradıldı. Artıq 

dünyada qızılın torpaqdan ayılması metodlarının inkişafında olan proqres, istifadə olunmuş 

tullantı, topa aşındırma meydançalarında olan topa aşındırma komalarına –  cəlbedici texnogen 

xammal mənbəyi kimi baxılsına, imkan yaratmışdır. Bir sıra ölkələr texnologiyanın inkişafı ilə 

əlaqədar yeni yataqların açılmasıma qadağan qoymuşdur. Uzun illır boyu topa aşındırma 

meydançalarında qalaqlanmış aşınmış torpaqların ikinci dəfə emal edilərək qızıl istehsalına 

başlamışlar. Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin bu yeni zavodunda həm də Simens 

qardaşlarının zamanından qalan aşınmış torpaq komaları da yenidən yuyulacaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ərazi ilə tanışlıq ekskursiyası başa çatdıqdan sonra ofisə qayıtdıq. Şirkət rəhbərliyi bizi 

maraqlandıran və səfərimizə səbəb olan məsələr barədə verdiyimiz sualları cavablandırdılar. 

Sonra koalisiya nümayəndəsi Xalid Kazımov yaşayış məntəqələrinə insanlarla görüşmək və 

zavodun onlar üçün yaratdiği sosial problemlərini araşdırmaq üçün ətraf kəndlərə yollandı. Yerli 

sakinlər səhər və axşam saatlarında havada pis qoxunu duyduqlarını, filiz yataqlarında aparılan 

partlayışlar nəticəsində evlərində kiçik çatlar yarandığını, zavoda yaxın yerlərdə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının məhsuldarlığının aşağı düşdüyünü və otlaq sahələrinin tutulduğunu vurğuladılar. 



Əhalinin əsas narazılıqlarından biri də zavoda gedən yolla bağlı idi. Torpaq yolda gün ərzində 

avtomobillərin intensiv hərəkəti nəticəsində toz dumanının yaranması yolun kənarında yaşayan 

sakinlər üçün ciddi narahatlıq yaradıb. Həmçinin, bəzi sakinlər işləmək üçün dəfələrlə zavoda 

müraciət etsələr də, işə qəbul edilmədiklərindən narazılıq edirdilər. Xalid Kazımov əhalini 

narahat edən problemləri telefon vasitəsi ilə mənə çatdırdı və mən də şirkət nümayəndələrindən 

bu problemlərə dair suallarımızı cavablandırmalarını xahiş etdir. Onlar bu problemlərin hər 

birinə dair arqumentlərini səsləndirdilər. Cavablandıra bilmədikləri məsələləri sonradan 

araşdırmaq üçün qeydiyyata aldılar. İşə götürmə ilə bağlı bildirdilər ki, onlar yerli əhalini 

bələdiyyələr vasitəsi ilə işə dəvət edirlər. 

Sonra məni nahara dəvət etdilər və biz fəhlələrlə bir yerdə nahar etdik. Mən yeməkxanada 

sanitariya gigiena qaydalarina ciddi riaət olunduğunu gördüm. Mətbəxdə çalışanlar hamısı təmiz 

ag xüsusi geyimlərdə, əlcək və ağızlarına maskalar geyinərək çalışırdılar. Yemək çeşidləri 

müxtəlif salat, isti yeməklər, kampot, şirələr, çay və mövsümi meyvələrdən ibarət idi. Şirkətin 

bütün işçiləri bir yerdə yemək yeyirdi. Neft şirkətlərində olduğu kimi xarici və yerli vətəndaşlar 

arasında fərq qoyulmurdu. 

Hazırda şirkətdə çalışan işçilərdən 363 nəfəri (74,4%) Gədəbəy, 34 nəfəri (7 %) Bakı, 19 nəfər 

(3,9 %) Gəncə, 13 nəfəri (2,7 %) Şəmkir, 59 nəfəri (12,1 %)   isə digər regionlardan olan 

şəxslərdir. Şirkət filizin daşınması və digər bir sıra işlərin görülməsinə kontraktor cəlb edib. 

Hazırda həmin şirkətdə çalışanların 190 nəfəri (63,1%) Gədəbəy, 14 nəfəri (4,7 %) Bakı, 2 nəfər 

(0,7 %) Gəncə, 20 nəfəri (6,6 %) Şəmkir, 75 nəfəri (24,9 %)  isə digər regionların sakinləridir.    

Şirkətdən bildirdilər ki, yerli işçilər bələdiyyələr vasitəsi ilə işə cəlb edilir. Gədəbəydə ixtisaslı 

mütəxəssislər olmadığı halda Bakı ofisinə müraciət edilir. Yerli gəncləri işə götürüldükdə öncə 

onlarla təlim keçirilir və onlara təhlükəsizlik qaydaları da öyrədilir. Mən olduğum müddətdə belə 

bir təlimin keçirildiyinin şahidi oldum. Şirkət işçilərinə ingilis dili də öyrədir. İngilis dili 

müəlliminin apardğı məşğələnin də müşahidə etdim.  

Hər zaman qiymətli metalların yataqlardan çıxarılması, ətraf mühitə böyük həcmdə neqotiv təsiri 

olmaqla həyata keçirilir. Qızıl çıxartma sənayesi müəssisələrinin qızıl çıxarılmasında istifadə 

etdikləri texnologiyalardan asılı istehsal zamanı yaranan tullantıların həcmi, bu sahə üzrə ümumi 

istehsal zamanı əmələ gələn tullantıların 16 % – ni təşkil edir.  Atmosferə olan neqotiv təsir isə 8 

% ətrafındadır. Heç də bütün müəssisələr ətraf mühit məsələlərinə məsuliyyətlə yanaşmırlar. 

Hətta dünyada bəzi müəssisələr son zamanlar ətraf mühitə atılan tullantıların mıqdarını 

artırmışlar. Təəsüflə onu da demək lazımdır ki, istehsalın bu sahəsi üzrə yüksək texnologiyalar 

inkişaf etməmişdir. 

Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkəti ətraf mühit məsələlərinə diqqətlə yanaşır. Amma bu təbii 

ki, bu istehsal növünün ətraf mühitə vurduğu zərərin qarşısını təmamilə almaq iqtidarında 



deyildir. Şirkət nümayəndələrinin verdiyi məlumata görə ETSN-də bölgədə tez-tez monitorinqlər 

keçirir. 

Gədəbəy indiki halda qızıl filizi çıxarılan dağ tərəfindən atmosfer təzyiqlərindən qorunur.  Filiz 

çıxarılan dağ tamam yuyulub əriyəndən sonra Gədəbəy yəqin ki, ciddi atmosfer təzyiqlərinə 

məruz qalacaq və mənim fikrimcə bölgədə iqlim dəyişikliyi gedəcək və yəqin ki ekoloji fəlakət 

baş verəcəkdir.  

Bu isqiqamətdə alimlərimizin ciddi söz deməsinə ehtiyac vardır. Heç olmasa dağın 

hündürlüyünün qorunub saxlaması gərəkdir.  

 

Aləm İctimai Birliyinin sədri                                                     Sevil Yüzbaşeva və  

Regional İnsan Hüquqları və  

Media Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri                                     Xalid Kazımovun 


