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Bakı şəhəri                                                                                   14  noyabr 2014-cü il 

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                  9 nəfər  Şura üzvü: 

 

Qubad İbadoğlu,  Azər Mehtiyev,  

Məlahət Mürşüdlü, Xalid Kazımov,  Taleh Əliyev, Əliməmməd Nuriyev, Rafiq 

Təmrazov, Zaur Əkbər, Sevil Allahverdiyeva 

2 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü: 

 Sədaqət Paşayeva və Məmmədhəsən Həsənov 

Koalisiya üzvü :  Emil Ömərov 

 

 

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 

 



Sira  

sayı 

 Məsələlər  

1)  Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər   

2)  2013-cü il MSŞT hesabatına dair Koalisiyanın 

rəyinin yekun varinatının  müzakirəsi və qəbulu 

3)  11 oktyabr 2014-cü ildə MSHT Komissiyasının 

sədri Şahmar Mövsümovla Şura üzvlərinin 

görüşünün nəticələrinin müzakirəsi və ondan irəli 

gələn qərarların qəbulu 

4)  Növbəti dövr üçün fəaliyyət proqramının 

hazırlanması 

5)  Cari məsələlər   

 

Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlərlə dair məlumat verən  

iclasın sədri, Şuranın əlaqələndirici Qubad  İbadoğlu bidlirdi ki,  Qubad İbadoğlu 

birlidi ki,  Koalisiya Şurası 31 oktyabr 2014-cü il tarixli iclasında mövcud vəziyyəti, Beynəlxalq 

MHŞT Katibliyinin Azərbaycanla bağlı qərarını və MHŞT üzrə Hökumət Komissiyasının 

rəhbərinin mətbuata açıqlamasını müzakirə etmiş və yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr 

aparmaq üçün MSŞT üzrə Hökümət Komisiyasının və ÇQ-nin  sədri Şahmar Mövsümovla 

görüşmək barədə qərar qəbul etmişdir. 11 noyabr 2014-cü ildə  təşkil olunan görüşdə Mədən 

Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyasının Şura üzvləri  Azər Mehtiyev, Sevil 

Allahverdiyeva, Xalid Vahidoğlu, Taleh Əliyev, Zaur Əkbər və Qubad İbadoğlu iştirak edib. 

Görüşdə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolları müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı belə bir təklif 

olub ki, Koalisiyanın maliyyə fəaliyyətinə maneələrin aradan qaldırılması üçün Koalisiya Şurası 

tərəfindən idarə ediləcək və sırf Koalisiyaya maliyyə operatorluğu funksiyasını həyata keçirəcək, 

başqa heç bir fəaliyyətlə məşğul olmayacaq bir QHT  yaradılsın. Bununla bağlı məsələ  Ümumi 

Yığıncaqlararası dövrdə Koalisiyanın idarə edilməsi səlahiyyətinə malik olan Şuranın bu iclasına 

təklif olunub. Odur ki, bu məsələnin  geniş müzakirə edəcəyik.  

Sonra Q.İbadoğlu 13 noyabr 2014-cü il tarixində Dünya Bankında MSŞT layihəsinin rəhbəri ilə  

görüş keçirdiyini bildirdi və məlumat verdi ki, bu günkü iclasa həmin layihənin iştirakçıları olan 

Koalisiya üzvləri Emil Ömərovu və Elşən Nağıyevi də dəvət edib. O qeyd etdi ki, Elşən Nağıyev 

 dünya bankının dəstəyilə MSŞA Koalisiya saytının yenidən qurulması işi ilə məşğuldur. O Veb 

səhifənin yenidən qurulmasında (dizayn və strukturunda nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər) Şura 

üzvlərinin təklif və rəyləri nəzərə almaq üçün iclasa dəvət olunub. Lakin rayonda olduğuna görə 

bü günkü toplantıya qatıla bilməyib.    

Bundan sonra Emil Ömərov Dünya Bankında MSŞT layihəsinin gedişi ilə bağlı məlumat verdi  

və bildirdi ki, layihə dekabr ayında başa çatır. Layihə çərçivəsində yeni standatların broşura 

şəklində çapı nəzərdə tutulub. Bununla bağlı işlər yekinlaşıb, standartlar redaktə  və korrektə 

olunub və yaxın günlərdə mətbəəyə təqdim olunacaq. O əlavə olaraq məlumat verdi ki, 

kommunikasiya planını xarici ekspert Tatyana Sedova hazırlayır və onun varinatını azərbaycan 

dilinə çevirib, rəy almaq üçün  Koaliaiya üzvlərinə  təqdim edəcəyik.  



Qərara alındı:   1-ci məsələ görülmüş işlər və qərarların icraına dair  

verilmiş məlumatar nəzərə alınsın.   

2-ci məsələ ilə əlaqədar olaraq Qubad İbadoğlu    bidlirdi ki,  ötən iclasda 2013-cü il 

MSŞT hesabatına dair Koalisiyanın rəyinin ilkin varinatı  müzakirə edilərək  qəbul 

olunub,  bəzi qeydlər bildirilib. Odur ki, bu iclasa həmin qeydlər nərəzə alınmaqla 

yekun varinat təqdim olunub. Təklif olundu ki, 2013-cü il MSŞT hesabatına dair 

Koalisiyanın rəyinin yekun varinatı qəbul olunsun.  

Qərara alındı:   2-ci məsələ üzrə   2013-cü il MSŞT hesabatına dair Koalisiyanın rəyinin yekun 

varinatı qəbul olunsun.  

3-cü məsələ -11 oktyabr 2014-cü ildə MSHT Komissiyasının sədri Şahmar Mövsümovla 

Şura üzvlərinin görüşünün nəticələrinin müzakirəsi və ondan irəli gələn qərarların 

qəbulu məsələsi üzrə məlumat verən Qubad İbadoğlu bildirdi ki, görüşdə vətəndaş 

cəmiyyətininin hazırkı  vəziyyəti, Beynəlxalq MHŞT Katibliyinin Azərbaycanla bağlı qərarını 

və MHŞT üzrə Hökumət Komissiyasının rəhbərinin mətbuata açıqlamasını müzakirə edilib. 

Görüşdə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolları müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı belə bir təklif 

olub ki, Koalisiyanın maliyyə fəaliyyətinə maneələrin aradan qaldırılması üçün Koalisiya Şurası 

tərəfindən idarə ediləcək və sırf Koalisiyaya maliyyə operatorluğu funksiyasını həyata keçirəcək, 

başqa heç bir fəaliyyətlə məşğul olmayacaq bir QHT  yaradılsın. Bununla bağlı məsələnin geniş 

müzakirəsini təklif edən Qubad İbadoğlu Şura üzvlərinin münasibət bildirməsini xahiş etdi.  O 

qeyd etdi ki, yaradılması təklfi oluan QHT yalnız  texniki funksiyan yerinə yetirəcək, Koalisiya 

üçün maliyyə opratoru olacaq və onun idarəçiliyi Şurada olacaq. Bu təklifi onunla əsalandırdı ki, 

Koalsiyada sırf MSHT ilə məşğul olan QHT  yoxdur. Hökümət də r da iddia edir  ki, əgər yalnız 

MSHT i-yə ixtisaslaşmış QHT olarsa o halda  biz  tərəfədən həmin təşkilatın fəaliyyətinə heç bir 

problem yaradılmayacaq, Q.Ibadoğlu qeyd etdi ki,  mən beynəlxalq idarə heyətində məsələ 

qaldıranda ki, bizi işləməyə qoymurlar, Şahmar Mövsümov deyir ki,  sizinkilər hüquq 

müdafiəsindən başlayaraq müxtəlif işlərlə məşğul olur və ona  görə onlara qarşı təzyiqlər var. 

Şura üzvləri çıxışlarında bu təklifin məqbul olduğunu bildirdilər və onlar bu təklifin reallaşması 

istiqamətində öz tıkliflərini verdilər. Şura üzvü Taleh Əliyev belə bir QHT-nin təsisçiləri olaraq 

Şura və Monitorinq Qrupunun bütün üzvlərini təklif etdi və QHT-yə mədən sənayesində 

şəffaflığın artırılmasına dəstək adı verilməsini səsləndirdi.  Xalid Vahidoğlu İctimai Birliyin 

Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması Koalisiyası adlandırımasını təklfi etdi. Şura üzvləri 

çıxış edərək Xalid bəyin təklifini dəstəklədilər. Bundan sonra təsisçilərlə bağlı müzakirə başladı.  

Qubad İbadoğlu qeyd etdi ki, gəlin  təsisçiləri çərçivəyə salmayaq onlar arasında siravı Koalisiya 

üzvləri də ola bilər və təsisçilərin sayının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı səsvermə keçirilməsini 

təklif etdi.  Azər Mehtiyev  təklif etdi ki, təsisçilərin sayı 3 nəfər olsun. Məmmədhəsən Həsənov 

təsisçilərin  sayının 7 olmasını təklif etdi və beləliklə təkliflər arıcıllığı üzrə səsə qoyuldu. Taleh 

Əliyevin təklif etdiyi Şura + Monitorinq Qrupu, yəni 16 nəfər təklifinə yalnız özü səs verdi.  

Bundan sonra Azər Mehtiyevin  3 nəfər  təklifi səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu. Buna 

görə də Məmmədhəsən Həsənovun təsisçilərin  sayının 7 olmasını təklifi müzakirəyə 

çıxarılmadı. Sonra 3 nəfər üçün namizdələrin müəyyənləşdirilməsinə başlamıldı. Azər Mehtiyev 

Əliməmməd Nueriyev, Qubad İbadoğlu və Sevil Allahverdiyevanı təklif etdi. Şura üzləri  başqa 



alternativ səsləndirməyindən təklif oluanan 3-lük səsə qoyuldu və  iclada iştirak edn Şura 

üzvlərinin 8-i lehinə səs verdi, 1 nəfər Əliməmməd Nuriyev  bitərəf qaldı.  

Qəarara alındı ki, “Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması Koalisiyası” İctimai Birliyin təsis 

olunsun və Əliməmməd Nueriyev, Qubad İbadoğlu və Sevil Allahverdiyeva təsisçilər olaraq, 

Ictimai Birliyin sənədlərini hazırlayıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etsinlər. 

4-cü məsələ Növbəti dövr üçün fəaliyyət proqramının hazırlanmasına gələn aydan start 

verilməsi və bununla bağlı işçi qrupunun yaradılması təklif olundu. Şura üzvləri bu 

təklifi bəyəndilər və bu məsələnin müzakirəsini  gələn iclasa saxladılar. 

 

İclasın sədri:                                                                                Qubad İbadoğıu 

 


