
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Şurasının 

83 saylı Protokolu 

  

  

Bakı şəhəri                                                                                       23 dekabr  2011-ci il  

  

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                         10 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşova, Elçin Abdullayev,   

İlqar Hüseynli, Mübariz  Tağıyev 

Sabit Bağırov, Razi Nurullayev 

Rafiq Təmrazov, Vüqar Bayramov 

Nicat Dağlar, Əli Quliyev 

                                                                                                               1 nəfər Koalisiya üzvü  

Qubad İbadoğlu  

4 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü 

Sevil Allahverdiyeva, Lətafət Məlikova 

Asif Yusifli, Rəfail Becanov 

  

İclasın əvvəlində gündəliklə bağlı təkiliflər səsləndi. 
Təkliflər:  
Mübraiz Tağıyev yalnız bir məsələnin Koalisiya Şurasının əlaqələndiricisinin seçilməsi 
məsələsinə baxılmasını təklif etdi.  
Təkliflərdən sonra gündəlik belə formalaşdı: 

  

  

İclasın gündəliyi 

  

1.      Koalisiya Şurasının əlaqələndiricisinin seçilməsi 

2.      Ekspertlər Şurasının Əsasnaməsinin müzakirəsi və qəbulu 

İclasın yeni əlaqələndiricisinin seçirilmeəsinə qədər hissəni keçmiş koordinator Qubad İbadoğlu 

aparıb. İclasda əvvəlcə Azər Mehdiyevin Koalisiya Şurasından istefa verməsi və onun yerinə 

Ümumi Yığınacaqdakı səsvermənin nəticəsinə görə, 12-ci olmuş Sevil Yüzbaşevanın keçməsi 

səs qoyularaq təsdiq olunub.  

  



1.                  Gündəliyin ilk məsələsi kimi MSŞA Koalisiyası Şurasına əlaqələndiricinin seçilməsi 

məsələsinə baxıldı. Koalisiya Şurasının əlaqələndiricisinin seçimi üçün Şura üzvləri öz 

təkliflərini səsləndiriblər. 

Təkliflər: 

Sevil Yüzbaşova koordinator kimi Sabit Bağırovin namizədliyini irəli sürdü. 

Sabit Bağırov isə bütün Şura üzvlərinin koordinator olmağa layiq olduğunu bildirdi və işlərin 

çox olduğunu bildirərək öz namizədliyini geri götürərək yerdə qalan digər Şura üzvlərinin 

adlarının bülletenə salınmasını təklif  etdi. 

Vüqar Bayramov və Rafiq Təmrazov Sevil Yüzbaşevanın namizədliyini irəli sürdü. 

Əli Quliyev Sabit Bağırovdan öz namizədliyini geri götürməməsini xahiş etdi və bütün Şura 

üznlərinin Koalisiyanın işində ona köməklik edəcəyini bildirdi. 

Nicat Dağlar Koalisiya koordinatoru üçün öz namizədliyini irəli sürdü.  

Mübariz Tağıyev də öz namizədliyini irəli sürdü. 

Elçin Abdullayev Vüqar Bayramovu namizəd kimi göstərdi. 

Namizədlərin adları səsləndikdən sonra 3 nəfər Şura üzvü Sabit Bağırov, Razi Nurullayev (onun 

namizədliyi olmamışdı o bildirdiki seçgilərdə içtirak etməyəcək və namizədliyini irəli 

sürməyəcək) və Vüqar Bayramov işinin çox olduğunu bildirərək öz namizədliklərini geri götürdü 

və Sevil Yüzbaşevanın namizədliyini irəli sürdü. Yerdə qalan 3 namizədin adlarının bülletenə 

salınması üçün Şura üzvləri səsvermə keçirdilər. Səs çoxluğu ilə Sevil Yüzbaşevanın, Nicat 

Dağların və Mübariz Tağıyevin adları bülletenə salındı. Bülletenlərin hazırlanması üçün Sevil 

Allahverdiyevadan, Rəfail Becanovdan və Səbinə Məmmədovadan ibrarət say komissiyası 

yaradıldı. Bülletenlər hazırlanıb Şura üzvlərinə paylanıldı səs vermədən sonra nəticədə  adı 

bülletenə salınmış namizədlərin heç biri seçkicilərin səsinin yarıdan çoxunu toplamadığına 

görə  2 -ci tur keçilib. İkinci turda Mübraiz Tağıyevin 1 səsi olduğundan yalnız iki namizəd Sevil 

Yüzbaşovanın və Nicat Dağların adı bülletenə salınıb. 

Qərar:  2-ci turda  nisbi səs çoxluğu ilə Sevil Yüzbaşeva Koalisiyanın 6 ay müddətinə 

Əlaqələndiricisi seçilib.   

İclasın ikinci hissəsnini yeni seçilmiş əlaqələndirici Sevil Yüzbaşeva aparıb.  

  

2.      Ekspertlər Şurasının Əsasnaməsinin müzakirəsi və qəbulu 

  

Sabit Bağırovun Yığıncaqda səsləndirilən təkliflərdən sonra hazırladığı Ekspertlər Şurasının 

Əsasnaməsini iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırılıb.  

Təkliflər: 



Elçin Abdullayev biz Şura olaraq aidiyyatı olan 3 Şura üzvünə səlahiyyət verib Ekspert Şurasını 

yaratmaq üçün onlara həvalə edək. 

İlqar Hüseynli bu sənədi hazırladığına görə Sabit Bağırova öz təşəkkürünü bildirdi və 3 nəfərdən 

ibarət aidiyyatı olan şəxslərə bu işlərin həvalə olmasına təklifini dəstəklədi. 

Rafiq Təmrazov ilkin olaraq bu Əsasnaməni qəbul etməyi təklif etdi. 

Əlavə və dəyişikliklər olunmaqla bərabər Əsasnamə səs qoyuldu.  

Qərar: Sabit Bağırov Ekspertlər Şurasının Əsasnaməsi iclasda səsləndirilən əlavə təkliflər və 

düzəlişlər nəzərə alınmaqla Əsasnamə qəbul olunub. Tam hazır olduqdan son sənədin şəbəkəyə 

yayılması da qərarlaşdırılıb.  

  

İclasın sonunda Çoxtərəfli Qrupda Koalisyanı təmsil edəcək tərkibin və Koalisiya layihəsindəki 

müsabiqəyə buraxılmış istiqamətlər üzrə məsul şəxslərin seçiləməsi kimi məsələlər Şuranın 

növbəti iclasının gündəliyə saxlanılıb. 

   

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

  

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 


