
Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

140 saylı Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                                                      24 avqust 2015-ci il 

 

İclasda iştirak edirdi:                                                                                       6 nəfər  Şura üzvü 

Əliməmməd Nuriyev, Xalid Kazımov,   

Azər Mehtiyev, Taleh Əliyev 

Sevil Allahverdiyeva, Mehriban Vəzir 

3 nəfər Koalisiya üzvü  

Sabit Bağırov, Zaur Əkbər 

Şaban Nəsirov 

 

İclasın gündəliyi 

1. Görülmüş işlər haqqında məlumat. 

2. Koalisiyasının «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsi ilə bağlı elan 

olunmuş müsabiqənin nəticələrinin müzakirəsi 

3. 2013-cü il hesabatına dair Koalisiyanın Rəyinin müzakirəsi 

4. Cari məsələr (Yeni üzvlərin qəbulu) 

 

İclasın sədri Əliməmməd Nuriyev iclasda yetersayın olduğunu bildirdi və iclası açıq elan etdi və 

gündəlik layihəsini Şura üzvlərinin diqqətinə çatdərdı. Gündəlik Şura iclasda iştirak edən Şura 

üzvləri tərəfindən qəbul olundu.  

EŞİDİLDİ: 

 

1. İclasın ilk məsələsi barədə Ə.Nuriyev məlumat verdi. O qeyd etdi ki, Koalisiyanın 

layihəsinin icrası ilə bağlı müsabiqə elanı və müraciət Koalisiyanın şəbəkəsində yayılmışsırş 

Bu barədə ətraflı məlumatı gündəliyin ikinci məsələsində diqqətinizə çatdıracaq. Eyni 

zamanda 2013-cü ilin MHŞT hesabatı üzrə Koalisiyanın Rəyinin hazırlanması prosesi başa 



çatmış bu gun səhər Azer Mehtiyev tərəfindən Şuraya göndərilmiş bu məsələ ətrafında da 

gündəliyin 3-cü məsələnin müzakirəsi zamanı Rəy müəllifləri ətraflı məlumat verecəkdir. 

2. Koalisiyasının «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsi ilə 

bağlı elan olunmuş müsabiqənin nəticələrinin müzakirəsi 

 

EŞİDİLDİ: 

Ə.Nuriyev Koalisiyanın  QHT-lərə Dövlət Dəstəyi  Şurası tərəfindən maliyyələşən  «Mədən 

sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsinin icrası ilə bağlı keçən iclasın qərarına 

əsasən daxili müsabiqə elanına müraciət edən iddiaçılarla bağlı məlumat verdi. Ə.Nuriyevin 

sözlərinə görə, müsabiqə elanı Koalisiyanın qrupunda da yayılıb və 15 gün müddətində cəmi 4 

nəfərdən müraciət daxil olub. Bütün iddiaçılara iclasın vaxtı ilə bağlı məlumat verilmişdir 

iddiaçıların hamısı iclasda iştirak edir və geniş olaraq iddiaçılar haqqında məlumat verdi. Məsələ 

ətrafında Şura üzvləri Xalid Kazımov, Mehriban Vəzir, Azər Mehdiyev, Taleh Əliyev, Sevil 

Allahverdiyeva və Koalisiya üzvü Şaban Nəsirov çıxış etdilər. Müzakirələr zamanı daxil 

olunan təkliflər, söylənən fikirlər nəzərə alınaraq Koalisiya layihəsinin icrasını təmin etmək 

üçün tədbirlər üzrə aşağıdakı istiqamətlər üzrə paylaşmaq təklif olundu. Belə ki, 

müsabiqənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə  

1. MHŞT Hesabatının təhlili ilə bağlı Koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı 

təlimin keçirilməsi ilə bağlı mövzunun müəyyən edilməsi Azər Mehtiyev və Sabit Bağırova 

tapşırıldı. 

2. İki rayonda (Səlyan və Siyəzən) “MHŞT məqsədləri, tətbiqi, nəticələrin istifadəsi” mövzularının 

əhatə edən ictimai müzakirənin keçirilməsində tədbirin təşkili üzrə Şaban Nəsirov, məruzəçi kimi isə 

Mehriban Vəzir seçildi. 

3. Universitetlərin birində “MHŞT məqsədləri, tətbiqi, nəticələrin istifadəsi” mövzularının əhatə 

edən seminarın keçirilməsinin təşkilatçısı kimi Xalid Kazımov seçildi. Məruzəçinin müəyyən 

edilməsi Universitet müəyyən edildikdən sonra Şura tərəfindən müəyyənləşdirilməsi qeyd olundu. 

4.  3 Regional TV   üçün xüsusi dəyirmi masanın çəkilməsi və göstərilməsinin təşkili Sevil 

Allahverdiyeva seçildi. məruzəçilərin isə  mövzuların müəyyən edildikdən sonra Şura tərəfindən 

təsdiq ediləcək. 

Müzakirələr zamanı təklif edildi ki, bütün tədbirlərin moderatorluğu və tədbirlərin keçirilməsi ilə 

bağlı bir sıra məktub və digər təşkilatı işlər Koalisiyanın koordinatoru Ə. Nuriyevə həvalə olunsun.  

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq Koalisiya Şurası  

Qərara alır: 

I. MHŞT Hesabatının təhlili ilə bağlı Koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı 

təlimin keçirilməsi ilə bağlı 10 gün müddətində mövzunun müəyyən edilərək Şuraya təqdim edilmsəi 

Azər Mehtiyev və Sabit Bağırova həvalə olunsun. 

Təlimin keçirilməsi üçün yerin müəyyən eilməsi və bəzi texniki təşkilatı işlərin görülməsi Ə.Nuriyevə 

həvalə edilsin. 



II. İki rayonda (Səlyan və Siyəzən) “MHŞT məqsədləri, tətbiqi, nəticələrin istifadəsi” mövzularının əhatə 

edən ictimai müzakirənin keçirilməsində tədbirin təşkili üzrə Şaban Nəsirov, məruzəçi kimi isə 

Mehriban Vəzir təsdiq edilsin və həmin şəxslərə bu fəaliyyətin icrası ilə bağlı zəruri tədbirlərin 

görülməsi tapşırılsın. 

III. Universitetlərin birində “MHŞT məqsədləri, tətbiqi, nəticələrin istifadəsi” mövzularının əhatə edən 

seminarın keçirilməsinin təşkilatçısı kimi Xalid Kazımov təsdiq edilsin. Məruzəçinin müəyyən 

edilməsi Universitet müəyyən edildikdən sonra Şura tərəfindən müəyyənləşdirilməsi qeyd olundu. 

Ə. Nuriyevə tapşırılsın ki, Seminarın keçirilməsi ilə bağlı Universitetin müəyyən edilməsi üzrə zəruri 

məsləhətləşmələri , danışıqları həyata keçirsin. 

IV. 3 Regional TV   üçün xüsusi dəyirmi masanın çəkilməsi və göstərilməsinin təşkili üzrə məsul şəxs 

Sevil Allahverdiyeva təsdiq edilsin. məruzəçilərin isə  mövzuların müəyyən edilməsi Şuraya 

tapşırılsın.( İcraçılar: Ə.Nuriyev, S.Bağırov və A.Mehtiyev) 

3. 2013-cü il hesabatına dair Koalisiyanın Rəyinin müzakirəsi.  

Ə.Nuriyev məlumat verdi ki, Şuranın ötən iclasında hesabat üzrə Rəyin hazırlanması Sabit 

Bağırov və Azər Mehtiyevə həvalə olunmuşdu. Bu gün səhər rəy Koalisiya Şurasına 

göndərilmişdir. Təklif edirəm ki, Rəyin müəllifləri Rəylə bağlı ətraflı məlumnat versinlər. 

Azər Mehtiyev hesabat üzrə hazırlanan rəy haqqında geniş və ətraflı məlumat verdi. O qeyd 

etdi ki, hesabat əvvəlki illərə nisbətən daha geniş və həcmlidir. Belə ki, hesabatın ümumi 

həcmi 101 səhifədən ibarətdir eyni zamanda hesabat çoxsaylı və çoxmiqyaslı məlumatlarla 

zəngindir həmçinin yeni standartların qəbulundan sonra ona uyğun hazırlanan ilk hesabatdır. 

O həmçinin hesabatın sturkturu haqqında da məlumat verdi və gösterdi ki Koalisiyanın 

rəyinin ümumi həcmi 15 səhifədən ibarətdi. Rəylə bağlı Sş Bağırovda çıxışında göstərdi ki, 

həqiqətən Rəyin hazırlanmasında böyük zəhmət çəkilmişdir. Eyni zamanda o qeyd etd ki, 

Azərbaycanın yeni standartların qəbulundan sonra MHŞT üzrə hazırladığı hesabat yetərincə 

hərtərəfli və geniş olmaqla yanaşı hətta deyərdim ki, Qazaxıstanın hazırladığı hesabatdan 

daha geniş geniş və hərtərəflidir. Müzakirə zamanı T. Əliyev, X. Kazımov, M.Vəzir çıxış 

edərək Rəyi hazırlayan qrupun böyük zəhmət və yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirdiklərini 

qeyd etdilər. Ə. Nuriyev çıxış edərək rəyin yüksək peşəkarlıqla hazırlanmasını qeyd edərək 

Rəyin strukturu ilə bağlı bir sıra təkliflər səsləndirdi. Rəy səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul 

olundu.Şura Rəyi və müzakirələrdə səslənən fikirləri əsas götürərək: 

Qərara alır: 

1. 2013-cü il MHŞT üzrə hesabatla bağlı Koalisiyanın Rəyi təkliflər nəzərə alınmaqla 

təsdiq edilsin. 

2. Rəyi hazırlayan qrup üzvlərinə tapşırılsın ki, Rəylə bağlı səslənən təklifləri nəzərə 

alaraq Rəyin son variantının 1 həftə müddətində hazırlayaraq Şuraya təqdim etsin. 

3. Koalisiyanın koordinatoru Ə.Nuriyevə tapşırılsın ki, Koalisiyanın yekun rəyini 

Çoxtərəfli Qrupun katibliyinə göndərsin. 

 

4. Cari məsələlər 

Cari məsələ ilə bağlı Ə.Nuriyev qeyd etdi ki, Koalisiya Şurasına iki müraciət daxil olmuşdur. Bir 

müraciət yeni üzv olmaqla bağlıdır. Belə ki,  Zaur Quliyev Bəylaqan Gənclərinin 

Maariflendirilməsi və Sosial İnkişafi IB- nin sədri  müraciət etmişdir. Ona məlumat verilməsinə 

baxmayarq bugun ki Şura iclasında iştirak edə bilmədiyindən həmin təşkilatın üzvlüyü ilə bağlı 

məsələ baxılmadan saxlanılır. 



İkinci məsələ Şur üzvü Qubad İbadoğlunun müraciəti ilə bağlıdır. O Şuraya müraciət edərək 

göstərir ki, ilin sonuna qədər təhsilin davam etdirilməsi və tədqiqatın aparılması ilə bağlı ABŞ-da 

yaşamağı davam etməli olacaq. Ona görə Şura üzvlüyünə və ÇQ-da əvəzedici üzvlüyünə xitam 

verilməsini xahiş edir. Həqiqətən Qubad bəy fevral ayından bugünə kimi nə Şura iclaslartında nədə 

ÇQ-nin iclaslarında iştirak edə bilməmişdir. Məhz bu səsbəblərdən və müraciətinə əsasən onun həm 

Şurada həm də ÇQ-da Koalisiyanın və ŞQ-nin Əsasnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyətinə xitam 

verməliyik.Müzakirələr zamanı Şura üzvləri Q.İbadoğlunun Şura üzvlüyü və ÇQ-da üzvü kimi 

fəaliyyətinə xitam verilməsinə tərəfdar olduqlarını qeyd etməklə yanaşı boş qalan Şura üzvlüyü və 

ÇQ-un əvəzedici yerinə Əsasnamələrin tələblərinə uyğun olaraq daha çox səs toplamış şəxslərin 

(Şura üzvlüyünə Nicat Dağların, ÇQ-nin əvəzedici üzvlüyünə İlqar Hüseynlinin) təsdiq edilməsini 

təklif etdilər.  

Yuxarıda qeyd edilənləri və Koalisiyanın və ÇQ-nin Əsasnaməsini əsas tutaraq Şura  

 

Qərara alır: 

1. Q.İbadoğlunun Şura üzvü və ŞQ Qrupun əvəzedici üzvü k kimi fəaliyətinə xitam verilsin. 

2. Nicat Dağların Şura üzvü kimi səlahiyyətli təsdiq edilsin. 

3. İlqar Hüseynlinin ÇQ-un əvəzedici üzv kimi səlahiyyətləri təsdiq edilsin və bu barədə 

məlumat ÇQ katibliyinə verilsin. 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Əliməmməd Nuriyev 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Quliyeva 

 


