
Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

143 saylı növbədənkənar iclasının 

Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                      8 oktyabr  2015-ci il 

İclasda iştirak edirdi:                                                                 7 nəfər  Şura üzvü 

Əliməmməd Nuriyev, Xalid Kazımov,   

Azər Mehtiyev, İlqar Hüseynli                               

Sevil Allahverdiyeva, Mehriban Vəzir, 

Rafiq Təmrazov 

3 nəfər Koalisiya üzvü 

Zaur Əkbər, Sevil Həmidova, 

İlham Hüseynli 

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

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

üzvləri tərəfindən qəbul olundu.  

İclasın gündəliyi 

1. MHŞT üzrə İdarə Heyətinin sədri xanım Kler Şotla görüş.  

2. Koalisiyasının «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsinin icrası 

ilə əlaqədar görülən və görüləcək işlər haqqında məlumat. 

3. ÇQ növbəti iclası və 24-25 fevral 2016-cı il tarixlərində Perunun paytaxtı Lima şəhərində 

MHŞT üzrə 7-ci Beynəlxalq Konfransına Koalisiyanın ÇQ-dan olan nümayəndəsinin müəyyən 

edilməsi. 

4. Cari məsələlər  

 

EŞİDİLDİ: 



1.İclasın əvvəlində  Koalisiya Şurasının koordinatoru Əliməmməd Nuriyev bildirib ki, MHŞT 

üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri xanım Kler Şort Azərbaycana səfəri çərçivəsində 

Koalisiya Şurasının üzvləri ilə görüşmək istəyib. Koalisiyanın fəaliyyəti ilə bağlı qısa məlumat 

verən koordinator daha sonra xanım Kler Şorta söz verib.  

Azərbaycana ilk dəfə 90-cı illərdə gəldiyini bildirən xanım Kler Şort ötən müddətdə xeyli 

inkişafın olduğunu vurğuladı: «Bu inkişafın gələcəkdə də davam etməsi arzuolunandır. Koalisiya 

şurasının üzvləri ilə görüşdən öncə biz ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdük. Bu görüşdə ölkə 

başçısı bir daha vurğuladı ki, Azərbaycan Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulan ilk 

ölkələrdən biridir. Həmçinin, prezident Azərbaycanın bu təşəbbüsdə qalmaqda maraqlı olduğunu 

bildirdi. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti ilə məsələdə isə ölkə başçısı MHŞT 

fəaliyyəti ilə bağlı heç bir problemin olmadığını vurğuladı. Həmçinin, mövcud problemlərin həlli 

ilə bağlı konkret təkliflər verilməsini və bunun həlli üçün imkanların olduğunu qeyd etdi. Məndə 

bu görüşdən proseslərin pozitiv istiqamətdə davam edəcəyi ilə bağlı təəssürat yarandı. Ümid 

edirəm ki, Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycanla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi 2016-cı 

ilin aprelinədək bu pozitiv dəyişikliklərin reallıqda da əksini tapmasının şahidi olacayıq”.  

Daha sonra xanım Kler Şort Koalisiya Şurasının üzvlərinin MHŞT prosesi ilə bağlı onları 

narahat edən və həllini istədikləri problemlər barədə fikirlərini öyrənmək istədiyini bildirdi.  

Koalisiya Şurasının koordinatoru Əliməmməd Nuriyev Koalisiyanın üzləşdiyi problemləri ilə 

bağlı məlumat verdi. O, Koalisiyanın üzvü olan 6 təşkilatın bank hesabına həbs qoyulduğunu və 

artıq onlardan 3-nün hesabından həbsin götürüldüyünü vurğuladı: «Digər 3 təşkilatın bank 

hesablarından həbslərinin götürülməsi istiqamətində də danışıqlar aparılır. İkinci bir problem 

bəzi üzvlərimizin ölkədən çıxarkən və ölkəyə gələrkən əsasız yoxlamalara məruz qalması ilə 

bağlı idi. Atıq bununla da bağlı müəyyən müsbət addımlar var və həmin şəxslərdən bəziləri artıq 

yoxlamalara məruz qalmır. Üçüncü problemimiz isə əsasən qanunvericiliyə edilən dəyişiklikdən 

sonra xaricdən maliyyə almaq imkanlarımızın məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Lakin bu il 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 

Koalisiyaya 17000 manat maliyyə ayrılıb. Həmin layihə çərçivəsində artıq regionlarda da bir 

neçə tədbir keçirilib».  

Daha sonra Şura üzvləri xanım Kler Şotu maraqlandıran sualları cavablandırdı. Görüşün sonunda 

Kler Şotla xatirə şəkili çəkildi. 

Görüş bitdikdən sonra Koalisiya Şurasının iclası davam etdirildi. 

EŞİDİLDİ: 

2. Koordinator Əliməmməd Nuriyev Şura üzvlərinə 29-30 sentyabr tarixlərində Siyəzən və 

Salyan rayonlarında «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsi 

çərçivəsində “Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT)  məqsədləri, tətbiqi, nəticələrin 

istifadəsi” mövzusunda keçirilmiş ictimai müzakirə barədə məlumat verdi. O, bildirdi ki, Siyəzən 

və Salyan rayonlarında bu tədbilərin keçirilməsi təsadüfi deyil: «Bu rayonlar ona görə seçilib ki, 

burada neft hasil olunur və yerli sakinlər, dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyətinin 

nümayəndələri  üçün MHŞT barədə ətraflı bilgilər əldə etmək xüsusilə vacibdir. Tədbirlərdə 

layihənin eksperti, Koalisiya Şurasının üzvü Mehriban Vəzir “MHŞT məqsədləri, tətbiqi, 



nəticələrin istifadəsi”  mövzusunda  təqdimatla çıxış  edib. Siyəzəndə tədbir mədəniyyət evində 

41 nəfər iştirak edib. Salyan rayonunda rayon kitabxanasının akt zalında 79 nəfər iştirak edib. 

 Bundan başqa layihə çərçivəsində “İqtisadi Forum” adlı internet TV-də 3 verlişin çəkilişinə 

başlanılıb.Çəkilişdə iştirakla bağlı Şura üzvlərinə təkliflər edilmişdir. Sevil Allahverdiyeva digər 

şəxslərin iştirak etməsini arzu edib. Sevil Yüzbaşeva isə xəstə olduğundan 9 oktyabr çəkilişində 

iştirak edə bilməyəcək.Bundan başqa Ə.Nuriyev 20 oktyabr tarixində MHŞT məqsədləri, tətbiqi, 

nəticələrin istifadəsi mövzularını əhatə edən seminarın keçirilməsi üçün  Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetinin rektoruna məktubla müraciət edildiyinidə qeyd etdi. Ə. Nuriyev həmçinin 

Koalisiyanın icrası zamanı vəsaitdə müəyyən qənaətın olduğunu qeyd edərək, ehtimal olunacaq 

vəsaitə müəyyən hissəsini qonorara əlavə edilməsini digər hissəsi isə gələcəkdə ümumi 

yığıncağın keçirilməsinə yönəldilməsinin zəruriliyini vurğuladı. O həmçinin qeyd etdi ki, layihə 

üzrə maliyyə vəsaitinin nisbətən gec daxil olduğundan layihənin müddətinin uzadılması və 

büdcədə müəyyən dəyişikliklərin edilməsi üçün Dövlət Dəstəyi Şurasına da müraciət edilməlidir.  

Daha sonra Ə.Nuriyev bugün keçiriləcək ÇQ-un iclasının gündəlik layihəsi haqqında məlumat 

verdi. O qeyd etdi ki, bugün ki ÇQ-nin iclasında Kler Şort və Dvyeke Roganda iştirak edəcək. 

Müzakirələrə aşağıdakı məsələlər o cümlədən Koalisiyanın MHŞT üzrə 2013-cü il Hesabatına 

verdiyi Rəyin də müzakirəsi təklif olunub. 

1. Azərbaycanın MHŞT-də yenidən tamhüquqlu üzv statusunu əldə etməsinə dair 

müzakirələr (Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri xanım Kler Şotla birgə) 

2. 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması  

(MSŞA) üzrə QHT Koalisiyasının rəyinə dair müzakirə 

3. MHŞT Hesabatına (2013-cü il üzrə) Beynəlxalq Katibliyin verdiyi rəyin müzakirəsi 

4. 2015-ci ilin İş Planında qeyd olunmuş məqsədlərin Azərbaycanın hasilat sənayesinin milli 

prioritetlərinə uyğunlaşdırılması məsələsinin müzakirəsi 

      5.   Digər məsələlər 

ÇQ-nin bugünki iclasında Koalisiyadan olan üzvlər Sabit Bağırov istisna olmaqla digərləri 

iştirak etmələri barədə məlumat veriblər. Ümid edirəm ki, bizim Koalisiyanın ÇQ-un üzvləri ilə 

birlikdə müzakirələrdə fəal iştirak edəcəyik.  

Müzakirələr zamanı çıxış edən Şura üzvləri Mehriban Vəzir, Azər Mehtiyev, İlqar Hüseynli, 

Rafiq Təmrəzov, Xalid Kazımov çıxış edərək layihənin icrasını uğurla icra olunduğunu qeyd 

etdilər. Həmçinin layihənin vaxtının uzadılması və büdcədə dəyişikliklərin edilməsinin 

zəruriliyini qeyd edərək bunun üçün müvafiq Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət hazırlanmasını 

vurğuladılar. Mehriban xanım Koalisiya üzvlərinin proseslərdə fəallığının artırılmasının qeyd 

edərək göstərdiki, gələcəkdə üzvlüklə bağlı kriteriyaları müəyyən etməliyik. Azər bəy 

ümumiyyətlə bu məsələni ayrıca Şuranın gündəliyinə salaraq müzakirə edilməsini vurğuladı. 

Digər çıxış edən şəxslərdə bu məsələnin ayrıca müzakirə edilməsini qeyd etdilər. Ə.Nuriyev 

müzakirələrə yekun vuraraq qeyd etdi ki, doğurdanda üzvlüklə bağlı meyarlar məsələsi ayrıca 

müzakirə olunmalidir. Həmçinin Şuranın qarşıdakı Ümumi Yığıncağına biz buir çox 

məsələlərinə aydınlıq gətirməliyik. Həm Koalisiyanın qeydiyyatı məsələsi (beynəlxalq 



qiymətləndiricinin tövsiyyəsi) həm üzvlüklə bağlı kriteriyaların müəyyənləşdirilməsi və digər 

məsələləri müzakirə etməliyik.  

Qərar alındı: 

1. Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın. 

2. Dövlət Dəstəyi Şurasına layihənin müddətinin və büdcəsində dəyişikliklərlə bağlı 

müraciət hazırlanması məqsədə uyğun hesab edilsin. 

3. Koalisiya Şurasının növbəti iclaslarından biri Koalisiyanın statusu və üzvlüklə bağlı 

məsələlərin müzakirəsinə həsr olunsun.  

 

Lehinə: 7  

      Əleyhinə: 0 

 

EŞİDİLDİ: 

3. ÇQ növbəti iclası və 24-25 fevral 2016-cı il tarixlərində Perunun paytaxtı Lima şəhərində 

MHŞT üzrə 7-ci Beynəlxalq Konfransına Koalisiyanın ÇQ-dan olan nümayəndəsinin müəyyən 

edilməsi.  

 Ə.Nuriyev ÇQ-un katibliyindən Şuraya ünvanlanan müraciət haqqında məlumat verib göstərdi 

ki, 24-25 fevral tarixlərində Perunun paytaxtı Lima şəhərində keçiriləcək MHŞT üzrə 7-ci 

Beynəlxalq Konfransı keçiriləcək. Həmin konfransa ÇQ-dan 4 nümayəndə iştirakı üçün 

dəvətnamə göndəriələcək. O 4 yerdən biri Koalisiyanın ÇQ-da iştirak edən nümayəndəsinə 

verilib. Biz həmin şəxs haqqında məlumatı 20 oktyabr tarixinə qədər katibliyə təqdim etməliyik. 

Hələlik həmin yerə ÇQ-un üzvlərindən İlqar Hüseynli (özü tərəfindən) və Rafiq Təmrazovun 

(Sevil Allahverdiyevatərəfindən) namizədliyi verilib. Məsələ ətrafında Mehriban xanım, Azər 

bəy, İlqar bəy, Sevil xanım, Xalid bəy, Rafiq bəy çıxış etdi. MHŞT üzrə 7-ci Beynəlxalq 

Konfransın azərbaycan üçün mühüm önəmi olduğunun vurğulanaraq həmin konfransda 

Koalisiyanın daha yüksək peşəkarlıqla təmsil olunmasının vacibliyi qeyd olundu.  

Qərara alındıki, həmin konfransa ÇQ-dan iştirak edəcək nümayəndənin müəyyənləşdirilməsi 

üçün müzakirələr davam etdirilsin. Eyni zamanda Ə.Nuriyev qeyd etdi ki, həmin konfransda 

iştirak üçün əvvəlki illərin təcrübəsinə uyğun olaraq beynəxlaq katiblik tərəfindən Koalisiyaya 

əlavə yerlərin verilməsi istisna deyil. 

Qərar alındı: 

1. 7-ci Beynəlxalq Konfransda Koalisiyanın ÇQ-da üzvünün müəyyənləşdirilməsi üzrə 

namizədlərin verilməsi davam etdirilsin. 



2. Şura 20 oktyabr tarixinə qədər həmin namizədin müəyyən edilməsi üçün müvafiq 

səsvermənin keçirilməsini təşkil etsin. (əgər Şuranın iclasının keçirilməsi həmin 

müddətdə mümükün olmazsa səsvermə online şəkildə Şuranını şəbəkəsində keçirilsin) 

 

Lehinə: 7  

Əleyhinə: 0 

4. Cari məsələlər 

Sonda cari məsələlərdə Koalisiya üzvü Zaur Əkbər  Şura üzvü Razi Nurullayevin Şura üzvü kimi 

səlahiyyətlərinin müddətinin bitməsi məsələsini  Şuranın müzakirəsinə çıxarılmasını təklif etdi.  

Məsələnin müzakirəsi zamanı məlum oldu ki, 31 oktyabr 2014-ci ildə Şuranın qərarı ilə Zaur 

Əkbərin Şura üzvü kimi səlahiyyətləri təsdiq olunmuşdur. Sonralar 2015-ci ilin aprel ayında 

araşdırmalar zamanı məlum olımuşdur ki, Zaur Əkbərin Şura üzvü kimi səalhiyyətləri təsdiq 

olunarkən həmin vakansiya yerə Zaur Əkbərlə yanaşı daha iki Koalisiya üzvü Razi Nurullayevlə 

Nicat Dağlar eyni səs toplamışlar. Ona görədə müddətin Əsasnaməyə uyğun olaraq Ümumi 

Yığıncağa qədər bərabər bölüşdürülməsini nəzərə alaraq Razi Nurullayevlə Nicat Dağlar 

arasında razılaşmanı əsas götürərək 15 aprel 2015-ci il tarixdə Razi Nurullayevin Şura üzvü kimi 

səlahiyyətləri təsdiq edilib. 2015-ci il avqust ayında Şura üzvü Qubad İbadoğlu müraciətinə və 

Əsasnaməyə əsas götürərək Şura üzvü kimi səlahiyyətlərinə xitam verilib. Əsasnaməyə uyğun 

olaraq Şurada yaranmış vakansiya yerinə Nicat Dağların Şura üzvü kimi səlahiyyətləri təsdiq 

olunub. Nəzərə alsaq ki, Razi Nurullayevin səlahiyyət müddəti başa çatıb amma Ümumi 

Yığıncağın hələ müddəti müəyyənləşməyib belə olan halda Şura Ümumi Yığıncağa qədər olan 

müddəti yenidən Zaur Əkbərlə Razi Nurullayev arasında bərabər bölməlidir. Razi Nurullayevlə 

saxlanılan əlaqə zamanı belə bir prosedurun həyata keçirilməsinə tərafdar olduğunu qeyd edərək 

hazırda Şura üzvü kimi səlahiyyətlərin Zaur Əkbərə təsdiq edilməsinə və onun Şura üzvü kimi 

səlahiyyətlərinə xitam verilməsinə razı olduğunu qeyd edib.  Ona görə də təklif edirəm ki, Zaur 

Əkbərin Şura üzvü kimi səlahiyyətlərini təsdiq edək. Eyni zamanda tərəfimdən Ümumi 

Yığıncağın keçirilmə vaxtı müəyyən edildikdə müvafiq hesablamalar apararq yenidən əgər Razi 

Nurullayev arzu edərsə eyni müddətə səlahiyyətləri təsdiq ediləcəkdir.  

Qərar alındı: 

 1. Razi Nurullayevin Şura üzvü kimi səlahiyyətlərinə xitam verilsin. 

2.  Zaur Əkbərin Şura üzvü kimi səlahiyyətləri təsdiq edilsin. 

3. Koordinatora tapşırılsın ki, Zaur Əkbərlə Razi Nurullayev arasında Şura üzvü kimi 

səlahiyyətlərinin bərarabər vaxt çərçivəsində icra edilməsinə nəzarət etsin və Şuranı bu barədə 

məlumatlandırsın. 

Lehinə: 7  

Əleyhinə: 0 

 



 

 


