16-cı Ümumi yığıncaq (29.12.2012)
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının 16- cı Ümumi Yığıncağının
PROTOKOLU
Golden Coast HOTEL , 29 dekabr 2012-ci il
İştirak edir; 57 nəfər
Üzvlərin sayı; 171 nəfər
Koalisiya Şurası tərəfindən Ümumi Yığıncağa gündəlik layihəsi təklif olundu. Gündəlik
aşağıdakı formada təsdiq edildi.
1. Sədarətin seçilməsi/Açılış/salamlaşma
2. Şuranın hesabatı (Sevil Yüzbaşeva)
3. Monitorinq Qrupunun məlumatı (Sevil allahverdiyeva)
4. Koalisiyanın ÇTQ-da fəaliyyəti (Qubad İbadoğlu)
5. “Ödədiyini Açıqla” Koalisiyası Yeni Strategiya(Zöhrab İsmayıl)
6. MSŞT və perspektivlər Koalisiyanın gələcək fəaliyyəti (Sabit Bağırov)
7. Cari məsələlər
Ümumi Yığıncağa sədrlik edəcək sədarətin 3 nəfərdən ibarət olması təklif olundu. Təklif səsə
qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu.
Sədarətə
Sevil Yüzbaşeva,
Zöhrab İsmayıl,
İlqar Hüseynli qəbul olundu.
Katibliyin 1 nəfərdən ibarət olması təklifi qəbul olundu. Şəkərxanım Əliyeva Ümumi Yığıncağın
katibi seçildi.
Gündəliyin 1- ci məsələsi ilə bağlı Koalisiya Şurasının hesabatı Şuranın koordinatoru Sevil
Yüzbaşeva tərəfindən təqdim olundu. Təqdimatda Koalisiyanın ötən 1 il ərzindəki fəaliyyəti,
gördüyü işlər, həyata keçirdiyi layihələr barədə Ümumi Yığıncaq iştirakçılarına ətraflı məlumat
verildi. Suallar cavablandırıldı. Şura hesabatının qiymətləndirilməsi səsə qoyularaq yekdilliklə
müsbət dəyərləndirildi. Suallar verildi, müzakirələr oldu.
Monitorinq Qrupunun hesabatı Qrup üzvü Sevil Allahverdiyeva tərəfindən təqdim olundu.
Təqdimatda monitorinq qrupunun fəaliyyətindən danışıldı.MQ sədri R.Becanovun MQ sədri
vəzifəsindən istefa verməsi səsləndirildi.
MQ fəaliyyəti ilə bağlı təkliflər olundu. Əgər MQ sədri istefa verərsə,növbəti səs toplayan onun
yerini tutur. Zöhrab İsmayıl və Rafiq Təmrazov MQ-nun işinə Şuranın müdaxiləsini əsassız
olduğunu bildirdi. R.Təmrazov bildirdi ki, koalisiyanın əsasnaməsi monitorinq qrupuna yeni
üzvlərin seçilməsini göstərmir. MQ-na toplaşmaq tövsiyyə olundu. Sevil Allahverdiyeva MQ
yığılmamasından şikayət etdi. Qubad İbadoğlu çıxış edərək bildirdi ki, əgər seçilmiş üzv
iclaslarda iştirak etmirsə,əsasnaməyə əsasən istefa verməsi tələb edilməlidir.
Koalisiyanın ÇTQ-da fəaliyyəti ilə bağlı Qubad İbadoğlu çıxış etdi.Çıxış əsasında müzakirələr
oldu.
Ümumi yığıncaqın gündəliyində duran 5-ci məsələ “Ödədiyini açıqla”Koalisiyası Yeni
Strategiya ilə bağlı Zöhrab İsmayıl çıxış etdi. Zöhrab İsmayıl 2012-2016-cı illər üçün
Koalisiyanın yeni strategiyasının hazırlanacağını bildirdi.
Çıxış ətrafında müzakirələr oldu.
MSŞT və perspektivlər Koalisiyanın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı Sabit Bağırov məlumat verdi.
Sabit Bağırov çıxışında vacib məsələlərdən danışdı.MSŞT-ya 37 ölkə üzvü var. Bunlardan tam
üzv 18, 19 isə namizəd olduqu qeyd edildi. Sabit Bağırov daha sonra çıxışında MSŞT xarici
dövlətlərin dəstəklədiyini də qeyd etdi. Bunlar ABŞ, Böyük Britaniya, Qətər, İsveç, İsveçrə,
Norveç və s. olduğunu qeyd etdi. Sabit Bağırovun çıxışı ilə bağlı müzakirələr oldu. Müzakirələrə
Sadiq bəy, Məhəmməd Talıblı, Anar bəy, Q.İbadoğlu, R.Təmrazov da qoşuldu.
Daha sonra cari məsələlərdən danışıldı.

Koalisiyanın Ümumi Yığıncaqında Qubad İbadoğlu Dövlət Neft Fondunun gəlirlərindən xarici
dövlətlərdə daşınmaz əmlakın alınması haqqında bəyanat qəbul olunsun Neft Sanayesinin
investisiyası ilə bağlı qərar qəbul olunsun. Koalisiyanın üzvü olan hər hansı bir təşkilat il
ərzində yalnız Koalisiyanın bir layihəsində maliyyə operatoru ola bilər;
Zöhrab İsmayıl Daşınmaz əmlakın baha olduğunu bildirdi.Gənclərin siyasətindən,Gənclərin
ekspert kimi yetişdirmək kimi məsələlərdən danışdı.
Daha sonra kontraktların açıqlanmasıın vacibliyi, bütün kontraktların koalisiyanın saytında
yerləşdirilməsi məsələsinin böyük iş olduqu qeyd olundu.
Bununla da Ümumi Yığıncaq öz işini başa çatdırdı.
Yığıncağın sədarəti;
Sevil Yüzbaşeva
Zöhrab İsmayıl
İlqar Hüseynli
Yığıncağın katibliyi;
Şəkərxanım Əliyeva

