
 
 

 

Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 

09 may 2016-cı il  tarixli, 155 saylı   Şura iclasının protokolu 

 

İclasda iştirak edirdi:  8 nəfər  Şura üzvü 

Məmmədhəsən Həsənov, Azər Mehtiyev 

Oqtay Gülalıyev, Qubad İbadoğlu 

Akif Qurbanov, İlham Hüseynli, 

Əlövsət Sadıxlı, Azər Rəsul 

 

3 nəfər Monitorinq Qrupunun üzvi 

Çingiz Dadaşov, Hafiz Həsənov, Səməd Hətəmov 

 

2 nəfər Koalisiya üzvü 

Nəsimi Məmmədli, Zaur Əkbər 

      Şura üzvlərinin böyük əksəriyyətinin razılığı ilə iclasa sədrliyi həyata keçirən Akif Qurbanov Gündəliyin 

layihəsinin Koalisiyanın şəbəkəsində yayıldığını və iştirakçılara paylandığını qeyd etməklə yanaşı, iclas 

iştirakçılarını gündəliyə  təkliflər verməyə dəvət etdi.  

     İclas iştirakçısı Oqtay Gülaliyev təşkilati məsələ kimi Şura Əlaqələndiricisinin seçilməsinin gündəliyə daxil 

edilməsini təklif etdi.  

    Şura üzvü Azər Mehtiyev  Ümumi Yığıncaqdan sonra Koalisiyada müəyəyn problemlərin  yarandığını, onun 

üzərindən keçməyin doğru olmadığını,  mövcud  problemlər səbəbindən Şuranın tam tərkibdə iclasda iştirak 

etmədiyini,  həmin problemlər  həllini tapana və Şuranın tam tərkibdə iştirakçılığına nail olunana qədər Şura 

Əlaqələndiricisinin seçkisinin təxirə salınmasını təklif etdi. 

      Iclas iştirakçısı İlham Hüseynli də, Azər Mehtiyevin fikri ilə razılaşdığını,  Şura Əlaqələndiricisinin növbəti 

iclasda seçilməsinin daha məqsədəuyğun olduğunu bildirdi və Oqtay Gülaliyevdən xahiş etdi ki, təklifini geri 

götürsün.  

     Oqtay Gülaliyevin təklifi ilə əlaqədar Şura üzvləri razılığa gəldilər ki, Şura Əlaqələndiricisinin seçkisi 

növbəti iclasa qədər təxirə salınsın və həmin iclasda Şuranın tam tərkibdə iştirakçılığı təmin edilsin. 

     Daha sonra hər hansı bir təklif olmadığına görə Gündəlik layihəsi  Şura üzvlərinin səsverməsinə buraxıldı.  

İclas iştirakçılarının yekdilliklə səsverməsi ilə  gündəlik  aşağıdakı ardıcıllıqla qəbul edildi:  

1)  MSŞA Koalisiyasının 18- ci Ümumi Yığıncağının nəticələrinin müzakirəsi   

2)  MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin  və risklərin idarə 

olunması qaydalarının hazırlanması 

3)  
MSŞA Koalisiyasının ÇTQ- də təmsil olunan nümayəndələrinin hökümətdən və 

şirkətlərdən funksional və siyasi asılılığının aradan qaldırılması üçün tələbləri və 

meyarları müəyyən edən qaydaların hazırlanması 

4)  Beynəlxalq İdarə Heyətinin İslahedici Planının icra vəziyyətinin müzakirəsi və 



qiymətləndirmə hesabatının hazırlanması 

5)  Beynəlxalq İdarə heyətinin 01-02 iyun 2016-cı ildə  Osloda  keciriləcək 

toplantısından  mümkün gözləntilər və ona hazırlıq işlərinin müzakirəsi 

6)  Cari məsələlər 

          I. MSŞA Koalisiyasının 18- ci Ümumi Yığıncağının nəticələrinin müzakirəsi   

     Eşidildi I.   Gündəlikdəki birinci məsələ ilə əlaqədar qısa məlumat verən iclas sədri, MSŞT üzrə Hökümət 

Komissiyasının, beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkə səfirliklərinin və 141 Koalisya üzvünün  iştirak etdiyi 30 aprel 

2016-cı ildə keçirilmiş 18-ci  Ümumi Yığıncağın yaxşı təşkil olunduğunu və keçirildiyini bildirdi. O, eyni zamanda 

həmin Yığıncaqda Koalisiya  Şurasının və Monitorinq Qrupunun yeni tərkibinin də  yüksək rəqabət və gizli 

səsvermə şəraitində seçildiyini, adları çəkilən qurumlara keçirilən seçkilərin Koalisya üzvlərinin iradəsini tam əks 

etdirdiyini və nəticələrinin Ümumi Yığıncağın qərarı ilə təsdiq olunduğunu, seçkilərin gedişi və nəticələri barədə 

hər hansı pozuntulara dair irad və ya tələblərin UY zamanı səsləndirilmədiyini bildirdi. A. Qurbanov eyni zamanda 

Koalisiyanın növbədənkənar Ümumi Yığıncağının keçirilməsi barədə ayrı-ayrı üzvlərin səsləndirdikləri fikirlərin də 

tamamilə əsassız və Əsasnamənin tələblərinə zidd olduğunu söylədi. 

       Monitorinq Qrupunun üzvü Çingiz Dadaşov da Koalisiya Yığıncağının təşkilati baxımdan yaxşı 

hazırlandığını, həmin Yığıncaqda Koalisiya Şurasına  və Monitorinq Qrupuna keçirilən  seçkilərin kənar iradənin 

təsiri olmadan baş tutduğunu, hətta səs verən şəxslərə bülleten verilərkən hər birinin şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən 

müvaviq qeydlərin aparıldığını, buna görə də Şuranın qeyri-legitimliyi barədə deyilənlərin düzgün olmadığını 

göstərdi. O, eyni zamanda  Ümumi Yığıncağın protokolları barədə məlumat verərək, protokolların şəbəkədə 

yayıldığını iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. 

        İclasda iştirak edən Monitorinq Qrupunun üzvü Hafiz Həsənov Şuranın siyasiləşdiyini, legitimliyini itirdiyini 

və buna görə də Ümumi Yığıncağın yenidən keçirilməli olduğunu söylədi. 

      Şura üzvü Azər Mehtiyev  Koalisiyanın bölünməsinin əlehinə olduğunu, lakin həll edilməli ciddi problemlərin, 

aydınlıq gətirilməli bir sıra məsələlərin olduğunu bildirdi.  

        Ümumi Yığıncağın demokratik şəraitdə keçirildiyini bildirən Oqtay Gülaliyev Koalisiya ətrafında sonradan 

süni gərginliyin yaradıldığını, bununla bağlı bəzi məsələlərə aydınlıq gətimək, şəbəkədə yayılmış və daha sonra 

ictimailəşmiş “gizli məktub”u ilə  əlaqədar izahat vermək istədiyini iclas iştirkaçılarınnın diqqətini çatdırdı. O, 

ictimaiyyətə gizli məktub kimi təqdim olunan yazılarının əslində bir status olduğunu, həmin statusu ümumi istifadə 

üçün nəzərdə tutulmayan  7-8 nəfərdən ibarət qrup arasında yaydığını, adıçəkilən statusunda heç kimi korrupsiyada 

günahlandırmadığını, kimsənin adını hallandırmadığını, statusun onun icazəsi olmadan yayılmasının etik baxımdan 

doğru olmadığını bildirdi.  

       Daha sonra həmin statusunda hökumətin 400.000 ( dörd yüz min ) manat ayırmasına baxmayaraq KŞ-nın 

50%+1, MQ-nın 2/3 hissəsini qazandıq məsələsinə aydınlıq gətirən O. Gülaliyev bildirdi ki, Umumi Yığıncaq keçən 

ilin dekabrında keçirilməli olduğu halda həmin tarixdən dörd ay sonra, yəni cari ilin aprelin 30-da, QHT-na növbəti 

qrant müsabiqəsinin nəticələrindən sonra keçirilməsi və  müvafiq olaraq ÜY  ərəfəsində 34 Koalisiya üzvü olan 

QHT-yə 400.000 minə yaxın məbləğdə qrantın ayrılması onu yuxarıda qeyd edilən qənaətə gəlməyə vadar etmişdir. 

O, eyni zamanda Şuranın hazırkı tərkibinin 50%+ 1, MQ-nın 2/3 hissəsinin müstəqil şəxslərdən ibarət olduğunu 

düşündüyünün, həmin fikirlərinə görə süni gərginliyin yaradılmasının və Şuranın siyasiləşməsinin iddia edilməsinin 

doğru olmadığını və  Umumi Yığıncağın yenidən keçirilməsi barədə irəli sürülən arqumentlərin tamamilə əsassız 

olduğunu söylədi. 

         Azər Rəsul  Oqtay bəyin qapalı qrupda söylədiyi fikirlərə görə ittiham obyektinə çevrilməsinin düzgün 

olmadığını, demoktarik cəmiyyətlərdə heç kimin söylədiyi fikrə görə mühakimə edilmədiyini bildirməklə yanaşı, 

Ümumi Yığıncağın yenidən keçirilməsi üçün hər hansı faktiki və hüquqi əsasın olmadığını iştirakçıların nəzərinə 

çatdırdı və UY-ın yenidən keçirilməsi barədə bəzi Koalisiya üzvləri tərəfindən irəli sürülən təklifə Şuranın 

münasibət bildirməsinin zəruri olduğunu və həmin təkliflə əlaqədar səsvermə keçirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. 

           Şura üzvü Qubad İbadoğlu ətraflı izahat üçün Oqtay bəyə təşəkkür etdi və bildirdi ki,  Koalisiyanın 

parçalanması  Azərbaycanın MSŞT-dəki statusunun geri qaytarılmasında əlavə çətinliklər yarada bilər. O, bu halın 



qarşısının alınması üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsinin vacibliyini söylədi və UY-ın yenidən keçirilməsi 

barədə irəlin sürülən təklifə Şuranın səsvermə ilə münasibət bildirməsini xahiş etdi. 

            Şura üzvü Məmmədhəsən Həsənov da qapalı qrupda yazılan bir məktubun bu qədər dramatikləşdirilməsinin 

əlehinə olduğunu, QHT-rə Dövlət dəstəyi Şurasının Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına vəsait ayırmasını normal 

hesab etdiyini bildirməklə yanaşı, UY-ın yenidən keçirilməsi zərurət olmadığını, həmin təklifin səsə qoyulmasını 

dəstəklədiyini bildirdi. 

           İclasda iştirak edən Koalisiya üzvü Zaur Əkbər O. Gülalıyevin izahatının yetərli olmadığını və bundan 

təəssüfləndiyini bildirdi. 

           İclas sədri I məsələ ilə əlaqədar müzakirələri ümumiləşdirərək Ümumi Yığıncağın yenidən keçirilməsi 

barədə təklifi səsə qoydu. Səsvermənin nəticəsində  Ümumi Yığıncağın keçirilməsi barədə irəli sürülən təklif 

yekdilliklə rədd edildi.    

     II. MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin  və risklərin idarə olunması 

qaydalarının hazırlanması 

   Eşidildi 2.  Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə əlaqədar məlumat verən iclas sədri MSŞA Koalisiyasının 

üzvlərinin sayı artdıqca, cəmiyyətdə nüfuzu yüksəldikcə onun müstəqilliyyinə olan potensial risklərin artdığını 

bildirdi. Bunun üçün Şuranın zəruri addımlar atmasının vacibliyini qeyd etdi.  

      İlham Hüseynli MSŞT Koalisiyasının müstəqilliyinə olan  mümkün təhlükələrin bir qisminin də 

Koalisiyanın fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi sənədlərdən qaynaqlandığını və həmin sənəndlərə zəruri əlavə və 

dəyişiklərin edilməsinin vacibliyini nəzərə çatdırdı. 

      Qubad İbadoğlu Koalisiyanın müstəqilliyini qorumaq üçün müvafiq qaydaların hazırlanmasını və bunun 

üçün 3 nəfərdən ibarət işçi qrupunun yaradılmasını təklif etdi. 

     Əlövsət Sadıxlı da yeni qaydaların hazırlnmasının və işçi qrupunun yaradılması ideyasını dəstəklədiyini 

bildirdi. 

     Azər Rəsul qaydaların qisa zamanda hazırlanmasının və qəbul edilməsinin Koalisiyanın müstəqilliyinin 

kənar təsirlərdən qorunması baxımından gərəkli olduğunu və ən azı 3 nəfərdən ibarət işçi qrupunun yaradılmasının 

zəruriliyi barədə fikirlərlə razılaşdığını bildirdi. 

      Bu məsələ ilə əlaqədar müzakirələrin yekunlaşdırmağın vaxtının çatdığını və səsverməyə keçməyin zamanı 

olduğunu bildirən iclas sədri öncə MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin  və risklərin 

idarə olunması qaydalarının hazırlanması və bunun üçün 3 nəfər Şura üzvündən ibarət işçi heyətinin yaradılması 

barədə təklifi səsə qoydu.  Şura üzvülərinin səsverməsi nəticəsində təklif yekdilliklə qəbul edildi. 

     Daha sonra iclas sədri işçi qrupunun tərkibinə namizədləri irəli sürməyi təklif etdi.  

    Məmmədhəsən Həsənov Qubad İbadoğlunun, Oqtay Gülalıyev Azər Mehtiyevin, Əlövsət Sadıxlı isə Oqtay 

Gülaliyevin işçi heyətinə nazmizədliyini irəli sürdü. Başqa namizədlər olmadığına görə, Qubad İbadoğlu, Azər 

Mehtiyev və Oqtay Gülalıyevin namizədlikləri səsə qoyuldu və səsvermənin nəticələrinə əsasən hər üç şura 

üzvünün işçi heyətinin tərkibinə namizədlikləri təsdiq olundu. 

   III. MSŞA Koalisiyasının ÇTQ-də ( Çoxtərəfli Qrupda ) təmsil olunan nümayəndələrinin hökümətdən 

və şirkətlərdən funksional və siyasi asılılığının aradan qaldırılması üçün tələbləri və meyarları müəyyən edən 

qaydaların hazırlanması. 

 Eşidildi 3.   Iclas sədri gündəlikdəki üçüncü məsələni Şüra üzvlərinin diqqətinə çatdırdı və bildirdi ki, MSŞT 

standartlarına əsasən Koalisiyanın Çoxtərəfli Qrupda təmsil olunan nümayəndələri hökumətdən və şirkətlərdən 

funksional və siyası baxımdan asılı olmalı deyil, bunun aradan qaldırılması üçün Koalisiya Şurası zəruri tələbləri və 

meyarları özündə ehtiva edən qaydaları hazırlayaraq  Koalisiya üzvülərinə təqdim etməlidir. 

     Qubad İbadoglu ÇTQ də təmsil olunan nümayəndələrin hökumətdən və şirkətlərdən asılılığını qaldıran 

tələblərin və meyarların hazırlanmasının MSŞT İdarə Heyətinin tələbi olduğunu, həmin qurumun rəhbər şəxsləri ilə 

müzakirələrdə bu məsələnin tez-tez gündəliyə gətirildiyini söylədi. O, eyni zamanda siyasi asılılıq dedikdə 

Koalisiya üzvü olan ÇTQ nümayəndəsinin dövlətin icra hakimiyyəti strukturunda, inzibati-idarəetmə sistemində hər 

hansı vəzifədə olmasını, funksional asılılıq dedikdə isə ÇTQ-də təmsil olunan Koalisiya üzvünün hökumətdən və ya 

şirkətlərdən  maliyyələşməsinin ( qrant və yaxud digər əvəzsiz maliyyə vəsaiti, əmlak və ya ianə) başa düşülməli 

olduğunu bildirdi.  



    Oqtay Güllaiyev hökumətdən siyasi və funksional asılılığın Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə tərs mütənasiblik təşkil 

etdiyini, ÇTQ-də təmsil olunan Koalisiya nümayəndələrinin tamamilə müstəqil, heç kimdən asılı olmayan şəxslər 

olmasının vacibliyini  göstərdi. O, eyni zamanda siyasi və funksional asılılığı aradan qaldıran qaydaların və 

meyarların tezliklə hazırlanmalı olduğunu və bunun üçün üç nəfərdən ibarət işçi heyətinin yaradılmasını təklif etdi. 

    İclas sədri üçüncü məsələlə ilə əlaqədar aparılan müzakirələri ümumiləşdirərk  MSŞA Koalisiyasının ÇTQ-

də təmsil olunan nümayəndələrinin hökümətdən və şirkətlərdən funksional və siyasi asılılığının aradan qaldırılması 

üçün tələbləri və meyarları müəyyən edən qaydaların hazırlanması və bunun üçün üç nəfərdə ibarət işçi heyətinin 

yaradılması barədə təklifi səsə qoydu. Şura üzvülərindən  7 nəfər irəli sürülən təklifin lehinə səs verdi. 1 nəfər iclas 

iştirakçısı  səsvermədə iştirak etmədi. Təklif qəbul edildi.  

    Daha sonra iclas sədri işçi heyətinə namizədlərin verilməsini təklif etdi. 

  Əlövsət Sadıxlı Qubad İbadoğlunun, İlham Hüseynli Əlövsət Sadıxlının, Məmmədhəsən Həsənov Azər 

Rəsulun namizədliyini irəli sürdü. Keçirilən səsvemənin nəticələrinə əsasən Qubad İbadoğlu, Azər Rəsul və Oqtay 

Gülaliyev Koalisiyasının ÇTQ-də təmsil olunan nümayəndələrinin hökümətdən və şirkətlərdən funksional və siyasi 

asılılığının aradan qaldırılması üçün tələbləri və meyarları müəyyən edən qaydaların hazırlanması üçün təşkil 

edilmiş 3 nəfərlik  işçi heyətinin tərkibinə seçildilər.  

  Gündəlikdə olan digər məsələlərin müzakirəsi üçün vaxt qalmadığını bildirən iclas sədri, gigər məsələlərin 

növbəti iclaslarda müzakirə olunmasına münasibət bildirmələrini Şura üzvülərindən xahiş etdi. Şura üzvülərinin 

ümumi  razılığına əsasən  gündəlikdəki digər məsələlərin müzakirəsi növbəti iclasa saxlanıldı.  

    Bununla da iclas sədri  iştirakçılara təşəkkür etdi və 09 may 2016-cı il tarixli, 155 saylı Şura iclasını bağlı 

elan etdi. 

                                                            Qərarlar: 

1) Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının keçirilməsi barədə təkliflər əsassız hesab olunsun; 

2) MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin və risklərin idarə olunması 

qaydaları hazırlansın və həmin qaydaların hazırlanması üçün Qubad İbadoğlu, Azər Mehtiyev və 

Oqtay Gülalıyevdən ibarət  işçi heyətinin tərkibi təsdiq olunsun; 

       3) MSŞA Koalisiyasının ÇTQ-də ( Çoxtərəfli Qrupda ) təmsil olunan nümayəndələrinin hökümətdən 

və   şirkətlərdən funksional və siyasi asılılığının aradan qaldırılması üçün tələbləri və meyarları 

müəyyən edən qaydalar hazırlansın və həmin qaydaların hazırlanması üçün Qubad İbadoğlu, Azər 

Rəsul  və Əlövsət Sadıxlıdan ibarət  işçi heyətinin tərkibi təsdiq olunsun. 

 

        İclasın sədri:                                                      A. Qurbanov 

       İclasın katibi:                                                     A. Rəsul 

        Protokol 25.05.16-cı il tarixində tərtib olunub.  

 


