
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 156-cı Şura 

iclasının  

PROTOKOLU 

20 may 2016-cı il tarixdə, saat 15.00-dan saat 17.30-dək Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində 

Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyası Şurasının Bakı şəhəri. AZ 1001, M.Əfəndiyev 7/24 ünvanda 

növbəti iclası oldu (Əliməmməd Nuriyevin ofisində) 

İclasda 11 nəfər Şura üzvündən 7 nəfər və MQ-nun sədri Çingiz Dadaşov iştirak etdi. 

İştirak edən Şura üzvləri: 

1. Akif Qurbanov 

2. Azər Rəsul 

3. Əlövsət Sadıqlı 

4. İlham Hüseynli 

5. Qubad İbadoğlu 

6. Məmmədhəsən Həsənov 

7. Oqtay Gülalıyev 

İştirak etməyən Şura üzvləri: 

1. Azər Mehdiyev 

2. Əliməmməd Nuriyev 

3. Ruhəngiz Hüseynova 

4. Sabit Bağırov 

İclasın sədri – Azər Rəsul 

İclasın katibi – Əlövsət Sadıqlı 

 

İclasın gündəliyi: 

I. Görülmüş işlər və qərarların icra vəziyyəti. 

II. Təşkilati məsələlər. 

III. Beynəlxalq İdarə Heyətinin islahedici Planının icra vəziyyətinin müzakirəsi və 

qiymətləndirilmə hesabatının hazırlanması. 

IV. Beynəlxalq İdarə Heyətinin 01-02 iyun 2016-cı il tarixdə Osloda keçirilməsi planlaşdırılmış 

toplantısından mümkün gözləntilər və ona hazırlıq işlərinin müzakirəsi. 

V. Cari məsələlər. 



Eşidildi I.  Görülmüş işlər və qərarların icra vəziyyəti. Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində 

Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 155-ci Şura iclasında qəbul edilmiş qərarların icra 

vəziyyəti barədə çıxış və müzakirələrə başlandı:  

İclasın sədri Azər Rəsul 155-ci Şura iclasına aid media açıqlaması, 155-ci Şura iclasının “Şura 

yığıncaqlarına qatılmayan narazı Şura üzvləri ilə görüşlərin keçirilməsi, Şura iclaslarına 

qatılmamalarının səbəblərinin öyrənilməsi, narazılığın aradan qaldırılması və vahid komanda 

formatında fəaliyyət göstərilməsi istiqamətində təşəbbüslər edilməsi, danışıqların aparılması” və 

“MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin  və risklərin idarə olunması 

qaydalarının hazırlanması”, “MSŞA Koalisiyasının ÇTQ- də təmsil olunan nümayəndələrinin 

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

meyarları müəyyən edən qaydaların hazırlanması”na  aid qərarları barədə xatırlatma edərək, 

görüşlərdə və sənədlərin hazırlanmasında iştirak edən Şura üzvlərinə söz verdi; 

a) Akif Qurbanov keçən Şura iclası barədə media açıqlaması barədə məlumat verdi. 

b) Görüşlərdə iştirak edən şura üzvləri məlumat verdilər ki, Şura iclasına qatılmayan, "EITI 

Azerbaijan MSŞA İctimai Birliklər Koalisiyası" qrupunun  eiti-az-ngo-

coalition@googlegroups.com ünvanında, həmçinin yazılı və elektron KİV-də narazılığını 

ifadə edən və MSŞA-da böhran yaranması barədə məlumatlar yayan Şura üzvlərindən 

Əliməmməd Nuriyevlə görüşdə, Akif Qurbanov, Əlövsət Sadıqlı, İlham Hüseyn və Oqtay 

Gülalıyevl iştirak edib. Sabit Bağırov və Ruhəngiz Hüseynova ilə isə Əlövsət Sadıqlı, İlham 

Hüseyn və Oqtay Gülalıyevl iştirak edib.  

– Məlumat verildi ki, Şura üzvü Ruhəngiz Hüseynova ilə görüş qarşılıqlı anlaşma və səmimi 

müzakirələr şəraitində keçib. Səsləndirilən narazılıqlar bir-bir müzakirə olunub. 

R.Hüseynova, yazdığı statusla Koalisiyada narazılığa şərait yaratdığına görə O.Gülalıyevə 

iradını bildirib və onu qınayıb. O.Gülalıyev bunun üçün təəssüf hissi keçirdiyini bildirib və 

yazdığı statusa aydınlıq gətirib. R.Hüseynova XVIII Ümumi Yığıncağın tam demokratiya 

şəraitində keçdiyini, seçkilərə və onun nəticələrinə dair heç bir iradının olmadığını, sadəcə 

olaraq, Koalisiya şəbəkəsində gedən “dartışmalardan” narahat olduğunu və bu səbəbdən də 

Koalisiya Şurasının 155-ci iclasına qatılmadığını, lakin Koalisiya Şurasının 156-cı iclasına 

qatılacağını bildirdi. Lakin o, bu iclasda – 156-cı iclasda da iştirak etmir və səbəbi barədə də 

Şuraya məlumat verməyib. 

– Məlumat verildi ki, Şura üzvü Sabit Bağırovla da görüş qarşılıqlı anlaşma və səmimi 

müzakirələr şəraitində keçib. S.Bağırov da yazdığı statusla Koalisiyada narazılığa şərait 

yaratdığına görə O.Gülalıyevə iradını bildirib və onu qınayıb. O.Gülalıyev bunun üçün 

təəssüf hissi keçirdiyini bildirib və yazdığı statusa aydınlıq gətirib. S.Bağırov məsləhət bildi 
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ki, O.Gülalıyev Koalisiya üzvlərinə və ictimaiyyətə bir açıqlama hazırlasın və bu təəssüf 

hissini orada ifadə etsin. Ümumi razılaşma əsasında O.Gülalıyev elə oradaca açıqlamanı 

hazırladı, açıqlama oxundu, müzakirə olundu və razılaşdırıldı, Koalisiya şəbəkəsində və 

mediada yayılması məsləhət bilindi. S.Bağırov növbəti – 156-cı Şura yığıncağında iştirak 

edəcəyini bildirdi. Lakin o, bu yığıncaqda da iştirak etmir. Lakin iştirak etməyəcəyi barədə 

Şuranı məlumatlandırıb, ancaq səbəbini göstərməyib. 

– Məlumat verildi ki, Əliməmməd bəylə görüş gərgin şəraitdə keçib. Əliməmməd bəy XVIII 

Ümumi yığıncağın və seçkilərin demokratiya və şəffaflıq şəraitində keçdiyini bildirməklə 

yanaşı, Oqtay Gülalıyevin məlum məktubunun bəzi şübhələrə yol açdığı və seçkili orqanların 

legitimliyinə kölgə saldığını iddia etdi. O, buna görə də  Oqtay bəyin 5+1, 2/3 və 400000 

məsələlərinə aydınlıq gətirməsi, verdiyi məlumatların yanlış olması barədə açıqlama yayması 

və bütün Koalisiya üzvlərindən üzr istəməsi tələbini səsləndirdi. Oqtay bəy statusunda heç 

kimi, o cümlədən, Koalisiyanın keçmiş Şurasını korrupsiyada ittiham etmədiyini, kiməsə 

korrupsiya ittihamı irəli sürmədiyini, ümumiyyətlə, statusda belə bir iddianın əks 

olunmadığını, lakin məqsədli şəkildə pozuculuq işi ilə məşğul olan bəzi şəxslərin və KİV 

orqanlarının onun fikirlərini konteksdən çıxararaq təhrif etmələri, yalnız hökumətin 

Koalisiyanı nəzarətə götürmək cəhdi barədə özünün məntiqi ehtimalı olduğunu   bildirsə də, 

izahat Ə.Nuriyevi qane etmədi. Ə.Nuriyev tələb etdi ki, O.Gülalıyev koalisiya üzvlərinə 

müraciət hazırlamalı, həmin müraciət yayılmamışdan əvvəl Ə.Nuriyevə göndərilməli, 

Ə.Nuriyev həmin müraciətə baxmalı, düzəliş etməli və bundan sonra O.Gülalıyev həmin 

müraciəti yaymalıdır. Ə.Nuriyev, həmçinin 155-ci Şura yığıncağının qərarlarının ləğv 

edilməsi tələbini də irəli sürdü və onun tələbləri yerinə yetirilməsə növbəti Şura iclasına 

qatılmayacağını bildirdi. 

– O.Gülalıyev S.Bağırovla yenidən təkbətək görüşü, tələb olunan açıqlamanın məzmununun 

onunla razılaşdırması, onun rəyini,  bir ağsaqqal olaraq, vacib bildiyi barədə məlumat və 

fikirlərini bildirdi. O, həmçinin Koalisiyada narahatlıq və müzakirəyə səbəb olan statusu ilə 

bağlı yaydığı açıqlaması barədə də məlumat verdi. 

c) Q.İbadoğlu 155-ci Şura iclasında “MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial 

təhlükələrin və risklərin idarə olunması qaydalarının hazırlanması” və “MSŞA Koalisiyasının 

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

asılılığının aradan qaldırılması üçün tələbləri və meyarları müəyyən edən qaydaların 

hazırlanması” barədə sənədlərin hazırlanmasına aid qərarlarına müvafiq olaraq, hazırlanmış 

sənəd layihələri barədə məlumat verdi. Sənəd layihələri oxundu və müzakirə edildi. 

Sənədlərə əlavələr və dəyişikliklər təklif edildi. Həmçinin təklif edildi ki, sənədlər yenidən 



işlənmək üçün layihə müəlliflərinə qaytarılsın və növbəti Şura toplantılarının birində 

müzakirə və qəbul edilməsi üçün təqdim edilsin. 

Qeyd: Görülmüş işlər və qərarların icra vəziyyəti barədə məsələlərin müzakirəsi yekunlaşmış 

hesab edildi, görülmüş işlərin qiymətləndirilməsinə aid açıq səsvermə keçirildi və müvafiq 

məsələlərlə əlaqədar qərarlar yedilliklə qəbul edildi. 

 

Eşidildi 2. İclasın sədri Azər Rəsul gündəliyin təşkilati məsələ ilə bağlı məlumat verdi. O 

bildirdi ki, bugünkü Şura iclasının gündəliyinin “təşkilati məsələ” hissəsində 2 məsələnin həlli 

nəzərdə tutulur: icrası keçən iclasda təxirə salınan “Şura koordinatorunun seçilməsi” və yeni 

nəzərdə tutulan “Ekspert şurasının yaradılması”. İclasın sədri təklif edir ki, “Şura 

koordinatorunun seçilməsi” I, “Ekspert şurasının yaradılması” II müzakirə edilsin. Təklif qəbul 

edilir. 

a) “Şura koordinatorunun seçilməsi” barədə məsələnin müzakirəsinə başlanır: 

– Qubad İbadoğlu söz alaraq MQ-na ünvanladığı müraciəti oxudu və müraciəti MQ-nun sədri 

Ç.Dadaşova təqdim etdi. Q.İbadoğlu təklif və xahiş etdi ki, MQ onun müraciətinə növbəti 

Şura iclasınadək baxıb cavab versin və həmin müddətədək Koordinator seçkisi təxirə 

salınsın. 

– Akif Qurbanov da Koordinator seçkisinin növbəti Şura iclasına keçirilməsini təklif etdi. 

– Əlövsət Sadıqlı bildirdi ki, 155-ci Şura iclasında koalisiyadaxili münasibətlərin 

normallaşması naminə Koordinator seçkisinin bugünkü 156-cı Şura iclasınadək təxirə 

salınması, bu müddətdə “Şura yığıncaqlarına qatılmayan narazı Şura üzvlərinin iclaslara 

qatılmamalarının səbəblərinin öyrənilməsi, narazılığın aradan qaldırılması və vahid komanda 

formatında fəaliyyət göstərilməsi istiqamətində təşəbbüslər edilməsi, danışıqların aparılması” 

barədə qərar qəbul edilib. Ötən müddət ərzində Şura yığıncaqlarına qatılmayan narazı Şura 

üzvlərinin iclaslara qatılmamalarının səbəblərinin öyrənilməsi, narazılığın aradan 

qaldırılması və vahid komanda formatında fəaliyyət göstərilməsi istiqamətində təşəbbüslər 

edilib, danışıqlar aparılıb və bu barədə də bugünkü Şuraya məlumatlar verilib, müvafiq 

qərarlar da qəbul edilib. Hesab edirəm ki, Koordinator seçkisinin bir daha təxirə salınması 

verilən Şura qərarlarının ciddiliyinə ziyan vura bilər və ona görə də Koordinator seçkisi bu 

gün keçirilməlidir. Onun üçün iclasın müddəti artırılmalı, iclasda iştirak etməyən Şura 

üzvləri ilə telefon əlaqəsi saxlanılmalı, onlar bir daha Şura iclasına dəvət edilməli, həmçinin 

Şura Koordinatorluğuna namizəd olub-olmaması barədə fikirləri öyrənilməlidir. Ə.Sadıqlı 

Şuranın Koordinator seçə bilməməsi və işini qura bilməməsi barədə Koalisiya şəbəkəsində 

yer alan iradları da iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Ə.Sadıqlı onu da bildirdi ki, 



Koordinator seçkisi bugünkü yığıncaqda aparılarsa və hazırda Şura iclasında iştirak etməyən 

Şura üzvlərindən hər hansı birinin Şura Koordinatorluğuna namizədliyi olarsa, həmin şəxsin 

namizədliyini dəstəkləyəcək. 

– M.Həsənov, İ.Hüseynli və O.Gülalıyev də Koordinator seçkisinin növbəti Şura iclasınadək 

təxirə salınmasına tərəfdar olduqlarını bildirdilər. 

Qeyd: MSŞA Koalisiya Şurasına Koordinator seçkisi barədə məsələ “Kim MSŞA Koalisiya 

Şurasına Koordinator seçkisinin 157-ci Şura toplantısına dəyişdirilməsinin lehinədirsə, səs 

versin” formatında açıq səsverməyə buraxıldı. Təklifin lehinə 6 nəfər, əleyhinə 1 nəfər oldu, 

bitərəf olmadı. 

b) “Ekspert Şurası”nın yaradılması barədə müzakirələr başlayır. İclasın sədri A.Rəsul iclas 

iştirakçılarını məsələ ilə əlaqədar təklif, fikir və münasbət bildirməyə dəvət etdi. 

– Akif Qurbanov MSŞA Koalisiyası tərkibində “Ekspert Şurası”nın yaradılmasına tərəfdar 

olduğunu, lakin bu məsələnin həlli üçün tələsməməyi təklif etdi. 

– İlham Hüseynli “Eksprt Şurası”nın yaradılması əleyhinə olduğunu və belə bir qurumun təsis 

edilməsinə zəruri ehtiyac olmadığını bildirdi. 

– Qubad İbadoğlu “Ekspert Şurası”nın yaradılmasına tərəfdar olduğunu, bu məsələnin həlli 

üçün daha geniş masştabda məsləhətləşmələrə ehtiyac olduğu, ona görə də bu mələlənin 

ertələnməsini təklif etdi. 

– Əlövsət Sadıqlı “Ekspert Şurası”nın yaradılmasının Koalisiyanın daha keyfiyyətli 

fəaliyyətinin stimullaşdırıcı amili kimi gördüyünü  və həmin qurumun təsis edilməsinə 

tərəfdar olduğunu bildirdi. Lakin o da məsələnin gündəlikdə saxlanmasına və növbəti Şura 

iclaslarının birində müzakirəyə çıxarılmasını məqsədəuyğun saydı. 

– M.Həsənov “Ekspert Şurasının təsis edilməsinə müsbət münasibətini ifadə etsə də, 

ertələnməsinə tərəfdar olduğunu bildirdi. 

– Oqtay Gülalıyev “Ekspert Şurasının təsis edilməsi barədə müzakirələrin davam 

etdirilməsinin zəruriliyini bildirdi. 

Qeydlər: “Ekspert Şurası”nın təsis edilməsi barədə təkliflər ümumiləşdirilərək “Kim “Ekspert 

Şurası”nın təsis edilməsi barədə məsələnin ertələnməsi və bu istiqamətdə müzakirələrin davam 

etdirilməsinə tərəfdardırsa, səs versin” formatında açıq səsverməyə buraxıldı. Şura üzvlərindən 6 

nəfər lehinə, 1 nəfər – İ.Hüseynli əleyhinə səs verdi, bitərəf qalan olmadı. 

 

Eşidildi 3. İclasın sədri A.Rəsul gündəliyin 3-cü məsələsi – “Beynəlxalq İdarə Heyətinin 

İslahedici Planının icra vəziyyətinin müzakirəsi və qiymətləndirmə hesabatının hazırlanması”na 

dair hazırlanmış sənəd layihəsi barədə məlumat vermək üçün Q.İbadoğluya söz verdi.  



– Qubad İbadoğlu müəllifi olduğu sənəd layihəsinin müddəalarını iclas iştirakçılarının 

diqqətinə çatdırdı.  

– Sənəd layihəsinə münasibətlər bildirildi, əlavə və təkliflər edildi. Yekdilliklə qəbul edildi ki, 

sənəd əsas kimi qəbul edilsin və təkmilləşdirilsin. 

 

Eşidildi 4. İclasın sədri A.Rəsul gündəlikdəki 4-cü məsələ – “Beynəlxalq İdarə Heyətinin 01-02 

iyun 2016-cı il tarixdə Osloda keçirilməsi planlaşdırılmış toplantısından mümkün gözləntilər və 

ona hazırlıq işlərinin müzakirəsi” məsələsi barədə qısa məlumat verdi. Təklif etdi ki, bu barədə 

Q.İbadoğlu daha geniş məlumata malik olduğu üçün ətraflı məlumat versin. 

– Qubad İbadoğlu “Beynəlxalq İdarə Heyətinin 01-02 iyun 2016-cı il tarixdə Osloda 

keçirilməsi planlaşdırılmış toplantısından mümkün gözləntilər və ona hazırlıq işlərinin 

müzakirəsi” məsələsi barədə məlumat verərək bildirdi ki, həmin toplantının vaxtı dəyişib. O 

təklif etdi ki, müvafiq toplantının vaxtının sonraya keçirilməsi, həmçinin keçirdiyimiz 156-cı 

Şura iclasına ayrılan vaxtdan çox keçdiyini nəzərə alaraq bu məsələni gündəlikdə saxlamaq 

və növbəti yığıncaqda müzakirəyə çıxarmaq olar. 

Qeyd: Q.İbadoğlunun təklifi səsə qoyuldi və yekdilliklə qəbul edildi. 

 

Eşidildi 5. Cari məsələ kimi MSŞA Koalisiyası üçün ayrılmış institusional layihənin icrasına 

başlanması barədə təklif səsləndi. Yekdil rəy ondan ibarət oldu ki, layihə ilə tanışlıq, həmçinin 

layihənin icrasına başlamaq üçün operator təşkilatın rəhbəri Sabit Bağırova müraciət edilsin və 

layihənin icrasına başlansın. 

 

Qərarlar: 

1. 155-ci  Şura iclasına aid media açıqlamasının hazırlanma keyfiyyəti və yayılması 

istiqamətində görülmüş işlər kafi qiymətləndirilsin. 

2. 155-ci Şura iclasında “Şura yığıncaqlarına qatılmayan narazı Şura üzvlərinin iclaslara 

qatılmamalarının səbəblərinin öyrənilməsi, narazılığın aradan qaldırılması və vahid komanda 

formatında fəaliyyət göstərilməsi istiqamətində təşəbbüslər edilməsi, danışıqların 

aparılması”na aid qəbul edilmiş qərarın icrası səviyyəsi kafi hesab edilsin. 

3. 155-ci və 156-cı Şura iclaslarında “Şura yığıncaqlarına qatılmayan narazı Şura üzvlərinin 

iclaslara qatılmamalarının səbəblərinin öyrənilməsi, narazılığın aradan qaldırılması və vahid 

komanda formatında fəaliyyət göstərilməsi istiqamətində təşəbbüslər edilməsi, danışıqların 



aparılması” istiqamətində bir daha təşəbbüslər edilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin və bu 

istiqamətdə səylər davam etdirilsin. 

4.  “MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin  və risklərin idarə olunması 

qaydalarının hazırlanması” və “MSŞA Koalisiyasının ÇTQ- də təmsil olunan 

nümayəndələrinin hökumətdən və şirkətlərdən funksional və siyasi asılılığının aradan 

qaldırılması üçün tələbləri və meyarları müəyyən edən qaydaların hazırlanması”na aid sənəd 

layihələri təklif edilmiş əlavə və dəyişikliklər də nəzərə alınmaqla yenidən işlənmək üçün 

layihə müəlliflərinə qaytarılsın. 

5.  “MSŞA Koalisiyasının müstəqilliyinə olan potensial təhlükələrin  və risklərin idarə olunması 

qaydalarının hazırlanması” və “MSŞA Koalisiyasının ÇTQ- də təmsil olunan 

nümayəndələrinin hökumətdən və şirkətlərdən funksional və siyasi asılılığının aradan 

qaldırılması üçün tələbləri və meyarları müəyyən edən qaydaların hazırlanması”na aid sənəd 

layihələrinin müəllifləri layihər üzərində intensiv işləsin, müzakirə və qəbulunu 158-ci Şura 

iclaslarının gündəliyinə təqdim etsinlər. 

6. MSŞA Koalisiya Şurasına Koordinator seçkisi 157-ci Şura iclasına dəyişdirilsin. 

7. “Ekspert Şurası”nın təsis edilməsi məsələsi ertələnsin və bu barədə müzakirələrin davam 

etdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin. 

8.  “Beynəlxalq İdarə Heyətinin İslahedici Planının icra vəziyyətinin müzakirəsi və 

qiymətləndirmə hesabatının hazırlanması” adlı sənəd layihəsi əsas kimi qəbul edilsin və 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində iş davam etdirilsin. 

9. “Beynəlxalq İdarə Heyətinin 01-02 iyun 2016-cı il tarixdə Osloda keçirilməsi planlaşdırılmış 

toplantısından mümkün gözləntilər və ona hazırlıq işlərinin müzakirəsi” məsələsi gündəlikdə 

saxlansın. 

10. MSŞA Koalisiyası üçün nəzərdə tutulmuş institusional layihənin icrasına başlansın. 

11. MSŞA Koalisiyası üçün nəzərdə tutulmuş institusional layihənin icrasına başlamaqla 

əlaqədar operator təşkilatla müvafiq əlaqələr qurulsun. 

 

İclasın sədri:                                                      A.Rəsul 

İclasın katibi:                                                     Ə.Sadıqlı 


