
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) Koalisiyasının 157-ci iclasının  

Protokolu 

30 İyun 2016-cı il tarixində, Bakı şəhərində, Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına 

Yardım Fondunun ofisində İctimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” 

Koalisiyasının 157-ci  Şura iclası keçirildi. 

İclasda 11 şura üzvündən aşağıdakı 10 nəfər iştirak edir: 

1. Akif Qurbanov 

2. Azər Mehdiyev 

3. Azər Rəsul 

4. Əliməmməd Nuriyev 

5. Əlövsət Sadıqlı 

6. İlham Hüseyn 

7. Məmmədhəsən Həsənov 

8. Qubad İbadoğlu 

9. Oqtay Gülalıyev 

10. Sabit Bağırov 

Qeyd: Şura üzvü Ruhəngiz Hüseynova layihə tədbiri ilə əlaqədar iclasda iştirak edə bilməyəcəyi 

barədə məlumat verib və üzrlü hesab edilir. 

İclasın sədri – Əlövsət Sadıqlı 

İclasın katibi – Ceyhun Heydərov (SBİİYF-in əməkdaşı) 

Monitorinq Qrupunun sədri Çingiz Dadaşov, üzvlərindən Lətafət Məlikova və Səməd Hətəmov 

iştirak edir. 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil edilmişdir: 

1. Monitorinq Qrupunun  rəyinin müzakirəsi və müvafiq qərarın qəbul edilməsi 

2. Şuranın gələcək fəaliyyət prinsiplərinə dair Bəyanatın müzakirəsi və qəbulu 

3. Beynəlxalq İdarə heyətinin 01-02 iyun 2016-cı ildə  Osloda  kecirilmiş  toplantısının   

nəticələrinin  müzakirəsi 

4. Çoxtərəfli Qrupun  son iclasının nəticələrinin müzakirəsi 

5. İslahedici Planının icra vəziyyətinin müzakirəsi və qiymətləndirməyə hazırlıq (sonrakı iclaslara 

saxlanıldı) 

6. Koalisiya Şurasının Əsasnaməsinə dəyişikliklər (növbəti iclasa saxlanıldı) 

7. Koalisiya Şurasının Əlaqələndiricisinin seçkisi 

8. Cari məsələlər 

Eşidildi 1. İclasda ilk olaraq Oqtay Güləliyevin yazdığı statusla bağlı Monitorinqn Qrupunun rəyi 

müzakirə edildi. İlkin məsləhətləşmə rəyə bütövlükdə, yoxsa maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda münasibət 



bildirilməsi barədə oldu. İki təklif səsləndirildi: rəyin maddələr üzrə qiymətləndirilməsi və rəyin 

bütövlükdə qiymətləndirilməsi. Rəyin maddələr üzrə müzakirəsi və qiymətləndirilməsi təklifi səsə 

qoyuldu. Səsvermədə 5 nəfər təklifin lehinə, 1 nəfər əleyhinə səs verdi, 1 nəfər bitərəf qaldı, 3 nəfər 

isə səsverməyə qatılmadı. Beləliklə 7 nəfərin iştirakı ilə keçən səsvermədə 5 nəfər çoxluqla rəyin 

maddələr üzrə müzakirəsi və qiymətləndirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Təkid edildiyi üçün 

ikinci təklif də səsə qoyuldu və qəbul edilmədi.  

Ümumi razılıq əsasında Akif Qurban oxunuşunda 3 nəfər MQ üzvün imzaladığı rəy maddə-maddə 

təqdim edildi, müzakirə edildi və səsverməyə buraxıldı. Səsvermənin nəticəsi aşağıdakı qaydada 

oldu: 

1. Koalisiyanın hüquqi şəxs statusuna malik olmasının onun hakimiyyətin təsiri altına düşməsi 

iddiası heç bir hüquqi əsas və dəlillərə söykənmədiyindən əsassız hesab edilir. Koalisiyanın 

XVIII Ümumi Yığıncağında onun hüquqi şəxsə çevrilməsi ilə bağlı qərarı əsasında Koalisiya 

Şurasının bu məsələ ilə əlaqədar olaraq mümkün hüquqi həll yolları ilə bağlı müzakirələri davam 

etdirməsi və konkret təkliflərlə çıxış etməsi tövsiyə olunur. Eyni zamanda Koalisiyasının QHT-

lərə  Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən Koalisiyanın 34-ə yaxın təşkilatına qrant layihəsinin 

verilməsinin onların ələ alınması kimi qiymətləndirilməsi  heç bir fakta və digər dəlilə 

söykənmədiyindən əsassız hesab edilir; 

Monitorinq Qrupunun hazırladığı rəyin birinci bəndini lehinə 6 səs verildi, əleyhinə səs verən 

olmadı, 1 nəfər bitərəf qaldı, 3 nəfər isə səsvermədə iştirak etmədi. 

Qərar: MQ-nun rəyinin birinci bəndi olduğu kimi qəbul edilsin. 

2. Koalisiya Şurası üzvlərinin hazırkı tərkibində siyasi qrupların  nümayəndələrinin təmsil 

olunduğunu nəzərə alaraq, gələcəkdə də bu halın istisna  olunmadığını diqqətə alaraq, 

Koalisiyanın müstəqilliyinin təminatlarının gücləndirilməsi məqsədilə Koalisiyanın siyasi 

qüvvələrdən və hökumətdən, eləcə də, hasilat sənayesi şirkətlərindən eyni məsafədə 

dayanmasını təmin edən Qaydaların hazırlanıb qəbul olunması tövsiyyə edilir; 

Rəyin ikinci bəndinin 7 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə səs verdi, bitərəf qalan olmadı, 2 nəfər isə 

səsvermədə iştirka etmədi. 

Qərar: MQ-nun rəyinin ikinci bəndi olduğu kimi qəbul edilsin. 

3. Koalisiya Şurasının üzvü Oktay Güləliyevin 30 aprel 2016-cı il tarixdə siyasi partiyaları, ictimai 

fəlları birləşdirən Milli Şuranın Feysbuk qrupunda yazdığı statusda irəli sürdüyü iddialar heç bir 

sübutla təsdiqlənmədiyindən əsassız hesab edilir. Onun Koalisiyada ötən hesabat döründə 

hakimiyyətin müqavimətə, anti-təbliğata, başqa sözlə desək Koalisiya üzvlərinin ələ alınmasına 

(korrupsiyaya) 400 000 manat ayırması, hakimiyyətin Koalisiya Şurasının tərkibi də daxil 

olmaqla,  ümumilikdə Koalisiyanın nəzarət altına almağa cəhd etməsi, lakin Koalisiyanın bir 



qrup üzvü tərəfindən buna imkan verilməməsi və əvəzində həmin qrupun səyləri hesabına 

Koalisiyanın indiki seçkili orqanlarının müəyyən müxalif siyasi qüvvələrin təsiri altına düşməsi  

kimi iddiaları onun öz fikrini ifadə etmə azadlığı kimi qiymədləndirilə bilməz və bu, 

Koalisiyanın əvvəlki Şura üzvlərinə və Koordinatoruna qarşı heç bir hüquqi və mənvi əsası 

olmayan qərəzli münasibəti kimi qiymətləndirilməlidir; 

Rəyin üçüncü bəndinin 2 nəfər lehinə, 3 nəfər əleyhinə səs verdi, 3 nəfər bitərəf qaldı, 2 nəfər isə 

səsvermədə iştirak etmədi. 

Qərar: Rəyin üçüncü bəndi icra üçün qəbul edilməsin. 

4. Oktay Güləliyevin hərəkətləri Koalisiyanın Əsasnaməsinin 4.9.-cu (Koalisiya üzvü yalnız Şura 

tərəfindən səlahiyyət verildiyi halda Koalisiyanın adından çıxış edə, bəyanatlar verə bilər), 4.10.-

cu (Koalisiya üzvü bu Əsasnaməni rəhbər tutmalı, Koalisiya üzvlərinin Etik- Davranış 

Kodeksinə əməl etməli və Koalisiyanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə yol verməməlidir) 

bəndlərinin, Koalisiya Şurası haqqında Əsasnamənin 5-ci bəndinin (Şura üzvünün Şuranın 

adından bəyanat vеrməк hüququ yoхdur.), Koalisiya Üzvünün Etik Kodeksinin 4-cü (Kоаlisiyа 

Əsаsnаməsinə riаyət еtməlidir) və 6-cı (Kоаlisiyа üzvlüyünü və əldə оlunаn məlumаtlаrı siyаsı 

məqsədlər üçün istifаdə еtməməli) abzaslarının pozulması kimi qiymətləndirilir. 

Rəyin dördüncü bəndinin 1 nəfər lehinə oldu, əleyhinə 5 nəfər səs verdi, 2 nəfər bitərəf qaldı, 2 

nəfər isə iştirak etmirdi. 

Qərar: Rəyin dördüncü bəndi qəbul edilməsin. 

5. Koalisiyanın bütün üzvlərinə tövsiyyə olunur ki, Koalisiyanın Əsasnaməsinin və digər 

sənədlərinin tələblərini daim gözləsinlər, öz açıqlamalarında və fikirlərində diqqətli olsunlar. 

Koalisiya daxilində hər hansı gərginlik yaradan, münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalara yol 

verməsinlər.   

Rəyin beşinci bəndinin  7 nəfər lehinə, 2 nəfər əleyhinə oldu, bitərəf qalan olmadı, 1 nəfər 

səsvernədə iştirak etmədi. 

Qərar: Rəyin beşinci bəndi qəbul edilsin. 

6. Monitorinq Qrupu Koalisiyanın bütövlüyünün qorunub saxlanması məqsədlərindən çıxış edərək 

Koalisiya Şurasına yol verdiyi pozuntulara görə Oktay Güləliyevə xəbərdarlıq edilməklə onun 

Koalisiya Şurasının əvvəlki üzvlərindən və Koordinatorundan üzr istəməsi tövsiyə edilir. 

Rəyin altıncı bəndinin 1 nəfər lehinə, 4 nəfər əleyhinə səs verdi, 5 nəfər isə səsvermədə iştirak 

etmədi. 

Qərar: Səsvermədə yetərsay alınmadığı üçün rəyin 6-cı bəndi baxılmamış saxlanmış hesab edilsin. 



Eşidildi 2. Gündəliyin “Şuranın gələcək fəaliyyət prinsiplərinə dair Bəyanatın müzakirəsi və 

qəbulu” məsələsinin müzakirəsi keçirildi. Qubad İbadoğlu təklif etdi ki, əvvəlcədən hazırlanmış və 

şura üzvlərinə paylanmış bəyanat layihəsi olduğu kimi qəbul edilsin. Akif Qurbanov əlavə təkliflə 

çıxış etdi ki, bu barədə daha geniş və əhatəli qaydalar hazırlanmalı icra üçün qəbul edilməlidir. 

Razılaşdırıldı ki, ilkin olaraq bu bəyanat qəbul edilsin və daha bitkin formada qaydalar hazırlanıb 

icra üçün qəbul edilsin. Bəyanatın qəbulu ilə bağlı səsvermə keçirildi.  

Səsvermənin nəticəsi: lehinə 8 nəfər, əleyhinə 1 nəfər, bitərəf olmadı. 

Qərar: “Şuranın gələcək fəaliyyət prinsiplərinə dair Bəyanat” 2 bənddən ibarət olmaqla qəbul 

edilsin. Qeyd edilsin ki; 

1. MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqi prosesində fəaliyyətimizi MHŞT (EITI) 2016-cı il standartının 

5-ci bölməsi olan “Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakına dair Protokol”una uyğun həyata 

keçirəcəyik. Protokoldan kənar hər hansı fəaliyyətlə Şura məşğul olmayacaq. 

2. Koalisiyanı həm hökumət, həm də müxalif siyasi partiyaların təsirlərindən qoruyacağıq və 

Koalisiyanın müstəqilliyini təmin edəcəyik. 

 

Eşidildi 3. İclasda üçüncü müzakirə olunan məsələ Beynəlxalq İdarə heyətinin 01-02 iyun 2016-cı 

ildə  Osloda  kecirilmiş  toplantısının   nəticələrinin  müzakirəsi oldu. Əvvəlcə Qubad İbadoğlu bu 

barədə məruzə etdi. Gündəliyin 3-cü məsələsi üzrə Qubad İbadoğlunun məruzəsi dinlənildi. 

Məruzədə əksini tapan məsələlər səsverməyə qoyuldu. Səsvermədə 9 Koalisiya üzvü iştirak edirdi 

və yekdilliklə qəbul olundu (əleyhinə və bitərəf olmadı) 

Qərar: Beynəlxalq İdarə heyətinin 01-02 iyun 2016-cı ildə  Osloda  kecirilmiş  toplantısının   

nəticələrinin  müzakirəsi barədə Q.İbadoğlunun məlumatı nəzərə alınsın və qənaətbəxş hesab 

edilsin. 

Eşidildi 4. İclasda müzakirə olunan dördüncü məsələ Çoxtərəfli Qrupun  son iclasının nəticələrinin 

müzakirəsi oldu. Bu məsələ üzrə Azər Mehdiyevin məruzəsi dinlənildi. Azər Mehdiyev ÇTQ-nin 

iclasının tam alınmaması, orada qoyulan məsələlərdən – müstəqil administratorun seçilməsində 3 

şirkətin iştirakından və bu şirkətlərin təklifləri, yol xəritəsinin hazırlanması məsələləri barədə isə 4 

şirkətin iştirakı və təklifləri barədə, həmçinin elektron hesabatlılıq və bu sistemin Azərbaycanda 

tətbiqi imkanlarının müzakirə edilməsi barədə məlumat verdi. 

A.Mehdiyevə məlumatla əlaqəli suallar verildi və suallara aydınlıq gətirildi. 

9 Koalisiya üzvü məruzəni səsvermə ilə dəyərləndirdi (Ə.Nuriyev iclası tərk etmişdi) və məruzədə 

əksini tapan məsələlər yekdilliklə qəbul olundu. 

Qərar: ÇTQ üzvü A.Mehdiyevin məlimatı qənaətbəxş hesab edilsin və nəzərə alınsın. 

Qeyd: Gündəliyin 5-ci və 6-cı – “İslahedici Planın icra vəziyyətinin müzakirəsi və qiymətləndirməyə 

hazırlıq” və”Koalisiya Şurasının Əsasnaməsinə dəyişikliklər”  məsələlərinin müzakirəsi sonrakı 



iclaslara keçirildi. Ona görə də “Koalisiya Şurasının Əlaqələndiricisinin seçkisi” məsələsi 5-ci 

məsələ kimi müzakirəyə çıxarıldı. 

Eşidildi 5.  İclasda müzakirə olunan beşinci məsələ Koalisiya Şurasının Əlaqələndiricisinin seçkisi 

idi. Məsələ ilə bağlı Sabit Bağırov Şura Əlaqələndirici seçimindəki kriteriyalarla bağlı öz təklifini 

səsləndirdi. Kriteriyalar koordinatorun siyasi partiya və siyasi hərəkat üzvü olmamasını, bu sahədə 5 

illik təcrübəsinin olmasını və s. özündə əks etdirirdi. Lakin bu məsələnin gündəlikdə nəzərdə 

tutulmadığı əsas gətirilərək, əks təkliflər səsləndirildi. Müzakirələrdən sonra qərara alındı ki, 

S.Bağırovun təklifi səsverməyə buraxılsın.  

Kriteriyalar səsverməyə qoyuldu. Səsvermədə 8 Koalisiya üzvü iştirak etdi. 2 nəfər lehinə, 4 nəfər 

əleyhinə oldu, 1 nəfər bitərəf qaldı, 1 nəfər isə səsvermədə iştirak etmədi və S.Bağırovun təklifi 

keçmədi. 

Koalisiya Şurasının Əlaqələndiricisinin seçkisi üçün Qubad İbadoğlunun və Sabit Bağırovun 

namizədliyi irəli sürüldü. 

Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə namizədlər səsverməyə buraxıldı. Səsvermədə 8 şura üzvü iştirak 

etdi. 

Səsvermənin nəticəsi: 

1. Qubad İbadoğlu – lehinə 6 səs, əleyhinə 2 səs, bitərəf-yox. 

Qeyd: Q.İbadoğluya aid səsvermənin nəticələrinə əsasən ikinci təklif səsə qoyulmadı. 

Qərar: İbadoğlu Qubad İbad oğlu bir il müddətinə Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması 

(MSŞA) Koalisiyasının əlaqələndiricisi seçilsin. 

Eşidildi 6. Cari məsələlərdə MQ-nun üzvü Lətafət Məlikovanın “Xural” qəzetində onun barəsində 

gedən yazıya Şuranın münasibət bildirməsi ilə bağlı məsələ müzakirə edildi. Müzakirənin nəticəsi 

olaraq, Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) Koalisiyasının Şurası Lətafət xanımla 

qəzetin redaktoru Ə.Zeynallı arasında anlaşma yaranmasına rəğmən, hər bir  halda, Lətafət 

Məlikovanın müstəqilliyini qoruyub saxlayan Koalisiya üzvlərindən biri olduğuna tam etimad 

etdiyini və bu olaydan narahatlığını ifadə etdi. 

İclasın sədri:                                                 Ə.Sadıqlı 

İclasın katibi:                                                C.Heydərov 

 


