
                          Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Qeyri-Hökumət 

                     Təşkilatları Koalisiyası Şurasının 162-cı iclas  

Protokolu 

                                                

 
Bakı şəhəri   Xətai rayonu                                  21.10.2016. ( Saat: 11:00-dan-14:00-dək) 

 

                     İclasda iştirak edirlər: 1) Şura üzvləri- Qubad İbadoğlu (KŞ-ın koordinatoru) 

                                                                                                   İlham Hüseynli; 

                                                                                                   Oqtay Gülalıyev; 

                                                                                                   Əlövsət Sadıxlı; 

                                                                                                   Əliməmməd Nuriyev; 

                                                                                                   Ruhəngiz Hüseynova; 

                                                                                                   Məmmədhəsən Həsənov; 

                                                                                                   Sevil Allahverdiyeva; 

                                                                                                   Elşən Nağıyev; 

                                                                                                   Azər Rəsul. 

                                                                       2) Koalisiya üzvləri- Məlahət Mürşüdlü; 

                                                                                                          Sabit Bağırov 

İclasın sədri- Q. İbadoğlu. 

     İclasın gündəliyi aşağıdakı ardıcıllıqla sədrlik edən tərəfindən səsə qoyuldu və Şura 

üzvləri tərəfindən qəbul edildi. 

   Gündəlik: 

  1) Görülmüş işlər və qərarların icrası 

  2)  2015-ci ilin MSŞT Hesabatına Koalisiyanın rəyinin hazırlanması ilə bağlı  işçi 

qrupunun formalaşdırılması; 

  3)  Qiymətləndiricinin  son  hesabatının müzakirəsi; 

  4)  Beynəlxalq İdarə heyətinin 35-ci iclasına hazırlıq məsələləri;  

  5) 29-30 oktyabr təliminə hazırlıq məsələləri; 

  6)   İctimai Birliklərin  “Mədən sənayesində şəffaflığın artırıması”  QHT Koalisiyasının  

müstəqilliyinə olan təhlükələrin idarəedilməsi qaydalarının  müzakirəsi 

  7)  Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş    

proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qaydalarının 

müzakirəsi; 

   8) Cari məsələlər. 

  

       İclasın sədri gündəlikdəki 1-ci məsələ ilə bağlı məlumat verərək bildirdi ki, keçən iclasda 

Koalisiyanın layihəsinin icrasının dayandırılması ilə bağlı QHT-rə Dövlət Dəstəyi Şurasına 

müraciət hazırlanması və adıçəkilən quruma göndərilməsi qərara alınmışdı və bununla bağlı  

Şura üzvi Akif bəyin hazırladığı məktub müvafiq ünvana göndərilmişdir. O, eyni zamanda 

keçən iclasda səslənən fikirləri sənəd şəklində tərtib edib ÇTQ-un iclasında KŞ-nın mövqeyi 

kimi səsləndirmək qərara alındığını Şura üzvlərinin diqqətinə çatdırdı. O, bununla bağlı tərtib 

edilmiş sənədlərin   artıq hazır olduğunu və ÇTQ-ın növbəti iclasında Şuranın mövqeyi kimi 

orada iştirak edənlərin  nəzərinə çatdırılacağını söylədi..   

      Çıxış etdi: Şura üzvü O. Gülaliyev qəbul edilmiş qərarların icrası ilə bağlı görülmüş işləri 

qənaətbəxş hesab edərək bəyənilməsinin tərəfdarı olduğunu və səsə qoyulması barədə fikrini 

iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. 

      Gündəlikdəki 1-ci məsələ səsə qoyuldu. 



     

     Səsvermə:  Lehinə 5 ( beş) nəfər; əleyhinə 1 ( bir) nəfər; İştirak etmədi-4 ( dörd) nəfər. 

       Qərar: Əvvəlki iclasda qəbul edilmiş qərarların icrası vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsin 

   

      Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə əlaqədar məlumat verən Q. İbadoğlu bildirdi ki, 

Memorandiumun tələbinə əsasən 2015-ci il MHŞT hesabatı hazırlandıqdan sonra bir ay 

ərzində həmin hesabata dair Koalisiya rəyini hazırlayıb Memorandum tərəflərinə təqdim 

etməlidir. O, həmin rəyin hazırlanması üçün Şuranın müvafiq işçi qrupunu formalaşdırmalı 

olduğunu göstərdi.  İclas sədri eyni zamanda bildirdi ki, işçi qrupunda say məhdudiyyəti 

yoxdur, Koalisiyanın istənilən üzvü həmin işçi qrupunda təmsil olunmaq üçün öz 

namizədliyini irəli sürə bilər. O, eyni zamanda göstərdi ki, əvvəlki illərdə analoji rəyləri 

hazırlamış Koalisiya üzvlərindən İntiqam Əhmədovun, Azər Mehdiyevin, özünün və Sabit 

Bağırovun işçi qrupunda təmsil olunmasını məqsədəmüvafiq hesab edir. Bununla yanaşı digər 

şəxslər də namizədliyini irəli sürə biləcəyini söylədi. 

     Çıxış etdi: Şura üzvü İlham Hüseynli də adıçəkilən işçi qrupunda təmsil olunmasını 

istədiyini bildirdi və buna görə də namizədliyini irəli sürdü. 

     Çıxış etdi: Şura üzvü R. Hüseynova digər Şura üzvü Əlövsət Sadıxlını həmin işçi qrupunda 

görmək istədiyini bildirdi və onun namizədliyini irəli sürdü. 

     Çıxış etdi:  Şura üzvü Əlövsət Sadıxlı onun namizədliyini irəli sürdüyünə görə R. 

Hüseynovaya təşəkkür etdi və işçi qrupunda təmsil olunmaq istəmədiyini, İ. Hüseynlinin 

namizədliyini müdafiə etdiyini iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. 

     Çıxış etdi: Şura üzvü O. Gülaliyev də İ. Hüseynlinin namizədliyini dəstəklədiyini bildirdi. 

     Söz alan iclas  sədri Şura üzvlərini müzakirəriləri başa çatdırmağa və 2015-ci ilin MSŞT 

Hesabatına Koalisiyanın rəyinin hazırlanması ilə bağlı   İntiqam Əhmədov, Azər Mehdiyev, 

Qubad İbadoğlu və Sabit Bağırovdan ibarət  işçi qrupunun təşkil edilməsinə səs verməyə dəvət 

etdi. 

           Səsvermə:  Lehinə 6 ( altı ) nəfər; əleyhinə 2 ( iki) nəfər; İştirak etmədi-2 ( iki) 

nəfər. 

  Qərar: 2015-ci ilin MSŞT Hesabatına Koalisiyanın rəyinin hazırlanması ilə bağlı   İntiqam 

Əhmədov, Azər Mehdiyev, Qubad İbadoğlu və Sabit Bağırovdan ibarət  işçi qrupu təşkil edildi. 

      

      Gündəlikdə üçüncü məsələ ilə bağlı məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, Müstəqil 

Qiymətləndiricinin hesabatına Şuranın münasibəti olmalıdır. O göstərdi ki, həmin Hesabat 

Şura üzvülərinə göndərilmiş, Koalisiyanın şəbəkəsində də yayılmışdır. O eyni zamanda 

Hesabata münasibət bildirmək üçün bu gün axırıncı gün olduğunu, bunu nəzərə alaraq 

Hesabatla bağlı Şura üzvlərini  Hesabata münasibət bildirməyə çağırdı..  

     Çıxış etdi: Şura üzvü Əliməmməd Nuriyev bildirdi ki, Müstəqil Qiymətləndirici öz 

səlahiyyətini aşmışdır, onun mövqeyi daha çox siyasi xarakter daşıyır. O, bildirdi ki, 

Qiymətləndirici bütövlükdə 14 tövsiyə verib, onlardan 5-i məcburidir. Həmin tövsiyələrdə 

Katibliyin qiymətləndirməsindən xeyli fərqli fikirlər yer aldığını və adıçəkilən  fərqlərin də 

əsasən Vətəndaş Cəmiyyətinin vəziyyəti ilə bağlı olduğunu söylədi. Bunların  qeyri-obyektiv 

olduğunu göstərən Şura üzvü bildirdi ki, 2014-cü illə müqayisədə vətəndaş cəmiyyətinin 

vəziyyətində xeyli irəliləyişlər olmuşdur ki, bu da qiymətləndiricinin hesabatında nəzərə 

alınmamışdır.  

     Çıxış etdi: Koalisiya üzvü Sabit Bağırov bildirdi ki, Qiymətləndiricinin hesabatı ilə 

qətiyyən razılaşmadığı  məqamlar var, öz iradlarını yazılı şəkildə bildirəcəyini icla 

iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı..  

      İclas sədri Şura üzvlərini Qiymətləndiricinin hesabatına dair  qeydlərini verməyə çağırdı. 



     Çıxış etdi: Şura üzvü R. Hüseynova bildirdi ki, biz birdəfəlik müəyyən etməliyik ki, 

Azərbaycanın MHŞT-də qalmasının tərəfdarıyıq ya yox? 

     Çıxış etdi: Şura üzvü O. Gülalıyev bildirdi ki, Qiymətləndiricinin hesabatındakı bəzi 

məsələlərlə bağlı  dəqiq məlumatım yoxdu. Ancaq vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı 

Qiymətləndiricinin mövqeyinə münasibət bildirmək istədiyini söyləyən Şura üzvü eyni 

zamanda göstərdi ki, biz Azərbaycanın MHŞT-də qalmasının tərəfdarıyıq, ancaq öz obyektiv 

mövqeyimizdən də geri çəkilməməliyik, vətəndaş cəmiyyətində olan problemləri deməliyik. O, 

müəyyən Fundamental Hüquqlarla bağlı açıq danışmağın lazım olduğunu, bununla əlaqədar  

Qiymətləndiricinin  vətəndaş cəmiyyətindəki problemləri göstərməkdə tam haqlı olduğunu, 

onun  fikirləri ilə razılaşdığını iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. O həmçinin təklif irəli 

sürdü ki, Koalisiyanı ÇTQ-də təmsil edən üzvlərə səlahiyyət vermək lazımdı ki, 

Qiymətləndiricinin Hesabatına münasibət bildirsinlər. 

     Çıxış etdi: Şura üzvü Ə. Sadıxlı da Oqtay bəyin axırıncı fikri ilə razılaşdığını, 

Qiymətləndiricinin Hesabatına münasibət bildirmək üçün Koalisiyanı ÇTQ-də təmsil edən 

üzvlərə səlahiyyət verilməsinin zəruri olduğunu bildirdi. 

     İclas sədri üçüncü məsələ ilə əlaqədar O. Gülaliyevin təklifinin nəzər alınmasını və “ 

Qiymələndiricinin Hesabatına dair müvafiq qeydlərin edilməsi və həmin qeydləri MHŞT-ın 

Beynəlxalq  Katibliyinə göndərilməsi üçün ÇTQ-ın Katibliyinə təqdim edilməsi ilə bağlı ÇTQ-

da Koalisiyanı təmsil edən üzvlərə müvafiq səlahiyyətlətin veriməsi”nə münasibət bildirməyə  

Şura üzvlərini dəvət etdi.  

              Səsvermə:  Lehinə 9 ( doqquz ) nəfər; əleyhinə ; İştirak etmədi-1 ( bir) nəfər. 

Qərar: “Qiymələndiricinin Hesabatına dair müvafiq qeydlərin edilməsi və həmin qeydləri 

MHŞT-ın Beynəlxalq  Katibliyinə göndərilməsi üçün ÇTQ-ın Katibliyinə təqdim edilməsi ilə 

bağlı ÇTQ-da Koalisiyanı təmsil edən üzvlərə müvafiq səlahiyyət verilsin”. 

      

     Dördüncü məsələ ilə əlaqədar iclas sədri bildirdi ki, MHŞT İdarə Heyətinin 35-ci  iclasının 

cari ilin oktyabrın 25-də Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

O, həmin iclasda Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələyə baxılacağını, bu zaman iki varinat 

ola biləcəyini, 1-ci variantda Azərbaycanın üzvülük statusunun tamamilə dayandırıla 

biləcəyini, 2-ci variantda isə Azərbaycanın yenə də indiki kimi namizəd statusunda qalmaq 

ehtimalının olduğunu  və Azərbaycana  bir neçə aylıq yeni İslahedici Tədbirlər Planının    

tövsiyə oluna biləcəyini söylədi. O, eyni zamanda göstərdi ki, Şura MHTŞ-nın İdarə Heyətinə 

müvafiq müraciət hazırlayıb göndərməlidir.  

    Çıxış etdi: Şura üzvü Ə. Nuriyev Azərbaycanın bütün islahedici tədbirlər planını tam şəkildə 

yerinə yetirdiyini, bir neçə problemin isə yaxın günlərdə həll olunacağını, Qarantların 

alınmasına ( verilməsinə) dair “vahid pəncərə” prinsipinin tətbiqi ilə bağlı respublika 

prezidentinin bu gün axşam fərman verəcəyini, Kaolisiya üzvlərinin digər problemlərinin həll 

edildiyini, ona görə də İdarə Heyətinə göndəriləcək müraciəti  görülmüş işləri nəzərə alaraq 

hazırlamaq zəruriliyini iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. O, eyni zamanda Azərbaycanın 

statusunun dayandırılmasının vətəndaş cəmiyyətini hansı vəziyyətə gətirəcəyini təsəvvür edə 

bilmədiyini, İslahedici Tədbirlər yerinə yetirildiyinə görə MHŞT Beynəlxalq İdarə Heyətini 

Azərbaycanın tam statusunu bərpa etməyə çağırmağı Şura üzvlərini səslədi.   

     Çıxış etdi: Şura üzvü A. Rəsul MHŞT İdarə Heyətinə müraciətin hazırlanması ilə əlaqədar 

müvafiq işçi qrupunun yaradlmasının zəruriliyini Şura üzvlərinin nəzərinə çatdırdı.  

     Çıxış etdi: O. Gülalıyev də qeyd edilən fikirlə razı olduğunu və yaradılacaq qrupun 

tərkibinin ən azı 3 nəfərdən ibarət olmasını təklif etdi.  

     İclas sədri Şura üzvlərinin -S. Bağırov, M. Mürşüdlü və A. Rəsuldan ibarət müvafiq işçı 

qrupunun formalaşdırılmasına səs verməyi Şura üzvlərini dəvət etdi. 



    Səsvermə: Lehinə 9 ( doqquz ) nəfər; Əlehinə- 0; İştirak etmədi 1( bir ) nəfər.   

    Qərara alındı: “Şuranın mövqeyinin müraciət formasında hazırlanaraq MHŞT İdarə 

Heyətinə çatdırılması üçün 3 nəfərdən ibarət işçi qrupu yaradılsın”.     

   

 Gündəlikdəki beşinci məsələnin məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, 29-30 oktyabr  

2016-cı il tarixlərində MHŞT ilə əlaqədar  təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Həmin 

təlimlərdə Şura üzvlərinin, xüsusən də yeni seçilmiş Şura üzvlərinin iştirakı zəruridir. O 

eyni zamanda təlimin gündəliyini şəbəkədə yaydığını, həmin təlimdə MHŞT-nın yeni 

Standartlarının müzakirə obyekti olacağını Şura üzvlərinin diqqətinə çatdırdı. İştirakın 

zəruri olduğunu bildirdi. 

Bununla bağlı Şura üzvləri həmin təlimdə iştirak edəcəklərini bildirdilər. Bununla 

əlaqədar hər hansı səsvermə keçirilmədi. 

Gündəlikdəki digər məsələlərin müzakirəsinə vaxt olmadığını bildirən iclas sədri həmin 

məsələlərin müzakirəsini növbəti iclasa saxlamağı təklif etdi.  

 İclas iştirakçıları həmin təkliflə razılaşdı. Bununla da iclas sədri  KŞ-nın 162-cı iclasının 

başa çatdığını bildirdi. 
 

            İclasın sədri:                       Q. İbadoğlu 

 

             Katib:                                A. Rəsul 
 

 

 

                                                                                                    

                                                                   
 
 


