
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının    

167-ci  Şura iclasının 

Gündəliyi 

 

 

20  yanvar 2016-ci il, Bakı şəhəri 

Ünvan; F.X.Xoyski küç., 111 a, blok 109, mənzil 23, İTM-in ofisi 

 

İştirak edirlər;  

Şura üzvləri; Qubad İbadoğlu, Oqtay Gülalıyev, İlham Hüseynli, Əlövsət  Sadıqlı, Akif 

Qurbanov, Azər Rəsul 

Koalisiya üzvləri; İlqar Hüseynli, Nəsimi Məmmədli, Azad Mursaliyev, Ramin Hacılı 

Gündəlik; 

1. Görülmüş işlər və qərarların icrası  

2. Yeni üzvlərin qəbulu  

3. 2017-ci il üçün Çoxtərəfli Qrupa  seçkilərin keçirilməsi   

4. Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Fredrik 

Reynfeldtin fevral ayında Bakıya gözlənilən səfəri ilə bağlı müzakirələr. 

5. Koalisiyanın 2017-ci il üçün Fəaliyyət  Proqramının layihəsinin müzakirəsi 

6. Cari məsələlər  

 

  Gündəlikdəki 1-ci məsələ ilə əlaqədar Koalisiya Şurasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu 

keçən iclasdan  ötən müddət ərzində görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. O, Mədən Sənayesində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə bağlı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirləri- Avropa 

Birliyi, Almaniya, ABŞ, Norveç və digər ölkələrin səfirləri ilə keçirdiyi görüşlər barədə danışdı.  

   Gündəliyin 2-ci məsələsinin müzakirəsi zamanı ilk olaraq "Dalğa" Hərəkatının İdarə 

Heyətinin Şuraya müraciətinə baxılıb. Müraciətdə Ramin Hacılının Koalisiyada Hərəkatın 

təmsilçiliyi statusuna xitam verilməsi və Orxan Nəbiyevin təmsilçi kimi qəbul olunması xahişi 

nəzərə alınaraq, qeyd edilən təklif  səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi. 

Daha sonra iclas sədri Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasına üzv olmaq üçün 

müraciət etmiş 5  üzvülüyə namizəd Qeyri- Hökümət Təşkilatı haqqında qısa  məlumat verdi.  

İclasda iştirak edən hər bir QHT rəhbəri təmsil etdiyi təşkilat barədə qısaca məlumat verərək 

sualları cavablandırdı.  

Əsasnaməyə uyğun olaraq Koalisiyaya üzvlüklə bağlı gizli səs vermənin təşkili və həyata 

keçirilməsi üçün 3 nəfərdən ibarət say komissiyası yaradıldı. Say komissiyasına Orxan Nəbiyev 

(sədr), İlqar Hüseynli və Nəsimi Məmmədli seçildi. Adları aşağıda qeyd olunan təşkilatların 

müraciətlərinə uyğun olaraq həmin təşkilatlar gizli səsvermə yolu ilə yekdilliklə Koalisiyaya üzv 

qəbul olundular; 



1. Sosial Təminatın Müdafiəsi və Maarifləndirilməsi Mərkəzi (sədri Sadiq Əliyev) 

2. Mədəni İnkişaf Mərkəzi (sədri Gəray Əlibəyov) 

3. İctimai Dəyərlər İnstitutu (sədri Rövşən Quliyev) 

4. Cənubi Qafqaz Təhlükəsizlik və Sülh İnstitutu (sədri Məhəmməd Əsədullazadə) 

5. Azərbaycan Avropa Hərəkatı (sədri Ramin Hacılı) 

 

   Gündəliyin 3- cü məsələsi barədə məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, Koalisiyanı ÇTQ-da 

təmsiıl edən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin 1 illik təmsilçilik müddəti başa çatdığında 

ÇTQ- yə yeni üzvlərin seçilməsi zəruridir. Anlaşma Memorandumunun,  Koalisiya 

Əsasnaməsinin və Çoxtərəfli Qrup haqqında Qaydalara uyğun olaraq yeni ilin ilk həftəsində ÇQ 

seçkilərin keçirilməsi və tərkibin yenilənməsinin vacibliyini bildirən iclas sədri,  Çoxtərəfli 

Qrupa  8 nəfər QHT nümayəndəsinin namizədləyinin qeydə alındığını iclas iştirakçılarının 

diqqətinə çatdırdı.   

   Qubad İbadoğlu eyni zamanda bildirib ki, seçkidə Şura üzvlərinin əksəriyyətinin iştirakını 

təmin etmək məqsədilə 16 yanvar 2017-ci il  tarixə təyin edilmiş Şura  iclası təxirə saılnıb və 

Koalisiyanın şəbəkəsi vasitəsi ilə digər Şura üzvlərinə də müraciət edilib ki, iclasa qatılıb bu 

prosedə aktiv iştirak etsinlər.  

    Çıxış edən digər Şura üzvləri də ÇTQ-pa yeni üzvlərin seçilməsi zəruriliyini bildirərək, bu işin 

növbəti iclasa saxlanmasının yolverilməz olduğunu bildirdilər. 

    Qeyd olunan tələblərə əsasən Şura iclasında digər Koalisiya üzvlərinin, mətbuat 

nümayəndələrinin iştirakı ilə alternativlik əsasında gizli səsvermə ilə Çoxtərəfli Qrupa seçkilər 

keçirildi. Gizli səs vermənin təşkili və həyata keçirilməsi üçün 3 nəfərdən ibarət say komissiyası 

yaradıldı. Say komissiyasına Orxan Nəbiyev, Azad Mursaliyev və Ramin Hacılı (sədr) seçildi 

Gizli səsvermənin nəticələri belə oldu;  

 

İlqar Hüseynli - 6 səs 

Nəsimi Məmmədli -6 səs 

Qubad İbadoğlu -6 səs 

Oqtay Gülaliyev -5 səs 

Azər Rəsul -5 səs 

Fuad Rəsulov -5 səs 

Məlahət Mürşüdlü -3 səs 

Cəmil Hacıyev - səs almayıb. 

 

Beləliklə, “Çoxtərəfli Qrupda Koalisiya üzvlərinin fəaliyyəti Reqlamenti”nə uyğun olaraq, gizli 

səsvermə nəticəsində ən çox səs qazanan 6 nəfər  Çoxtərəfli Qrupdaa 1 il müddətində 

Kaolisiyanı təmsil etmək hüququ qazandı..  2017-ci il üçün Çoxtərəfli Qrupda Koalisiyanı 

aşağıdakı şəxslərin təmsil etməsi təsdiq olundu: 

1. lqar Hüseynli  

2. Nəsimi Məmmədli  

3. Qubad İbadoğlu 

4. Oqtay Güləliyev  

5. Azər Rəsul  

6. Fuad Rəsulov  



Qərara alınıb Çoxtərəfli Qrup üzvlərinin siyahısı Koalisiya şəbəkəsinə və MSŞT üzrə Katibliyə 

təqdim edilsin. 

İclasda MSŞT İdarə Heyətinin sədri Fredrik Reynfeldtin Bakıya fevralın 1- də 

planlaşdırılan bir günlük səfəri ilə bağlı müzakirələr keçirildi. Məlumat verildi ki, Fredrikin 

Bakıya səfəri 2016-cı ildə ikinci Validasiyadan sonra MSŞT İdarə Heyətinin tövsiyələrindən irəli 

gələn məsələlərin həllində Azərbaycanda işlərin gedişini müzakirə etmək üçün gözəl imkandır. 

O Bakıda olduğu zaman MSŞT-də əsas maraqlı tərəflərlə görüşlər keçirəcək. 

   Bildirildi ki, indiki və keçmiş Şura üzvləri, Monitorinq Qrupu və Çoxtərəfli Qrup üzvlərinin 

dəvət olunduğu görüş 2017-ci il, 1 fevral tarixində, saat 15.00-dən 16.30-dək Park İNN hotelində 

keçiriləcək. Görüşdə aşağıdakı məsələlər müzakirə olunacaq. 

- İdarə Heyətin 2017-ci ilin mart iclasından və üçüncü Validasiyadan öncə İslahedici tədbirlər 

ilə bağlı işlərin gedişi;  

- 2015 MSŞT Hesabatının təhlilinin nəticələri, Koalisiyanın mövqeyi; 

- MSŞT QHT Koalisiyasının MSŞT-in 2017-ci ildə icrası ilə bağlı planlarına baxış. 

Şura üzvü Oqtay Gülalıyev təklif etdi ki, Fredrik Reynfeldtin Bakıya səfəri ərəfəsində ona 

müraciət olunsun. Müraciətdə Azərbaycanda MSŞT- nin tətbiqi, vətəndaş cəmiyyətinin mövcud 

problemləri, həbsdə olan 2 Koalisiya üzvü Asif Yusiflinin və Fuad Qəhrəmanlının həbsdən azad 

olunması və s. məsələlərlə bağlı Fredrik Reynfeldtin Bakıya səfəri zamanı keçirdiyi rəsmi 

şəxslərlə görüşdə iradə nümayiş etdirməsi xahiş olunsun. Təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə 

qəbul olundu. 

Eyni zamanda Koalisiya üzvü, hazırda həbsdə olan Fuad Qəhrəmanlıya dövlət ittihamçısının 11 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası istənilməsi pislənilib və qərara alınıb ki, bununla bağlı 

bəyanat qəbul edilsin. Hər iki sənədin hazırlanması Şura üzvü Oqtay Gülalıyevə həvalə olunub. 

Koalisiyanın 2017-ci il üçün Fəaliyyət  Proqramının layihəsinin müzakirəsi zamanı Şura 

üzvləri bəzi təkliflər irəli sürüb. Qərara alınıb ki, irəli sürülən təkliflər əsasında layihə 

təkmilləşdirərək növbəti Şura iclaslarının birində müzakirəyə çıxarılsın. 

Bununla da iclas bağlı edlan edilib. 

 

Sədr:                                                   Qubad İbadoğlu  

Katib:                                                  Oqtay Gulalıyev 

 

 


