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Yığıncaq Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlandı. MSŞA 
Koalisiya Şurasının əlaqləndiricisi Qubad İbadoğlu iştirakçıları salamlayaraq, 
Yığıncağın işinə başlamağa imkan verən sayda nümayəndənin iştirak etdiyini 
bildirdi. Daha sonra əlaqələndirici vəfat etmiş Koalisiya üzvlərini – Nazir Quliyev, 
Ələsgər Kərimov, Qurban Qurbanov və Mübariz Tağıyevi yad etdi.

Q.İbadoğlu daha sonra yığıncağın gündəlik layihəsini elan etdi. İştirakçıların 
gündəliyə əlavə və dəyişiklikləri olmadığı üçün səsə qoyularaq qəbul olundu.

Şura əlaqələndiricisi tədbirdə iştirak edən media nümayəndələri, ABŞ, Böyük 
Britaniya, Fransa, Norveç Krallığı, İsveçrə və İsveçin Bakıdakı səfirliklərinin, 
həmçinin beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə vaxt ayırıb Yığıncağı müşahidə 
etməyə gəldiklərinə görə təşəkkür elan etdi.

Yığıncağın işini davam etdirməsi üçün sədarətin müəyyənləşməsinə başlandı. 
Üzvlərin təklifi əsasında sədarətin 3 nəfərdən ibarət olması qərara alındı. Qubad 
İbadoğlu, Məlahət Mürşüdlü və Oqtay Gülalıyevin namizədliyi irəli sürüldü və 
səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul edildi.

Yığıncağı M.Mürşüdlü idarə etməyə başladı. Onun təqdimatı ilə Yığıncağın 
katibliyinin seçkisi aparıldı. Təkliflərə əsasən katibliyin 2 nəfərdən ibarət olmasına 
qərar verildi. Koalisiya üzvlərinin təklifi əsasında katiblik üzvlüyünə Aytəkin 
İmranova və Dünya Sakitin namizədliyi irəli sürüldü. Namizədlər səsə qoyularaq 
yekdilliklə təsdiqləndi. 

Eyni zamanda Yığıncağın say komissiyası formalaşdırıldı. Təkliflər əsasında 
komissiyanın 3 nəfərdən ibarət olması qərara alındı. İştirakçılar Sadiq Əliyev, 



Taleh Xasməmmədov və İlqar Hüseynlinin namizədliyini irəli sürdülər. Səsvermə 
nəticəsində hər 3 nəfərin say komissiyasına üzvlüyü təsdiq olundu.

Daha sonra Q.İbadoğluna Koalisiya Şurasının XVIII Ümumi Yığıncaqdan ötən 
dövr ərzində fəaliyyətinə dair hesabatını təqdim etmək üçün söz verildi. O, öncə 
Yığıncaqda iştirak edən Şura üzvlərini təqdim etdi: İlham Hüseynli, Akif 
Qurbanov, Oqtay Gülalıyev, Əlövsət Sadıqlı və Azər Rəsul: “Bildirim ki, 
Koalisiya Şurası üzvlərinin sayı 11-dir. Bu tərkibi Koalisiyanın 18-ci Ümumi 
Yığıncağı seçib. 

19-cu Ümumi Yığıncağımız çox gərgin dövrə təsadüf edir. Bir il bundan əvvəl heç 
kim təsəvvür etməzdi ki, Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündən 
çıxacaq. Bu gün biz Azərbaycanın mədən sənayesindəki şəffaflıq təşəbbüslərinə 
sadiqliyimizi nümayiş etdirərək Koalisiya olaraq fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu 
1 il ərzində bizimlə bərabər davam etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz 
Azərbaycan QHT-lərinin ən böyük birliyi olaraq, çox ağır və məsuliyyətli bir 
dövrdə mövcudluğumuzu qoruyub saxlaya bilmişik. Biz Azərbaycanda yeganə 
Koalisiyayıq ki, hakimiyyətin fəaliyyətimizə təsir etmək imkanları minimum 
səviyyədədir.”

Q.İbadoğlu həmçinin qeyd edib ki, hakimiyyətin yaratdığı şərait üzündən 
Koalisiyanın fəaliyyətinin maliyyə baxımından dəstəklənməsi sahəsində kəskin 
problemlər yaşanıb. Belə ki, ötən Ümumi Yığıncaqdan sonra QHT-lərə Dövlət 
Dəstəyi Şurası Koalisiyanın institutsional dəstəyi üçün dəstəklədiyi layihədən geri 
çəkilib, maliyyə ayrılmayıb. Eyni zamanda qrantların qeydiyyatı sahəsində 
yaradılan maneələr nəticəsində digər donorlardan da vəsait əldə etmək mümkün 
olmayıb. Bu şəraitdə Koalisiya Şurası heç bir maliyyə dəstəyi olmadan fəaliyyət 
göstərib. 

Ötən müddət ərzində Şuranın 12-si 2016-cı ildə, 9-u isə 2017-ci ildə baş tutan 21 
iclası keçirilib. 

Koalisiya Şurası  hesabat dövrü ərzində 2 dəfə mətbuat üçün açıqlama ilə çıxış 
edib,  4 dəfə Beynəlxalq İdarə Heyətinə, 1 dəfə Çoxtərəfli Qrupda olan üzvlər 
beynəlxalq katibliyə müraciət imzalayıb, 3 dəfə bəyanatla çıxış edib. 

Həmçinin ötən dövrdə Koalisiya ekspertləri tərəfindən Mədən Sənayesində 
Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycanda açıqlanan 15-ci hesabata rəy 
hazırlanaraq ictimaiyyətə və Təşəbbüs tərəflərinə təqdim edilib.



Q.İbadoğlunun verdiyi məlumatdan aydın olub ki, hesabat dövründə fəaliyyətin bir 
istiqamətini də Çoxtərəfli Qrupda təmsilçilik təşkil edib. Bu Qrupdakı fəaliyyət 
aşağıdakıları əhatə edib:

  2016-cı il üzrə İş Planının icra vəziyyətinin müzakirəsi

 Azərbaycan Respublikasında MHŞT-nin tətbiqi üzrə 2017-ci ilin İş planının 
təsdiqi

    Benefisiar Sahiblik Məlumatlarının Açıqlanması üzrə Yol Xəritəsinin 
yekun layihəsinin müzakirəsi,  qəbulu və ondən irəli gələn fəaliyyətlərə dair 
müzakirə

  MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycana dair qəbul etdiyi 
qərar və islahedici tədbirlər üzrə müzakirə 

 MHŞT məlumatlarının dövlət qurumlarının hesabatvermə mexanizmlərinə 
inteqrasiya edilməsi ilə mütəmadi açıqlanması (EITI Mainstreaming) 
məsələsinin müzakirəsi

 2015-ci ili əhatə edən MHŞT Hesabatının yekun versiyasının təqdimatı

 MSŞA üzrə QHT Koalisiyasının 2015-ci ili əhatə edən MHŞT Hesabatına 
dair Rəyinin təqdimatı

 Kvazi-fiskal xərclər haqqında anlayışın müəyyən edilməsi

 2015-ci il üzrə şirkətlər tərəfindən DSMF-ə edilən ödənişlərin 
əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması üzrə müzakirə

 MHŞT məlumatlarının əldə edilməsi, dərc edilməsi və təkrar istifadəsi 
barədə ÇQ-nin aydın siyasətinin razılaşdırılması məsələsinin müzakirəsi

Hesabat dövründə Koalisiyanın elektron informasiya bülleteni hazırlanaraq yayılıb. 

Ötən dövr ərzində Koalisiyanın Beynəlxalq MSŞT katibliyi və İdarə Heyəti ilə 
əməkdaşlığı xeyli məhsuldar olub. Beynəlxalq Katibliyin nümayəndəis Dvyeke 
Roqan, Katibliyin rəhbəri Jonas Moberq, Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri 
Frederik Reynfledt Azərbaycanda olublar. F.Reynfeldt Koalisiya üzvləri və ölkə 
prezidenti ilə görüşüb: “Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Beynəlxalq İdarə Heyəti 
qarşısında ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmaqla 
bağlı öhdəlik götürmüşdü. Bu öhdəliyin bir istiqaməti qeydiyyata alınmayan 
Koalisiya üzvü QHT-lərin qeydiyyata alınması ilə bağlı idi. Koalisiya üzvü olan 
40-dək QHT qeydə alınmayıb. Çox təəssüflər olsun ki, bu sahədə sui-istifadəyə yol 



verilib, xeyli sayda Koalisiyaya aidiyyəti olmayan QHT Koalisiya üzvü adıyla 
qeydə alınıb, amma real üzv təşkilatlar qalıb kənarda. Eyni zamanda vətəndaş 
cəmiyyətinin fəaliyyətinə, maliyyələşməsinə yaradılan hüquqi maneələr aradan 
qaldırılmadı. Bütün bunlar Azərbaycanla bağlı dəyərləndirmədə qərar qəbulunda 
mühüm rol oynadı.”

Əlaqələndirici həmçinin bildirdi ki, ötən 1 il ərzində Şuranın, ümumilikdə 
Koalisiyanın normal fəaliyyəti üçün ictimai-siyasi mühit getdikcə pisləşib, hazırda 
Koalisiyanın 3 üzvü – Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli və Mehman Hüseynov 
əsassız olaraq müxtəlif müddətə həbs olunub, daha bir üzvün – Əziz Orucovun 
barəsində 4 aylıq həbs qərarı verilib.

Beynəlxalq İdarə Heyətinin 26 oktyabr Astana iclasında Azərbaycana yenidən 
əlavə vaxt verilməsi, 2-ci islahedici planın qəbulundan danışan Q.İbadoğu heç br 
ölkəyə 2-ci şansın verilmədiyini vurğuladı. Boqota iclasının qərarından danışan 
əlaqələndirici qərardan sonra Azərbaycanın MSŞT-dən çıxdığını bəyan edən 
Hökumət komissiyasının ökəmizə qarşı ikili standart iddiasını irəli sürməsinin 
əsassız olduğunu qeyd etdi: “O iclasda Azərbaycanla bağlı qərar daha bir neçə ölkə 
ilə bağlı da qəbul olunmuşdu. Bu baxımdan, hər hansı ikili yanaşma yox idi.”

Azərbaycanın Təşəbbüsdən çıxmasından sonra ölkə prezidentinin hasilat 
sənayesində hesabatlılıqla bağlı sərəncamından danışan Şura əlaqələndiricisi 
Dövlət komissiyasının həmin sənədi təhrif etdiyini vurğuladı: “Sərəncamda 
birmənalı şəkildə vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlılıq prosesinin bütün 
mərhələlərində iştirakının təmin olunması qeyd edilir. Lakin dövlət komissiyası 
vətəndaş cəmiyyətinin yalnız müşahidəçiliyinə imkan verir. Biz Dövlət 
komissiyasına üzümüzü tutaraq bildiririk ki, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı 
təmin olunmadan aparılan prosesə etimad olmayacaq: nə yerli ictimaiyyətdə, nə 
investorlarda, nə də beynəlxalq təşkilatlarda. Bu üzdən nə qədər ki, gec deyil 
vətəndaş cəmiyyətinin prezident sərəncamında nəzərdə tutulan iştirakçılığını təmin 
edin.”

Sonda Q.İbadoğlu Şuranın aşağıdakı tövsiyələrini təqdim etdi:

 Hökumət MHŞT-də iştirak edən vətəndaş cəmiyyət üçün mühitlə əlaqədar 
hüquqi və praktiki maneələri aradan qaldırmalı, qeydiyyatdan çıxarışlar,, 
qrantların və donorların qeydiyatı tələrblərini  ləğv etməlidir.  Hökumət 
vətəndaş cəmiyyətin fikirlərini bildirməsinə və  açıq müzakirələr  
aparmasına şərait yaratmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin  siyasi və fəaliyyət 
cəhətdən müstəqilliyi  təmin olunmalıdır. 



 MSŞT üzrə yeni Dövlət Komissiyası  İctimai Birliklərin  Mədən 
Sənayesində  Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası ilə birgə daimi fəaliyyət 
göstərən dialoq platforması yaratmalı və  davamlı əməkdaşlığa hazır 
olmalıdır. Əks təqdirdə yeni təşəbbüs nə investorlar və nə də beynəlxalq 
təşkilatlar arasında etimad qazana bilməyəcək.

 Azərbaycanda MSŞT-nin nəticələri və təsirlərinin artırılması üçün mükiyyət 
sahibliyinin. kontraktların, xammal ticarətinin açıqlanması  və MSŞT-nin  
dövlət siyasətinə inteqrasiyası sahəsində də  işlər davam etdirilməli və  bu 
istiqamətdə Beynəlxalq İdarə Heyətinin yeniləşmiş ideyaları milli səviyyədə 
reallaşdırlmalıdır.

 Yeni formatda MSŞT müstəqil qiymətləndirmə posesinə cəlb edilmədən 
nailiyyət qazana bilməz.

 Azərbaycan mümkün qədər qısa müddətdə MSŞT üzrə beynəlxalq  
təşəbbüsə qayıtmalıdır.

Əlaqələndirici hesabatı təqdim etdikdən sonra Şura üzvü Azər Rəsul Monitoqrinq 
Qrupunun fəaliyyətinə dair məlumat verdi. Bildirdi ki, MQ ötən dövrdə cəmi bir 
neçə ay fəaliyyət göstərib. Qrupun sədri Çingiz Dadaşov DSK sədri təyin 
olunduqdan sonra fəaliyyət tamamilə dayanıb. Belə ki, qrupun daha 2 üzvü – 
Lətafət Məlikova və Fuad Həsənov ağır xəstəliyə tutulduqları üçün iclaslara qatıla 
bilməyiblər. Beləliklə də, 5 üzvdən 3-ü olmadığına görə MQ-nin fəaliyyətini 
davam etdirməsi mümkün olmayıb: “Bütün bunları nəzərə alaraq təklif edirik ki, 
Monitorinq Qrupu Ümumi Yığıncaq tərəfindən yenidən formalaşdırılsın.”

Əlaqələndirici Yığıncaq iştirakçılarının hesabatla bağlı suallarını 
cavablandırdıqdan sonra MQ ilə bağlı məsələ ətrafında müzakirələr aparıldı. 
Koalisiya üzvü Əvəz Həsənov qrupun yenidən formalaşdırılması ilə bağlı təklifdən 
əvvəl xəstə olan L.Məlikova və F.Həsənovun rəyinin öyrənilib-öyrənilməməsi ilə 
maraqlandı. Q.İbadoğlu hər iki şəxslə əlaqə saxlandığını, onların səhhətləri imkan 
verəndə qrupda fəaliyyətlərini davam etdirmək əzmində olduqlarını qeyd etdi: 
“Buna görə də yeni seçkilərdə hər iki şəxsin namizədliyi səsverməyə çıxarılacaq.”

Koalisiya üzvü Cəmil Hacıyev yenidən seçki keçirilməsinin əleyhinə çıxaraq, MQ-
nin işində iştirak etməyən üzvlərin əvəzinə ötən seçkidə çox səs toplamış şəxslərin 
üzvlüyə gətirilməsini təklif etdi. A.Rəsul isə qeyd etdi ki, bu, o zaman mümkün 
olardı ki, qrupun 5 üzvündən 3-ü toplaşa bilsin. Hazırda isə belə bir imkan yoxdur.



Şura üzvü Əlövsət Sadıqlı çıxış edərək, MQ-nin fəaliyyətinin qeyri-qənaətbəxş 
hesab edilərək, tərkibinin yenidən formalaşdırılmalı olduğunu qeyd etdi.

Müzakirələrdən sonra Yığıncaq iştirakçıları Koalisiya Şurasının fəaliyyət 
hesabatının qənaətbəxş, MQ-nin fəaliyyətinin isə qeyri-qənaətbəxş hesab etdilər. 

Yığıncağa sədrliyi Q.İbadoğlu etməyə başladı. Yığıncaq iştirakçılarının təklifi ilə 
Koalisiyanın öz fəaliyyətini davam etdirməsi, Azərbaycanın hasilat sektorunda 
şəffaflıqla bağlı aparılan prosesdə iştirak etməyə, həmçinin prosesin bütün tərəfləri 
ilə əməkdaşlığa hazır olmasına dair müraciətinin qəbul olunması qərara alındı. 

Şura üzvü Oqtay Gülalıyev çıxış edərək, Koalisiyanın bu tədbirinin mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi: “Bu qədər basqıların, təzyqlərin olduğu, insanlara 
toplaşmaq azadlığı tanınmadığı bir dövrdə bu qədər insanın bir yerə yığışıb bu 
tədbiri keçirməsi böyük hadisədir. Hamımız bilirik ki, bu yığıncaqda iştirak 
etməmələri üçün üzvlərə necə təzyiqlər edilib.” Daha sonra O.Gülalıyev 
Yığıncağın Şuraya öz tərkibini bütövləşdirmək səlahiyyətini verməsini təklif etdi: 
“Bildiyiniz kimi, Koalisiyanın əsasnaməsinə görə, ardıcıl 2 Şura iclasında üzrsüz 
səbəbdən iştirak etməyən Şura üzvünün fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Və son 
aylarda Şuranın 5 üzvü üzrsüz səbəbdən çoxsaylı iclaslara qatılmayıb. Buna görə 
də təklif edirəm ki, Yığıncaq Şuraya həmin 5 nəfərlə sonuncu dəfə əlaqə yaradaraq 
onları Şuranın iclaslarında iştiraka dəvət etmək, razılaşmadıqları təqdirdə isə 
onların ötən Ümumi Yığıncaqda çox səs toplayan növbəti üzvlərlə əvəz olunmasını 
təmin etmək səlahiyyəti versin.”

Şura üzvü Akif Qurbanov bildirdi ki, Ümumi Yığıncaqdan bir neçə gün əvvəldən 
iştirak niyyətini bildirən üzvlərə zənglər edilib, onların yığıncaqda iştirakının 
qarşısı alınıb: “Koalisiya şəbəkəsində iştirakını təsdiqləyənlərin bəziləri həmin 
zənglərdən sonra bu gün buraya gəlməyiblər.” Daha sonra A.Qurbanov Şuranın 
tərkibinin bütövləşməsi üçün ötən Yığıncaqda keçirilmiş seçkilərdə yüksək səs 
toplayan namizədlərin üzvlüyə qəbul olunmasını təklif etdi. 

Müzakirələrdən sonra O.Gülalıyevin təklifi səsə qoyularaq qəbul edildi.

Daha sonra Yığıncaq MQ-nin yenidən formalaşdırılması işinə başladı. 

Qrup üzvlüyünə L.Məlikova, F.Həsənov, C.Hacıyev, T.Xasməmmədov, Elşən 
Ərsoyun namizədliyi irəli sürüldü. Yığıncaq iştirakçıları vaxt azlığını nəzərə 
alaraq, səsvermənin açıq keçirilməsi barədə qərar qəbul etdilər. Hər bir şəxsin 
namizədliyi ayrı-ayrılıqda səsə qoyuldu və qəbul edildi. ÜY səsvermənin  
nəticələri əsasında MQ-nin yeni tərkibini təsdiq etdi.



Yığıncaq gündəliyə əsasən Koalisiya Əsasnaməsinə dəyişikliklər layihəsinin 
müzakirəsinə başladı. Lakin müzakirələrin uzun müddət tələb etdiyi nəzərə 
alınaraq, Şuraya Əsasnaməyə dəyişikliklər üzərində işləyərək, yekun layihəni 
növbəti Ümumi Yığıncağa təqdim edəcək İşçi Qrupunu formalaşdırmaq səlahiyyəti 
verilməsinə dair qərar qəbul etdi.

Yığıncaq cari məsələlər olaraq həbsdə olan Koalisiya üzvləri ilə bağlı 
bəyanat(Əlavə 1.) və Koalisiyanın yeni situasiyada öz fəaliyyətini davam 
etdirməsinə dair müraciəti(Əlavə 2.) qəbul edildi.

Bununla da MSŞA Koalisiyasının XIX Ümumi Yığıncağı işini başa çatdırdı.

Yığıncağın qərarları:

1. Koalisiya Şurasının fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilsin.
2. Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş hesab 

edilsin.
3. Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun tərkibi yenidən formalaşdırılsın.
4. Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun aşağıdakı üzvlərdən ibarət yeni tərkibini 

müəyyənləşdirən seçkinin nəticələri təsdiq olunsun:

Lətafət Məlikova
Fuad Həsənov
Cəmil Hacıyev
Taleh Xasməmmədov
Elşən Ərsoy

5. Koalisiya Şurası və Monitorinq Qrupuna Əsasnaməyə uyğun olaraq, Şuranın 
fəaliyyətində iştirak etməyən üzvlərin yeni üzvlərlə əvəz olunması üçün 
səlahiyyət verilsin.

6. Koalisiya Şurasına Əsasnaməyə əlavə və dəyişikliklər layihəsini 
hazırlayaraq, üzvlərin müzakirəsinə, sonda isə növbəti Ümumi Yığıncağa 
təqdim edəcək İşçi Qrupu yaratmaq səlahiyyəti verilsin.

7. Koalisiyanın fəaliyyətini davam etdirdiyinə dair müraciət qəbul olunsun.
8. Koalisiyanın həbs olunan üzvləri ilə bağlı bəyanat qəbul edilsin.

Yığıncağın sədarəti:



Qubad İbadoğlu

Məlahət Mürşüdlü

Oqtay Gülalıyev

Katiblik: 

Aytəkin İmranova

Dünya SAKİT


