
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 

163-cü  Şura iclasının protokolu 

10.11.2016-cı il tarixdə Bakı şəhəri Fətəli Xan Xoyski küçəsi, 111 A, blok 109, 4-cü mərtəbə, 

mənzil 23 ünvanda Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” 

Koalisiyasının 163-cü  Şura iclası keçirildi.  

İclasda iştirak edən Şura üzvləri: 

İştirak edən Şura üzvləri: 

1. Akif Qurbanov 

2. Azər Rəsul 

3. Əlövsət Sadıqlı 

4. İlham Hüseynli 

5. Qubad İbadoğlu 

6. Oqtay Gülalıyev 

İştirak etməyən Şura üzvləri: 

1. Elşən Nağıyev 

2. Əliməmməd Nuriyev 

3. Məmmədhəsən Həsənov 

4. Ruhəngiz Hüseynova 

5. Sevil Allahverdiyeva 

Qeyd 1: Şura iclasında Koalisiya üzvləri – İlqar Hüseynli, Məlahət Mürşüdlü və Ramin Hacılı 

iştirak etdi. 

Qeyd 2: İclasda iştirak etməyən Şura üzvləri iştirak etməyəcəkləri və ya iştirak etməmələrinin 

səbəbləri barədə məlumat verməyiblər. 

İclasın sədri – Q.İbadoğlu 

İclasın katibi – Ə.Sadıqlı 

İclasın gündəliyi: 

1. Görülmüş işlər və qərarların icrası 

2. MSŞT üzrə layihə icra edən təşkilat və ya proqram rəhbərlərinin layihə çərçivəsində 

gördüyü işlərə dair məlumatların təqdimatı. 



3. Yeni üzvlərin qəbulu qaydalarının müzakirəsi  

4. Koalisiya üzvlərinin problemlərinin həlli ilə bağlı son dəyişikliklərin müzakirəsi 

5. Beynəlxalq İdarə heyətinin 25-26 oktyrabr  2016-cı il tarixli  35-ci iclasının 

nəticələrinin və islahedici tədbirlər planın reaallaşdırılması istiqamətində  vəzifələrin 

icrasının müzakirəsi 

6. Monitorinq Qrupunda yaranmış vəziyyətin müzakirəsi  

7. 29-30 oktyabr təliminin iştirakçılarının sertifikatının təqdimatı 

8. Cari məsələlər   

 

Eşidildi 1. Görülmüş işlər və qərarların icrası barədə koordinator Q.İbadoğlu məlumat verdi. O, 

MSŞA Koalisiyasının şəbəkəsi vasitəsilə və bilavasitə Şurada Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasından ayrılmış MSŞT üzrə layihələrin icrası 

barədə Koalisiya üzvlərinə və Şuraya məlumat verilməsinin vacibliyi, həmin layihələrin hər biri 

üzrə ayrıca əldə edilmiş məlumatlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə 

Dövlət Dəstəyi Şurasından ayrılmış Koalisiyaya aid institusional layihənin dayandırılmasının 

səbəbi barədə DDŞ-na məktub göndərildiyi və bununla əlaqədar Şura Katibliyinin icraçı 

direktoru Fərasət Qurbanovla bu gün telefon əlaqəsi yaratması, F.Qurbanovun bu gün məktuba 

cavab veriləcəyi barədə məlumatı və s. barədə danışdı. Koordinatora ayrı layihələrin icrasının 

detalları barədə suallar ünvanlandığı zaman məlum oldu ki, Şura koordinatorunda layihələrin 

icrasına aid onda yetərli məlumatlar yoxdur. Ona görə də qərara alındı ki, hər layihə üzrə layihə 

rəhbərləri Şuraya şəxsən məlumat versin. 

Eşidildi 2. “Sosial Strateji Tədqiqatlar və Analitik Araşdırmalar” İB-nin icra etdiyi layihə barədə 

məlumatı dinlənildi. Layihə rəhbəri İlqar Hüseynli qeyd etdi ki, layihənin tərkibində 2 

komponent var idi: çosioloji tədqiqat və vətəndaşlar arasında MHŞT üzrə məlumatlandırma. 

Layihənin icrasına başlamazdan əvvəl ekspertlərə meraciət etmişik ki, iştirak etmək istəyənlər öz 

arzusunu bildirsin. Təəssüf ki, layihəyə qatılmağa çox az sayda ekspert razılıq verdi. Regionlarda 

çox maraqlı tədbirlərimiz oldu. Toplantımızın 3-də ekspert qismində Nəsimi Məmmədli, bir 

tədbirdə Məlahət xanım Mürşüdlü, digər tədbirdə Nəsrulla Nurullayev iştirak edib. Mədən 

hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərin nümayəndələrinin iştirakı və ekspert qismində Məlahət 

xanımın yüksək hazırlıq səviyyəsi sayəsində Şirvanda keçirilən tədbir olduqca maraqla 

qarşılandı və interaktiv fəallıq şəraitində keçib. Layihə ilə bağlı 19 mətbuat orqanında press-

relizlərimiz yayılıb. Koalisiya şəbəkəsində bütün fəaliyyətimiz boyu məlumatlar yayaraq 

Koalisiya üzvlərini məlumatlandırmışıq. Bu məlumatlar Koalisiyanın vebsəhifəsində də yayılıb. 

İ.Hüseynli Layihə çərçivəsində aparılan tədqiqat barədə bildirdi ki, bu istiqamətdə Qubad bəyin 

təklifləri səmərəli olub, Nəsrulla bəydən də maraqlı təkliflər gəldi və onların bir çoxunu sorğuya 



daxil etdik. Aparılan işin nəticəsində “Tədqiqat-sorğu kitabı”nı hazırladıq. Sorğunun nəticəsi 

olaraq tövsiyələr hazırlanıb. 10 bənddən ibarət 5 səhifəlik tövsiyələri ingilis dilində hazırlayıb 

müvafiq ünvanlara göndərəcəyik və qiymətləndirici gələndə ona da təqdim edəcəyik. 

Layihənin ümumi büdcəsi 9 min manat olub. Əmək haqqı vergilərlə birlikdə 2 min manat olub, 

layihədə iştirak edən ekspertlərlə ayrı-ayrılıqda müqavilələr bağlanıb. 

Şura üzvü A.Rəsulun “Tədbirlərə insanları necə cəlb etmisiniz” sualını cavablandırarkən 

İ.Hüseynli dedi ki, klassik və ənənəvi formadan istifadə etmişik. Regionlarda müəyyən 

elektoratımız var, onlardan istifadə etmişik, həmçinin DDŞ layihələrini icra edən digər təşkilatlar 

kimi prezident administrasiyasına, yerli RİH-nə 1 ay qabaqcadan müraciət edirik, yerin 

ayrılmasında və iştirakçıların toplanmasında bizə kömək olunur. Sorğular Bakı və Abşeron 

ərazisində təsadüfi seçmə yolu ilə həyata keçirilib. 

İ.Hüseynli qeyd etdi ki, MSŞT mövzusu ilə bağlı DDŞ-dən alınan bütün layihələr üçün MSŞA 

Koalisiya Şurası dəstək məktubu verib. 

Layihə ətrafında suallar və suallara aydınlıq gətirilməsindən sonra “Sosial Strateji Tədqiqatlar və 

Analitik Araşdırmalar” İB-nin icra etdiyi layihə barədə layihə rəhbərinin məlumatı qənaətbəxş 

qiymətləndirildi. 

Eşidildi 3. “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”nın müzakirəsinə başlandı. Q.İbadoğlu “Yeni 

üzvlərin qəbulu qaydaları”nda dəyişiklik edilməsinin zəruriliyini bildirdi. O qeyd etdi ki, bu 

qaydalardan bəziləri ziddiyyət təşkil edir. Qəbul qaydalarında yazılır ki, yeni üzvlərin qəbulu 

Koalisiya Şurasına yazılı müraciəti əsasında aparılır. Burada fiziki şəxsin qəbulu göstərilir, lakin 

artıq bu yoxdur. Ona görə təklif edirəm ki, “fiziki şəxs” ifadəsi çıxarılsın. Burada koalisiyanın 

ofisinin ünvanı yazılıb, lakin indi ofis yoxdur, ona görə də Füzuli küçəsinə aid göstərilən 

ünvanın çıxarılması məsləhətdir.  

A.Rəsul təklif etdi ki, Koalisiyada bir şəxsin yalnız bir təşkilatı təmsil edə bilməsi Qaydalarda 

əksini tapsın. 

Təklif edildi ki, Qaydalarda göstərilən “Koordinator bir ay müddətində yazılı qərarı yeni üzvə 

çatdırır” ifadəsi çıxarılmalıdır,  çünki Qaydalarda təşkilatın təmsilçisinin şura iclasında şəxsən 

iştirakı tələb edilir və ona əlavə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur.  

Təklif edildi ki, Əsasnamənin 4.4 bəndində olan “Növbəti Ümumi Yığıncağa bir ay qalmış 

üzvlüyə qəbul dayandırılır və koalisiyanın katibliyi tərəfindən üzvlərin reyesteri aparılır” 

müddəası Qaydalara əlavə edilsin. Həmçinin “bu qaydada dəyişiklik şura üzvlərinin yarıdan 

çoxlunun səsi ilə qəbul edilir” müddəası Qaydalara əlavə edilsin. 



“Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”na edilən təkliflər tək-tək səsə qoyuldu və hər biri yekdilliklə 

qəbul edildi. 

Qərar: 

1.  “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”ndan “fiziki şəxslər” ifadəsi çıxarılsın. 

2. “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”ndan Koalisiyanın dəqiq ünvanını göstərən ifadələr 

çıxarılsın. 

3. “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”na “Koalisiyada bir nəfər ancaq bir təşkilatı təmsil edə 

bilər” müddəası daxil edilsin. 

4. “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”ndan “Koordinator bir ay müddətində yazılı qərarı yeni 

üzvə çatdırır” müddəasıçıxarılsın. 

5. “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”na Əsasnamənin 4.4 bəndində olan “Növbəti Ümumi 

Yığıncağa bir ay qalmış üzvlüyə qəbul dayandırılır və koalisiyanın katibliyi tərəfindən 

üzvlərin reyesteri aparılır” müddəası əlavə edilsin 

6. “Yeni üzvlərin qəbulu qaydaları”na ““bu qaydada dəyişiklik şura üzvlərinin yarıdan 

çoxlunun səsi ilə qəbul edilir” müddəası  əlavə edilsin. 

Eşidildi 4. “Koalisiya üzvlərinin problemlərinin həlli ilə bağlı son dəyişikliklərin müzakirəsi”nə 

başlandı. İclasın sədri bildirdi ki, Koalisiya üzvlərinin problemlərinin həlli ilə bağlı son 

dəyişikliklər barədə geniş məlumata malik deyil. Koalisiya şəbəkəsində 17 təşkilatın dövlət 

qeydiyyatına alınması barədə məlumat getmişdi. Lakin bu təşkilatların adı göstərilmədiyinə görə 

koalisiyaya daxil olan həqiqətən nə qədər təşkilatın qeydiyyatdan keçməsi dəqiq məlum deyil. 

Bizdə yalnız 6 təşkilatın qeydiyyatdan keçməsi barədə məlumat var. Həmçinin məlumat var ki, 

qeydiyyatdan keçən təşkilatların çoxunun adı və fəaliyyət istiqaməti dəyişdirilərək qeydiyyata 

alınıb. Məsələn, Oqtay Gülalıyevin adına qeydiyyatdan keçirilmiş təşkilat adı və profili 

dəyişdirilmiş təşkilatlardandır ki, hazırda Oqtay bəy həmin təşkilatdan imtina edir.  

Həmçinin qeyd olundu ki, Şura üzvü Oqtay Gülalıyev haqqında cinayət işinə xitam verildiyi 

bildirilsə də ona xarici pasport verilmir və ölkədən çıxış qadağası qüvvədədir. 

Qeyd edildi ki, biz təşkilat və qrant qeydiyyatı, təşkilatların reyestr qeydiyyatı, bank hesablarının 

işləməsi məsələsi, sərhəddə yoxlamalar və vergi cərimələrinin silinməsi məsələsi barədə statistik 

məlumat əldə etməliyik. Koalisiya üzvü olan hansı və neçə təşkilatın qeydiyyata alınması, 

reyestr qeydiyyatının yenilənməsi, qrantların qeydiyyata alınmasına dair ƏN Qeydiyyat və 

Notariat Baş İdarəsinə sorğu ünvanlanmalıdır. 

Razılaşdırıldı ki, şura üzvləri İ.Hüseynli və O.Gülalıyev təşkilat və qrant qeydiyyatı, təşkilatların 

reyestr qeydiyyatı, bank hesablarının işləməsi məsələsi, sərhəddə yoxlamalar və vergi 

cərimələrinin silinməsi məsələsi barədə məlumatları toplayıb Şuraya təqdim etsinlər. 



Təklif edildi ki, dekabrın sonuna kimi aidiyyatı ola biləcək hər kəsin iştirakı ilə ölkə səviyyəli, 

məsələn, milli konfrans keçirilsin və orada bütün problemlər hərtərəfli müzakirə edilsin. Şura 

üzvləri bu təklifi dəstəklədilər. 

Qərar: 

1. Koalisiya üzvü olan hansı və neçə təşkilatın qeydiyyata alınması, reyestr qeydiyyatının 

yenilənməsi, qrantların qeydiyyata alınmasına dair ƏN Qeydiyyat və Notariat Baş 

İdarəsinə sorğu ünvanlansın 

2. Şura üzvləri İ.Hüseynli və O.Gülalıyevə tapşırılsın ki, təşkilat və qrant qeydiyyatı, 

təşkilatların reyestr qeydiyyatı, bank hesablarının işləməsi məsələsi, sərhəddə yoxlamalar 

və vergi cərimələrinin silinməsi məsələsi barədə məlumatları toplayıb Şuraya təqdim 

etsinlər. 

3. MSŞA-da yaranmış durumun müzakirəsi və problemlərin həlli yollarının araşdırılması və 

aradan qaldırılması məqsədi ilə MHŞT-yə aidiyyatı ola biləcək hər kəsin iştirakı təmin 

olunmaqla ölkə səviyyəli konfransın keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin. 

Eşidildi 5. Beynəlxalq İdarə heyətinin 25-26 oktyrabr  2016-cı il tarixli  35-ci iclasının 

nəticələrinin və islahedici tədbirlər planın reaallaşdırılması istiqamətində  vəzifələrin icrasının 

müzakirəsinə başlandı. Məsələ geniş müzakirə edildi və bununla bağlı təkliflər irəli sürüldü. 

Xüsusilə, Beynəlxalq İdarə heyətinin 25-26 oktyrabr  2016-cı il tarixli  35-ci iclasının 

nəticələrinin və islahedici tədbirlər planın reaallaşdırılması istiqamətində  vəzifələrin icrasının 

vəziyyəti və MSŞA Koalisiyasında mövcud durumla bağlı mətbuat konfransının keçirilməsi 

barədə təklif üzərində geniş müzakirə aparıldı və 4 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə, 1 nəfər bitərəf 

olmaqla qərar qəbul edildi. 

Qərar: Cari həftə içərisində MSŞA-da yaranmış durumla bağlı mətbuat konfransının keçirilməsi 

məqsədəuyğun sayılsın. 

Eşidildi 6.  

İclasın sədri Monitorinq Qrupunda yaranmış vəziyyəti müzakirəyə çıxardı. Təkliflər səsəndirildi, 

müzakirə aparıldı və vaxt darlığına görə məsələnin növbəti Şura iclasının gündəliyinə salınması 

məqsədəuyğun hesab edildi. 

Eşidildi 7. Koalisiya üzvü İnqilab Əhmədovun rəhbərliyi, Q.İbadoğlu, A.Mehdiyev və 

S.Bağırovun ekspertliyi ilə 29-30 oktyabr tarixdə keçirilmiş təlimlər barədə məlumat verildi. 

Həmin təlimlərdə iştirak edən Koalisiya üzvlərinə sertifikatlar təqdim edildi. 

Sari məsələlərdə müzakirəyə hər hansı təklif olmadı. 

İclasın sədri:                                          Q.İbadoğlu 

İclasın katibi:                                         Ə.Sadıqlı 


