
 

 
 

“Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Artırılması Qeyri-Hökumət  Təşkilatları    

Koalisiyası    Şurasının    168-ci iclas    

Protokolu 

                      
Bakı şəhəri   Nərimanov  rayonu, F. Xoyski küç, 111     31.01.2017.(Saat:11:00-dan-14:00-dək) 
 

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

                                                                                                   İlham Hüseynli; 

                                                                                                   Oqtay Gülalıyev; 

                                                                                                   Əlövsət Sadıxlı; 

                                                                                                    Akif Qurbanov;    

                                                                                                   Azər Rəsul. 

                                                                                       

            Şura üzvləri: Əliməmməd Nuriyev, Ruhəngiz Hüseynova, Məmmədhəsən Həsənov,                                                                                                 

 Sevil Allahverdiyeva və Elşən Nağıyev iclasın tarixi və yeri barədə Koalisiyanın şəbəkəsi 

vasitəsilə lazımı qaydada xəbərdar edilmələrinə baxmayaraqheç bir əsas göstərmədən  

üzürsüz səbəbə görə iclasda iştirak etmirdilər. 

  MQ-dan iclasda heç kim iştirak etmirdi.  

                                                                                                    

 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) ÇTQ-un 02.02.2017-ci il tarixli iclasına hazırlıq; 

3)  ÇTQ-da vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş proqramları, 

vəzifələri, şəffaf və hesabatlı fəaliyyətinə dair qaydaların qəbulu; 

4) 2015-ci il hesabatına dair Koalisiyanın rəyinin müzakirəsi və müvafiq qərarın qəbulu; 

5) MHŞT İdarə Heyətinin sədri F. Reinfeldtlə görüşə hazırlıq; 

6) Cari məsələlər. 

   

    Dinlənildi:  İclas sədri gündəlikdəki 1-ci məsələ ilə bağlı məlumat verərək bildirdi ki, keçən 

iclasda qərarlaşdıq ki, həbsdə olan Koalisiya üzvləri-Fuad Qəhrəmanlı və Asif Yusifli, həmçinin 

MHŞT-nın Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda 2  müraciət  hazırlanaraq internetdə, 

sosial mediada yayılmış və eyni zamanda MHŞT-nın İdarə Heyətinin sədrinə-cənab- F. 

Reinfeldtə göndərilmişdir. O, eyni zamanda bildirdi ki, ÇTQ-un katibliyində keçmiş ÇTQ 

üzvlərinin də 02.02.2017-ci il tarixli iclasına dəvət edilməsinə mən etirazımı bildirmişəm. O, 

həmçinin söylədi ki, MHŞT ilə bağlı 02.02.2017-ci il tarixində seminar təşkil ediləcək, həmin 

seminarla bağlı bütün Şura üzvlərinin iştirakı zəruriliyini qeyd etdi və onları həmin iclasda 

iştiraka dəvət etdi.  



   Birinci məsələ ilə əlaqədar iclas sədri həmçinin MHŞT-nın Azərbaycanda tətbiqi ilə əlaqədar 

müvafiq “Milli Konfrans”ın keçirilməsi ilə bağlı MHŞT-ni tətbiq edən ölkələrin 

Azərbaycandakı səfirlərləri ilə görüşlər keçirdiyini, bununla əlaqədar MHŞT Komissiyasının 

sədri-Şahmar Mövsimova görüş üçün mürqaciət etdiyini, lakin sonuncunun ona indiyədək cavab 

vermədiyini bildirdi. O, eyni zamanda “Milli Konfrans”ın keçirilməsi ilə bağlı məsələnin ÇTQ-

un 02.02.2017-ci il tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasının gündəliyinə salınmasını təklif 

etdiyini və Gündəliyin layihəsində həmin məsələnin də olduğunu iclas iştirakçılarının diqqətinə 

çatdırdı. 

  Çıxış etdi: Şura üzvü Akif Qurbanov da öz çıxışında MHŞT ilə bağlı Milli Konfransın 

keçirilməsinin zəruri olduğunu, həmin Konfransa hökumət nümayəndələri, hasilat şirkətlərinin 

nümayəndələrinin, bir sözlə maraqlı tərəflərin hamısının dəvət edilməsinin zəruri olduğunu 

bildirdi. 

  Çıxış etdi:Şura üzvü Oqtay Gülalıyev də Milli Konfransın keçirilməsinin MHŞT-ın tətbiqi  

sahəsindəki problemlərin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdi və eyni 

zamanda  səfirkliklərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin də  keçiriləcək Milli 

Konfransa dəvət edilməsinin lazım olduğunu Şura üzvlərinin diqqətinə çatdırdı. 

   Çıxış etdi: Şura üzvü İlham Hüseynli görülmüş işləri və keçən iclasda qəbul edilmiş qərarların 

icra vəziyyətini  kafi hesab etdi və iclas sədrini 1-ci məsələni səsverməyə qoymağa çağırdı. 

         Gündəlikdəki 1-ci məsələ səsə qoyuldu. 

       Səsvermə:  Lehinə 5 ( beş) nəfər; əleyhinə 1 ( bir) nəfər. 

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

 

   Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə əlaqədar məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, ÇTQ-un 

02.02.2017-ci il tarixli iclasının gündəliyinin layihəsi ÇTQ-un üzvlərinə Koalisiya şəbəkəsi 

vasitəsilə göndərilmişdir. O qeyd etdi ki, ÇTQ-un iclas gündəliyində 1-ci məsələ İslahedici 

Tədbirlərə münasibətdir. Bununla bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri QHT sahəsində hansı 

problemlərin olduğunu tam və hərətərfli şəkildə maraqlı tərəflərə çatdırmalıdır. 

    Çıxış etdi: Əlövsət Sadıxlı  ÇTQ-da qrupda təmsil olunacaq vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələrinin 02.02.2017-ci il tarixli iclasda fəal iştirak etməsinin zəruri olduğunu 

bildirməklə yanaşı, həmin iclasda müzakirə olunacaq məsələlərə adekvat münasibət 

bildirilməsinin zəruriliyini bildirdi. 

    Çıxış etdi: Şura üzvü İlham Hüseynli özünün də daxil olduğu işçi qrupu tərəfindən 

hazırlanmış 2015-ci il MHŞT hesabatına dair Koalisiyanın rəyinin ÇTQ-un iclasında 

əsaslandırılmış şəkildə təqdim edilməsinin vacib olduğunu, rəydə öz əksini tapmış tövsiyələrin 

maraqlı tərəflərə tam şəkildə çatdırılmasının zəruriliyini iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.  

  Çıxış etdi: İclas iştirakçısı Akif Qurbanov ÇTQ-un növbəti iclasında fəal iştirak etmək lazım 

olduğunu söyləməklə yanaşı, orada müzakirə olunan məsələlərin və qəbul edilmiş qərarların 

Koalisiya üzvlərinə operativ şəkildə çatdırılmasının MHŞT tətbiqi baxımından olduqca vacib 

olduğunu bildirdi. 

   Çıxış etdi: Şura üzvü Oqtay Güləliyev  yeni seçilmiş ÇTQ üzvlərini təbrik etdi və onlara 

məsuliyyətli işdə müvəffəqiyyət arzuladı. O eyni zamanda əvvəlki ÇTQ üzvlərindən fərqli 

olaraq yeni üzvlərin ÇTQ-un iclaslarında müzakirə olunan məsələlər və qəbul edilmiş qərarlarla 

bağlı Koalisiyaya daha çox məlumat verəcəklərinə inandığını bildirdi. 

    

   Gündəlikdə üçüncü məsələ ilə bağlı məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, “ÇTQ-da vətəndaş 

cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş proqramları, vəzifələri, şəffaf və hesabatlı 

fəaliyyətinə dair qaydalar” əvvəlki Şura iclaslarında bir neçə dəfə müzakirə olunub və həmin 

qaydaların qəbul edilməsi MHŞT  Satndartlarının tələbidir. O, eyni zamanda qeyd etdi ki, 



adıçəkilən qaydalarda ÇTQ üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, vəzifələri və sair tənzimləyici 

məsələlər tam və hərtərəfli şəkildə işçi qrupu tərəfindən işlənərək hazırlanmış və Şura üzvlərinin 

müzakirənizə verilmişdir. 

   Çıxış etdi: Şura üzvü A. Rəsul həmin qaydaları hazırlayan işçi qrupunun tərkibində olduğunu, 

qaydların ilkin variantını şəbəkə vasitəsilə Koalisiya üzvlərinə göndərildiyini və Koalisiya 

üzvlərinin Qaydalarla bağlı bəzi təklifləri olduğunu və həmin təkliflərin son variantda nəzərə 

alındığını bildirdi. 

  Çıxış etdi: Şura üzvü O. Gülaliyev adıçəkilən qaydalarla tanış olduğunu, və Qaydaların normal 

şəkildə hazırlandığını bildirərək qeyd etdi ki, bu günki iclasda qaydaların qəbulu barədə Şura 

müvafiq qərar qəbul etməlidir. O, özünün Qaydaların lehinə səs verəcəyini iclas iştirakçılarının 

diqqətinə çatdırdı. 

   Çıxış etdi: İclas iştirakçısı A. Qurbanov da Qaydaların qəbulunun MHŞT Standartlarının tələbi 

olduğunu bildirməklə yanaşı, adıçəkilən Qaydaların 2.1-ci bəndinin aşağıdakı şəkildə 

yazılmasının zəruri olduğunu bildirdi: “Hökumətdən və yaxud şirkətlərdən  maliyyələşmə 

funksional asılılıq yaradır. Bu hal Çoxtərəfli qrupun üzvləri kimi cəlb edilmiş vətəndaş 

cəmiyyətinin təmsilçiləri  olan QHT-lərin maliyyələşmə mənbələrinin 25%-i və ya daha çox 

hissəsinin  hökumətdən və  yaxud şirkətlərdən asılı olduğu hallarda yaranır.  İllik büdcəsinin 

25%-i və ya daha çox hissəsinin maliyyələşməsi  hökumətdən və yaxud şirkətlərdən  asılı olan 

QHT-lərin təmsilçiləri Çoxtərəfli qrupa üzv ola bilməzlər”.  

     Çıxış etdi: Şura üzvü Əlövsət Sadıxlı da Akif bəy tərəfindən qeyd edilən dəyişikliyi nəzərə 

almaqla “ÇTQ-da vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş proqramları, 

vəzifələri, şəffaf və hesabatlı fəaliyyətinə dair qaydalar”ın qəbul edilməsi üçün səsə qoyulmasını 

təklif etdi. 

          İclas sədri Akif bəyin təklifi də nəzərə alınmaqla işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış “ÇTQ-da 

vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş proqramları, vəzifələri, şəffaf və 

hesabatlı fəaliyyətinə dair qaydalar”ı səsə qoyduğunu elan etdi və Şura üzvlərini səsəverməyə 

dəvət etdi. 

    Səsvermə:  Lehinə 6 ( beş) nəfər. Əleyhinə səs verən olmadı.  

   Qərar: İşçi qrupu tərəfindən hazırlanmış “ÇTQ-da vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə 

mənbələri, iş proqramları, vəzifələri, şəffaf və hesabatlı fəaliyyətinə dair qaydalar” qəbul edilsin. 

     

    Dördüncü məsələ ilə əlaqədar iclas sədri bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasinın 2015-ci  il üzrə 

MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılmasına dair  QHT Koalisiyasının rəyi müvafiq 

işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış və şəbəkədə yayılmış, eyni zamanda ayrıca olaraq Şura üzvlərinə 

də göndərilmişdir. O, həmçinin  işçi qrupunun tərkibinə daxil olmuş Azər Mehdiyev, İntiqam 

Əhmədov, İlham Hüseynli və özünün  rəyin hazırlanmasında fəal iştirak etdiyini, Şura üzvlərindən 

rəyi müzakirə edərək müvafiq qərar qəbul etmələrini xahiş etdi. 

    Çıxış etdi: Şura üzvü A. Rəsul rəylə tanış olduğunu, rəyin peşəkar hazırlandığını, hesabtdakı 

çatışmazlıqların çox hissəsinin rəydə öz əksini tapdığını göstərməklə, rəylə bağlı Şura üzvü olaraq 

səsvermədə müsbət səs vercəyini iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. 

    Çıxış etdi: Şura üzvü İlham Hüseynli  rəyi hazırlayan işçi qrupunun tərkibində olduğunu, 2015-

ci il MHŞT hesbatındakı müsbət və mənfi məqamların hamısını rəydə əks etdirməyə çalışdıqlarını, 

müəyən qədər işçi qrupu olaraq məqsədlərinə nail olduqlarını iclas iştirakçılarının diqqətinə 

çatdırdı. 

    Çıxış etdi: Şura üzvü Ə. Sadıxlı da rəyin normal hazırlandığını və hesabatdakı  çatışmazlıqlar 

rəydə kifayət qədər əks olunduğunu bildirdi. 

    İclas sədri çıxışları yekunlaşdıraraq Şura üzvlərini gündəlikdəki dördüncü məsələyə  səsverməyə 

dəvət etdi. 



    Səsvermə: Lehinə 6 nəfər; Əlihinə səs verən olmadı.  

    Qərar:  Azərbaycan Respublikasinın 2015-ci  il üzrə MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılmasına dair  QHT Koalisiyasının rəyi məqbul hesab edilsin. 

    Gündəlikdəki beşinci məsələnin məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, 01.02.2017-ci il tarixində 

MHŞT İdarə Heyətinin sədri F. Reinfeldt Azərbaycana səfər gəlir və həmin səfərində o, ölkə 

prezidenti ilə yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə də görüşməyi planlaşdırır. O eyni zamanda 

qeyd etdi ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə görüşdə Şura üzvləri fəal iştirak etməlidirlər. 

    Çıxış etdi: Şura üzvü A. Qurbanov qeyd etdi ki, F. Reinfeldlə görüşdə, İslahedici Tədbirlərlə 

bağlı hökumətin gördüyü işlərdən, qanunvericiliyin vəziyyətindən daha çox danışmaq zəruridir. 

     Çıxış etdi: Şura üzvü O. Gülaliyev də bildirdi ki, MHŞT İdarə Heyətinin sədri ilə görüşdə 

xüsusən “Qrant  haqqında” qanunvericiliyə edilmiş mürtəce dəyişikliklərdən, hal-hazırda faktiki 

olaraq xarici donorlar tərəfindən qrant verilməsinin mümkünsüzlüyündən və QHT-in qeydiyyat 

məsələlərindən, həmçinin həbs edilmiş Koalisiya üzvlərindən danışmaq zəruridir. 

    Beşinci məsələ ilə əlaqədar növbəti çıxışçı olmadığından iclas sədri həmin məsələnin 

müzakirəsini yekunlaşdırmağı təklif etdi. İclas iştirakçıları bu təkliflə razılaşdı.  

    Gündəlikdəki-Cari məsələlərdə Şuranın növbəti iclasın vaxtının və gündəliyinin Şəbəkə 

vasitəsilə müəyyən edilməsi razılaşdırıldı. 

    Bununla da iclas sədri Şuranın 168-cı iclasının başa çatdığını  elan etdi.  

 

 
 

            İclasın sədri:                       Q. İbadoğlu 

 

             Katib:                                A. Rəsul 
 

 


