
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 02 aprel 

2016-cı il tarixli, 152 saylı Şura iclasının protokolu  

 

İclasda iştirak edirdi: 10 nəfər Şura üzvü  

 

Əliməmməd Nüriyev, Azər Mehtiyev, Rafiq 

Təmrazov, Mehriban Vəzir, Sevil 

Allahverdiyeva, Xalid Kazımov, İlqar 

Hüseynli, Taleh Əliyev, Məlahət Mürşüdlü 

və  Zaur Əkbər. 

Koalisiya üzvü Qubad İbadoğlu, Sahib 

Məmmədov 

 

 

İclasa sədrlik edən Əliməmməd Nüriyev Koalisiya Şurasının 152-ci iclasının gündəliyinin e-mail 

şəbəkəsində yayıldığını və iclas barədə bütün koalisiya üzvlərinə məlumat verildiyini bildirdi. 

Daha sonra sədr gündəlik layihəsini səsləndirərək səsə qoydu. 

 

1 .Qərarların icra vəziyyəti  və Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti. 

2. MSŞA Koalisiyasının və uzvlərinin problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər haqqında 

məlumat. 

3. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin “Mədən sənayesində şəffaflığın 

artırılması, təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələrdə resurs hasilatı problemləri” layihəsi çərçivəsində 

hazırladıgi tövsiyələrin müzakirəsi. 

4. Müstəqil Administrator üçün şərtlər toplusuna münasibət. 

5. Cari məsələlər. 

 

Gündəlik layihəsi səsə qoyularaq qəbul edildi. 

 

1) Qərarların icra vəziyyəti  və Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti:  

Qərarların icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verən Şura koordinatoru Əliməmməd Nuriyev bildirdi 

ki, Şuranın son iclasından sonra qəbul edilən qərarların icrası ilə bağlı işlər aparılıb:  

Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının keçirilməsinə hazırlıq istiqamətdə tədbirlər davam etdirilib. 

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyasının hüquqi şəxs statusu alması üçün 

tələb olunan Nizamnamənin ilkin variantı hazırlanaraq koalisiya üzvlərinin müzakirəsinə təqdim 

edilib. Eyni zamanda Koalisiya üzvlərinin problemlərinin həlli ilə bağlı danışıqlar davam 

etdirilib.  

Koalisiya üzvü Qubad İbadoğlu bildirdi ki, Koalisiyanın statusunun müəyyənləşdirilməsi 

koalisiya üzvlərinin iradəsindən asılı olaraq həll ediləcək. Hüquqi statusun müəyyənləşdirilməsi 

Koalisiyanın gələcəkdə fondlara çıxışının olması, maliyyə əməliyyatlarının aparılması üçün 

lazımdır. Amma ötən il buna cəhd edilməsi göstərdi ki, Koalisiyanın bəzi üzvləri buna birmənalı 

yanaşmır.  

Əliməmməd Nuriyev bildirdi ki, Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının keçirilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim 

olunan layihənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Şura ilə bağlı müzakirələr aparılıb:  

Yəqin ki, növbəti həftə bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Bu məqsədlə 7500 manat vəsait 

ayrılması nəzərdə tutulur. Şura ilə müqavilənin imzalanması və vəsaitin ayrılması üçün texniki 

işlərin görülməsi müəyyən qədər vaxt alacaq. Ümumi Yığıncağın video çəkilişinin də aparılması 

təmin ediləcək. Əvvəlcə düşünürdük ki, UY aprelin 16-da keçirək. Amma Ümumi Yığıncağın 

keçirilməsi üçün çox böyük həcmdə hazırlıq işlərinin görülməsi lazımdır. Bu işlər bir qədər vaxt 

aparacaq.  



Ümumi Yığıncağın keçirilməsinə hazırlıq məsələlərinə toxunan Şura üzvü Azər Mehtiyev 

Ümumi Yığıncağın aprelin 30-da keçirilməsini təklif edib. Təklif səsə qoyularaq qəbul edildi. 

Daha sonra Ümumi Yığıncağın gündəliyinə daxil ediləcək məsələlərlə bağlı müzakirə aparıldı. 

İlkin olaraq gündəliyə 5 məsələnin daxil edilməsi təklif edildi: 

1. Koalisiya Şurasının hesabatı 

2. Monitorinq Qrupunun hesabatı 

3. Koalisiyanın hüquqi statusu ilə bağlı məsələnin müzakirəsi 

4. Təşkilati məsələ 

5. Cari məsələ.  

Gündəliyin ilkin layihəsi razılaşdırılaraq əlavə təkliflərə açıq olduğu bildirildi. 

Koalisiya üzvlərinin Ümumi Yığıncaqda iştirakı ilə bağlı müzakirə edildi. Təklif edildi ki, 

Ümumi Yığıncaqda təşkilatların sədrləri təmsil etsin. Təşkilat sədri iştirak etməyən təşkilatın 

icraedici orqanı həmin təşkilati kimin təmsil edəcəyi ilə bağlı qərarı möhürlənmiş şəkildə 

Təşkilat Komitəsinə təqdim olunsun. Qeydiyyatdan keçməyən təşkilatların isə təmsilçiləri 

sədrlərinin verdiyi imzalı məktub əsasında şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə  Ümumi 

Yığıncaqda iştirak edə bilər. 

Həmçinin, təklif edildi ki, Koalisiya Şurası və Monitorinq Qrupu üzvlüyünə namizədlərin 

verilməsi üçün Koalisiya şəbəkəsində elan verilsin. 

 

2) MSŞA Koalisiyasının və uzvlərinin problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər 

haqqında məlumat: 

Daha sonra Şura koordinatoru Koalisiyanın və uzvlərin problemlərinin həlli istiqamətində 

görülən işlər haqqında məlumat verib. Bildirilib ki, Koalisiya üzvlərinin ölkədən çıxıb, ölkəyə 

qayıdarkən məruz qaldığı yoxlamalar dayandırılıb. Bütövlükdə Koalisiya üzvlərinin tam olaraq 

sərhəddə yoxlanılması ləğv edilib. Artıq heç bir koalisiya üzvü ölkədən çıxarkən və ölkəyə 

gələrkən yoxlamalara məruz qalmır.  

Bəzi təşkilatlara qarşı  vergi cərimələri dondurulub. Bank hesablarından həbslərin götürülməsi 

istiqamətində işlər davam etdirilir. Amma təşkilatların bank hesabından həbslərin götürülməsi 

məhkəmə qərarı ilə  olduğundan hüquqi prosedurların həyata keçirilməsi üçün bir neçə gün vaxt 

lazımdır. Artıq həmin təşkilatlar və şəxslərin bank hesabından həbsin götürülməsi ilə bağlı 

təqdimatlar məhkəmələrə təqdim olunub, bu işlərə müvafiq rayon məhkəmələrində baxılıb. 

Yaxın günlərdə məhkəmə qərarları banklara göndəriləcək.  

Oktay Güləliyevlə bağlı məsələ ilə bağlı da araşdırma apardıq. Mənə verilən məlumata görə, 

Oktay Güləliyevin məsələsi Koalisiya üzvlərinin problemlərindən bir qədər fərqlidir. Belə ki, 

O.Güləliyevin üzərində şərti iş var. Bunun götürülməsi üçün isə qanunvericiliklə müəyyən edilən 

prosedurlar var. Amma bununla belə həmin problemin də həll edilməsi ilə bağlı tədbirlərimizi 

davam etdiririk. 

 

3) Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin “Mədən sənayesində 

şəffaflığın artırılması, təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələrdə resurs hasilatı problemləri” 

layihəsi çərçivəsində hazırladıgi tövsiyələrin müzakirəsi: 

Daha sonra Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin “Mədən sənayesində 

şəffaflığın artırılması, təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələrdə resurs hasilatı problemləri” layihəsi 

çərçivəsində hazırladıgi tövsiyələrin müzakirəsi aparılıb. Koalisiya üzvü Sahib Məmmədov 

hazırlanan tövsiyyələrlə bağlı məlumat verib. Bildirildi ki, hazırlanan tövsiyələr  Azərbaycanda 

mədən sənayesində şəffaflığın təmin olunmasına, ictimaiyyətin  hasilat sənayesindən əldə edilən 

gəlirlərə dair müfəssəl məlumatlar əldə etməsinə, mədən hasilatının ətraf sosial və ekoloji mühitə 

təsirlərinə dair məlumatların əldə edilməsinə, eləcə də bu gəlirlərin xərclənməsi ilə bağlı 

məlumatlara çıxışı üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənib. Tövsiyyələrdə 

Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) hüquqi statusunun müəyyən edilməsi, ÇQ-nin öz büdcəsinin olması, 

müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməsi əksini tapıb. Həmçinin, ÇQ-yə ölkə Prezidentinin Fərmanı 

ilə Publik Hüquqi Şəxs (PHŞ) statusu verilməsi məqsədəuyğundur. 



Şura üzvü Azər Mehtiyev Çoxtərəfli Qrupun katibliyinin statusunun müəyyənləşdirilməsinin 

vacib olduğunu vurğuladı:  

Zamanla Çoxtərəfli Qrupun katibliyinin müstəqilliyi müzakirə mövzusu olub. İndi də bu 

məsələnin müzakirəyə çıxarılması ancaq müsbət nəticə verərdi. Ola bilər ki, bu təkliflər qəbul 

edilməsin. Amma məsələnin müzakirəyə çıxarılıb bu təkliflərin reallaşdırılması üçün real 

vəziyyətin öyrənilməsi üçün bir işçi qrupun yaradılmasına nail olunması da müsbət olardı.  

 

4) Müstəqil Administrator üçün şərtlər toplusuna münasibət. 

Daha sonra Müstəqil Adminstrator üçün şərtlər toplusu müzakirə edildi. Koalisiya Şurasının 

üzvü, Çoxtərəfli Qrup üzvü Azər Mehtiyev Azərbaycanın MSŞT üzrə 2014-cü il hesabatı və 

hesabata Koalisiya tərəfindən hazırlanan rəy və rəydə əksini tapan tövsiyyələrlə bağlı məlumat 

verdi. Hesabatda əksini tapan yeniliklərlə bağlı danışan Azər Mehtiyev hesabatda olan 

yeniliklərin vətəndaş cəmiyyətinin geniş araşdırma aparmasına imkan verəcəyini vurğuladı.  

Eyni zamanda Koalisiyanın rəyindən sonra Hesabatda bir sıra düzəlişlər edilib.  

Sonda iclasda iştirak edən Beynəlxalq MSŞT İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu ABŞ-da 

Dünya Bankının təmsilçiləri ilə keçirdiyi görüşlər barədə məlumat verdi. Azərbaycanla bağlı 

növbəti qiymətləndirmə ilə bağlı danışan Q.İbadoğlu bunun Beynəlxalq İdarə Heyətinin iyunun 

əvvəlində keçirilən toplantısından sonra mümkün olacağını bildirib. 

 

QƏRARA ALINDI:  

 

1. Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın.  

 

2. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağı 30 aprel 2016-cı ildə keçirilsin.  

 

3. Koalisiya Şurası və Monitorinq Qrupu üzvlüyünə namizədlərin verilməsi üçün Koalisiya 

şəbəkəsində elan verilsin.  

 

 

İclasın sədri:      Ə.Nuriyev 

 

 

 

 


