
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı hаqqındа Əsasnamə 
 

 

1. Ümumi müddəalar 

1. Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı (Bundan sonra “Koalisiya” 

adlandırılacaq) Azərbaycanın təbii sərvətlərinin istismarından əldə edilən gəlirlərə və onların 

istifadəsinə ictimai nəzarəti həyata keçirən milli qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyidir. 

1.2. Koalisiya öz fəaliyyətini bu Əsasnaməyə və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq qurur. 

1.3. Koalisiyanın məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1.3.1. Təbii sərvətlərin istismarından əldə olunan və Azərbaycanın payına düşən gəlirlərin tam 

həcmdə dövlətə çatası, onların etibarlı saxlanması və səmərəli istifadəsinə ictimai nəzarətin 

təşkili və həyata keçirilməsi; 

1.3.2. Təbii sərvətlərin istismarı və əldə olunan gəlirlər barədə Azərbaycan vətəndaşlarının 

yetərincə məlumatlandırılması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və o cümlədən dövlət 

orqanları və şirkətlərin bu sahədə fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi; 

1.3.3. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının şəffaflıqla bağlı səylərinin birgə fəaliyyət formasına 

keçirilməsi yolu ilə ictimai fəallığın yüksəldilməsi; 

1.3.4. Azərbaycan hökumətinin qoşulduğu “Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü”ndə 

Azərbaycan ictimai qurumlarının təmsil edilməsi. 

1.4. Koalisiya hüquqi şəxs statusuna malik deyildir. 

1.5. Koalisiyanın mərkəzi ofisi Bakı şəhərində yerləşir. 

2. Koalisiyanın fəaliyyətinin prinsipləri 

2.1. Kоаlisiyаnın fəаliyyəti ictimаiyyət, dövlət qurumlаrı və KIV üçün аçıqdır. 

2.2. Istənilən ictimаi birlik, fоnd, digər ictimаi qurum, dövlət qurumu, KIV-nümаyəndəsi, аyrı-

аyrı vətəndаşlаr Kоаlisiyаnın fəаliyyəti barədə məlumаt tələb еdə bilərlər. Bu halda Koalisiya 

müvаfiq məlumаtı təqdim еtməyə bоrcludur. 

2.3. Kоаlisiyаnın fəаliyyəti bаrədə hеsаbаtlаr Kоаlisiyаnın vеbsəhifəsində və mаliyyə imkаnlаrı 

оlduqdа mətbuatda dərc еdilir. 

2.4. Kоаlisiyаnın fəаliyyəti bаrədə cаri məlumаtlаr mütəmаdi olaraq Kоаlisiyаnın vеbsəhifəsində 

yеrləşdirilir. Koalisiyanın fəаliyyətinə dair geniş məlumаtlar eyni zamanda Kоаlisiyаnın 

büllеtеnlərində dərc edilir. 

2.5. Kоаlisiyа Şurasının fəаliyyəti məlumаtlаr mütəmаdi şəkildə Kоаlisiyаnın üzvlərinə еlеktrоn 

pоçt vаsitəsilə çаtdırılır. 

3. Koalisiyanın fəaliyyət formaları 

3.1. Koalisiya öz fəaliyyətini aşağıdakı formalarda həyata keçirir: 

3.1.1. Konfrans, seminar və dəyirmi masalar, o cümlədən virtual müzakrələrin keçirilməsi; 

3.1.2. İşçi qrupların və komissiyaların yaradılması; 

3.1.3. Koalisiyadaxili qrant müsabiqələrinin keçirilməsi 

3.1.4. Müvafiq auditlərin və ekspertizanın təşkili; 

3.1.5. Dövlət orqanları, yerli və beynəlxalq qurumlar, təşkilatlar və şirkətlərlə əməkdaşlığın 

formalaşdırılması və inkişafı; 

3.1.6. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin verilməsi və bu təkliflərin qəbul 

edilməsi üzrə ictimai vəkilliyin aparılması; 

3.1.7. İctimai əhəmiyyətli aksiyaların keçirilməsi; 

3.1.8. Kitabların, kitabçaların, jurnal, bülletenlərin, plakatların və s. nəşri; 

3.1.8. Koalisiyanın internet (Web) səhifəsinin yaradılması; 

3.1.9. Beynəlxalq (xarici) təcrübənin öyrənilməsi və yayılması; 

3.1.10. Beynəlxalq səviyyədə Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə iştirak; 

3.1.11. Treninqlərin keçirilməsi və məsləhətlərin verilməsi; 

3.2. Koalisiya qanunla qadağan edilməyən digər formalarda da fəaliyyət göstərə bilər. 

4. Koalisiyada üzvlük 



4.1. Koalisiyanın məqsədlərini və bu Əsasnaməni qəbul edən, “Mədən Sənayesində Şəffaflıq 

Təşəbbüsü”nü dəstəkləyən qeyri- hökumət təşkilatları Koalisiyaya üzvü ola bilər. 

4.2. Koalisiyada üzvlük könüllüdür. Üzvlüyə qəbulla bağlı müvafiq qeyri-hökumət təşkilatının 

rəhbəri tərəfindən Koalisiyanın Şurasına yazılı ərizə ilə müraciət olunur. Müraciətə qeyri-

hökumət təşkilatının ali orqanının müvafiq qərarından çıxarış əlavə edilir. Koalisiyaya üzv 

Koalisiya Şurasının islasında iştirak edən üzvlərin yarıdan çoxunun səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 

4.3. Koalisiyanın üzvü istənilən vaxt Koalisiyadan çıxa bilər. Bu halda Şuraya bu barədə yazılı 

ərizə ilə müraciət etmək kifayətdir. Müraciətin geri götürülməsinə yol verilirmir. 

4.4. Növbəti Ümumi Yığıncağa 1 ay qalmış Koalisiya üzvlüyünə qəbul dayandırılır və 

Koalisiyanın Katibliyi tərəfindən üzvlərin reyestri aparılır. 

4.5. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağında davamlı olaraq 2 dəfə üzrsüz səbəbdən iştirak etməyən 

üzvün fəaliyyətinə xitam verilir. 

4.6. Koalisiya üzvünün aşağıdakı hüquqları vardır: 

4.6.1. Koalisiyanın, o cümlədən Şuranın iclaslarında iştirak etmək; 

4.6.2. Koalisiyanın orqanlarına seçmək və seçilmək; 

4.6.3. Koalisiyanın məlumat bazalarından istifadə etmək; 

4.6.4. Şuraya və Monitorinq Qrupuna müraciət etmək; 

4.6.5 Şuranın fəaliyyəti barədə məlumat tələb etmək; 

4.6.6.. Koalisiyanın fəaliyyət sahəsinə aid bu və ya digər məsələlərin Koalisiyanın iclaslarında 

baxılması üzrə təkliflər irəli sürmək. 

4.6.7. Koalisiyanın texniki (avadanlıqlar, ofis və s.) imkanlarından istifadə etmək; 

4.7. Koalisiya üzvü Koalisiyanın məqsədlərinə uyğun layihələrlə çıxış edə və bu layihələri üçün 

Koalisiya Şurasına müraciət edərək dəstək məktubu tələb edə bilər. 

4.8. Kоаlisiyаnın istənilən üzvü müvаfiq lаyihə bаrədə, оnun icrаsı, mаliyyə vəsаitinin 

хərclənməsi hаqqındа geniş məlumаt tələb еdə bilər. 

4.9. Koalisiya üzvü yalnız Şura tərəfindən səlahiyyət verildiyi halda Koalisiyanın adından çıxış 

edə, bəyanatlar verə bilər 

4.10. Koalisiya üzvü bu Əsasnaməni rəhbər tutmalı, Koalisiya üzvlərinin Etik- Davranış 

Kodeksinə əməl etməli və Koalisiyanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə yol verməməlidir 

4.11. Koalisiyanın üzvü Koalisiyanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə yol verdikdə, habelə 

Koalisiyanın Əsasnaməsini pozduqda, Koalisiya üzvlərinin Etik- Davranış Kodeksinə əməl 

etmədikdə, Koalisiyanın digər üzvləri ilə qeyri-etik davrandıqda, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri 

mütəmadi yerinə yetirmədikdə Şuranın iclasda iştirak edən üzvlərinin 2/3 səs çoxluğu ilə 

Koalisiyadan xaric edilə bilər. 

5. Koalisiyanın orqanları 

5.1. Koalisiyanın orqanları Ümumi Yığıncaq, Koalisiya Şurası, Monitorinq Qrupu və regional 

nümayəndəliklərdən ibarətdir. 

5.2. Koalisiyanın ali orqanı Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi yığıncaq ildə bir dəfədən az olmayaraq 

keçirilir. Novbədənkənar Ümumi Yığıncaq Şuranın özünün birbaşa qərarı, habelə Monitorinq 

Qrupunun ya da Koalisiya üzvlərinin azı 1/5-nin tələbi ilə Şura tərəfindən çağırıla bilər. Ümumi 

Yığıncaq Koalisiya üzvlərinin 1/3-dən çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. 

5.3. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir: 

5.3.1. Koalisiyanın Əsasnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklərin edilməsi; 

5.3.2. Koalisiyanın əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi; 

5.3.3. Koalisiyanın orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl 

dayandırılması; 

5.3.4. Koalisiyanın illik hesabatın təsdiq edilməsi; 

5.3.5. Koalisiyanlın başqa təşkilatlarda iştirakı; 

5.3.6. Koalisiyanın yenidən təşkili və ləğv edilməsi; 

5.3.7. Bu Əsasnamə ilə nəzərdə tutulan digər məsələlərin həlli; 

5.3.8. Koalisiya üzvlərinin Etik-davranış Kodeksinin qəbul edilməsi; 

5.4. Ümumi Yığıncağın bütün iclasaları yazılı qaydada protokolllaşdırılır. 



5.5. Ümumi Yığıncaqlararası dövrdə Koalisiyanın idarə edilməsi Ümumi Yığıncaq tərəfindən 

seçilən Şura tərəfindən həyata keçirlir. 

5.6. Şuranın say tərkibi Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. Şuraya üzvlər gizli 

səsvermə qaydasında nisbi səs çoxluğu ilə 2 il müddətinə seçilir. Koalisiya üzvü ardıcıl olaraq 2 

dəfədən artıq Şura üzvü seçilə bilməz. Memorandumun tərəflərindən (hökumət komissiyasına 

üzv olan dövlət orqan və şirkətlərdən) qrant alan Koalisiya üzvü olan təşkilatın təmsilçisi 

layihənin icrası müddətində Şurasının üzvü ola bilməz. Şura üvlüyünə koalisiyaya ÜY tarixindən 

ən az 6 ay öncə üzv olmuş təşkilatın nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülə bilər. 

5.7. Şura, üzvlərinin 2/3 hissəsi seçildikdə səlahiyyətlidir. Şura üzvlərinin səlahiyyət müddəti 

Şuranın yeni tərkibi seçildikdə başa çatır 

5.8. Şura üzvü istеfа vеrdikdə Şuranı bu barədə yazılı ya da elektron formada xəbərdar edir. 

Həmin vaxtdan onun Şura üzvü kimi fəaliyyətinə xitam verilir. 

5.9. Şuranın səlahiyyət müddəti dövründə Şura üzvlüyünə xitam verildikdə, üzvlüyə Şura 

üzvlüyünə seçkilərdə daha çox səs toplamış şəxs Şuranın üzvü seçilmiş hesab edilir. 

5.10. Şura üzvü üzürsüz səbəbdən аrdıcıl olaraq Şuranın 3 iclаsındа iştirаk еtmədikdə, 

ümumiyyətlə isə 1 il ərzində 10 və daha çox iclasda iştirak etmədikdə Monitorinq Qrupunun rəyi 

nəzərə alınmaqla Şura üzvlüyündən çıхmış hesab edilir. 

5.11. Şuranın səlahiyyətlərinə aşağıdakı məsələlər daxildir: 

5.11.1. Kоаlisiyаnın fəаliyyətini qurur onun cari fəaliyyətinə rəhbərlik еdir; 

5.11.2. Koalisiyanın nümayəndəliklərini açır; 

5.11.3. Yеrli və хаrici təşkilаtlаr və qurumlаrlа dаnışıqlаr аpаrır və Kоаlisiyаnın аdındаn 

müvаfiq sənədlərin imzаlаnmаsınа rаzılıq vеrir. 

5.12. Bu Əsasnamə ilə nəzərədə tutulan digər məsələlərin həll edir 

5.13. Şura Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər səlahiyyətləri 

də həyata keçirə bilər. Ümumi Yığıncaq tərəfindən Şuraya əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. 

5.14. Şuranın iş qaydası Şuranın reqlamenti ilə tənzimlənir. 

5.15. Şuranın fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün Şura üzvləri arasından Koordinator sеçilir. 

Koordinatorun səlаhiyyətləri Şura tərəfindən müəyyən edilir. Koordinator Kоаlisiyаnı bütün 

Kоаlisiyахаrici (ölkə dахili və хаrici) əlаqələrdə, tədbirlərdə, görüşlərdə və sаir təmsil еdir. 

Koordinator Kоаlisiyа аdındаn qərаr qəbul еtmək səlаhiyyətinə mаlik dеyil. 

5.16. Koalisiyanın Monitorinq Qrupu Ümumi Yığıncaq tərəfindən 5 nəfərdən ibarət tərkibdə 2 il 

müddətinə seçilir. Monitorinq Qrupunun səlahiyyət müddəti dövründə Monitorinq Qrupu 

üzvlüyünə xitam verildikdə, üzvlüyə Monitorinq Qrupuna seçkilərdə daha çox səs toplamış şəxs 

üzv seçilmiş hesab edilir 

5.17.. Monitorinq Qrupu öz iclaslarını ayda 1 dəfədən az olmayaraq keçirir. Monitorinq 

Qrupunun iclasları onun üzvlərinin azı yarısı iştirak etdikdə səlahiyyətlidir İclaslara sədrlik 

rotasiya qaydasında həyata keçirilir. 

5.17.1. Monitorinq Qrupu ilk iclaslarında Qrupun sədrini seçir. sədr və katibin səlahiyyət 

müddəti bir ildir və onlar dalbadal iki dəfə seçilə bilməz. – Monitorinq Qrupunun sədr və katibi 

iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə seçilir. -. Monitorinq Qrupunun sədr: – Monitorinq 

Qrupunun sədr Qrupun iclaslarını çağırır və onun iclasına sədrlik edir; – Monitorinq Qrupunun 

qəbul etdiyi qərarları imzalayır; – Koalisiya şurasının yığıncaqlarında Monitorinq Qrupunu 

təmsil edir. 

5.17.2. Monitorinq Qrupunun katibi; – Monitorinq Qrupunun iclaslarının protokolunu aparır və 

imzalayır; – Monitorinq Qrupunun kargüzarlıq işlərini həyata keçirir; 

5.18. Monitorinq Qrupu ən azı 3 aydan bir öz fəaliyyəti barədə Koalisiya üzvlərinə Koalisiyanın 

imkanlarından istifadə etməklə ətraflı məlumat verir. 

5.19. Monitorinq Qrupunun səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

5.19.1. Koalisiyanın seçkili orqanlarının, vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin bu 

Əsasnaməyə uyğunluğuna dair nəzarətin həyata keçirilməsi; 

5.19.2. Koalisiya tərəfindən və Koalisiyanın zəmanəti ilə həyata keçirilən layihələrin və 

tədbirlərin monitorinqinin təşkil edilməsi; 



5.19.3. Fəaliyyət dairəsinə daxil olan məsələlərlə bağlı Ümumi Yığıncağa və Şuraya təkliflərin 

verilməsi; 

5.19.4. Əsasnamənin pozulması üzrə müvafiq rəylərin verilməsi. 

5.20. Monitorinq Qrupunun fəaliyyəti Monitorinq Qrupunun reqlamenti ilə tənzimlənir. 

5.21. Regional nümayəndəliklər Şuranın qərarı ilə yaradılır. Regional nümayəndəliklərin 

fəaliyyəti Şura tərəfindən təsdiq olunan “Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının regional 

nümayəndəlikləri haqqında” Əsasnamə ilə tənzimlənir. 

6. Katiblik 

6.1. Katiblik Koalisiyanın təşkilati-texniki və informasiya məsələləri üzrə yardımçı funksiyaları 

həyata keçirir 

6.2. Katibliyin strukturu və tərkibi Şuranın razılığı ilə Koordinator tərəfindən müəyyən edilir. 

6.3. Katibliyin fəaliyyətinə rəhbərlik Koordinator tərəfindən həyata keçirilir. 

7. Yekun müddəaları 

7.1. Bu Əsasnamənin 5.3.1; 5.3.4 və 5.3.6-ci bəndlərində nəzərədə tutulan səlahiyyətlər Ümumi 

Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir və Koalisiyanın başqa orqanlarına verilə bilməz. 

7.2. Bu Əsasnamənin 4.1. və 4.2.-ci madələrində üzvlüklə bağlı nəzərdə tutulan tələblər bu 

dəyişiklilərə qədər Koalisiya üzvü olan fərdi üzvlərə şamil edilmir. 

7.3. Kоаlisiyаnın fəаliyyəti qrаntlаr, iаnələr еləcə də Kоаlisiyа üzvlərinin mаliyyə vəsаitləri və 

digər rеsurslаrı (tехniki vаsitələr, yеr və sаir) hеsаbınа mаliyyələşdirilir. 

7.4. Bu Əsаsnаməyə əlavə və dəyişiklik Kоаlisiyа üzvlərinin yarıdan çoxunun iştirak etdikdə 

Ümumi Yığıncaq tərəfindən iştirakçıların 2/3 səs çoxlugu ilə еdilir. 

7.5. Kоаlisiyа оnun üzvlərinin аzı 2/3 – nin səs çoxluğu ilə Ümumi Yığıncaq tərəfindən ləğv 

еdilir. 

  

MSŞA Kоаlisiyаsı hаqqındа Əsasnamə (bütün dəyişikliklər) 

“MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI” Koalisiyası haqqında Əsasnamə 

(2007-ci ilin oktyabrın 20-də, Koalisiyanın Ümumi yığıncağında qəbul edilib)  

“MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI” Koalisiyası haqqında Əsasnamə 

(2007-ci ilin martın 7-də, Koalisiyanın Ümumi yığıncağında qəbul edilib)  

“MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI” Koalisiyası haqqında Əsasnamə 

(2005-ci il may- iyun aylarında elektron səsvermə ilə dəyişikliklərdən sonra qəbul edilib) » 

“MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI” Koalisiyası haqqında Əsasnamə 

(03 dekabr 2004-cü il tarixli dəyişikliklərlə)  

“MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI” Koalisiyası haqqında Əsasnamə 

  

(13 may 2004-cü il tarixdə koalisiyanın təsis yığıncağında qəbul edilib)  

 


