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   Monitorinq Qrupunun iclasını  qrup sədri, açaraq, gündəlik layihəsini iclas iştirakçılarının 

nəzərinə çatdırdı. Həmin gündəlik layihəsinə aşağıdakı məsələlərin daxil edildiyini bildirdi: 

1)Koalisiyanın ümumi vəziyyətinin müzakirəsi. 

2)Koalisiya Şurasının 14.11.2014-ci il tarixli iclasında yeni ictimai birliyin yaradılmasına 

münasibət və müvafiq qərarın qəbulu; 

3)Koalisiya üzvi Qubad İbadoğlunun Monitorinq Qrupuna müracitəinin müzakirəsi və qərarın 

qəbulu; 

4)Koalisiya üzvü Azər Mehtiyevin müraciətinin müzakirəsi. 

   Iclasın gündəliyi yuxarıda qeyd edilən formada MQ-pu üzvləri tərəfindən yekdilliklə təsdiq 

olundu və göstərilən ardıcıllıqla müzakirəsi qərara alındı. 

   1-ci məsələ ilə əlaqədar, iclasın sədri bildirdi ki, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı həyata 

keçirilən təzyiq və təhdidlər Koalisiyanın da vəziyyətinə mənfi təsir göstərməkdədir. 

Koalisiyanın bir sıra üzvlərinin bank hesablarının dondurulması, bəzi üzvlərinin həbs təhdidi 

altında ölkəni tərk etməyə məcbur olması, Koalisiyanın fəaliyyətində nəzərəçarpacaq durğunluğa 

səbəb olmuşdur. Yeni maliyyə imkanlarının əldə edilməsinin çətinləşdirilməsi, mövcud şəraiti 

uyğun taktikanın seçilməsini zəruri edir.  

  Qrup üzvü Sevil Yüzbaşeva da, qeyd olunan fikri inkişaf etdirərək, ümid etdiyini bildirdi ki, 

Kş-sı növbəti iclaslarında müzakirə olunacaq fəaliyyət planında Koalisiyanın durğunluq 

vəziyyətindən çıxaracaq taktiki addımlar   öz əksini tapacaqdır.  

   2-ci məsələ ilə əlaqədar, məlumat verən iclas sədri bildirdi ki, KŞ-nın 14 noyabr 2014-ci il 

tarixli iclası zamanı 3 nəfər Şura üzvü təsisçi olmaqla, Mədən sənayesində şəffaflığın 

artırılması Koalisiyası adlı yeni ictimai birliyin yaradılması barədə qərar qəbul edilmişdir.  

  Koalisiya Şurası adıçəkilən qərarın qəbul edilməsini onunla əsaslandırmıdşdır ki, MSŞT üzrə 

Hökümət Komisiyasının və ÇQ-nin  sədri Şahmar Mövsümovla 11 noyabr 2014-ci il tarixli 

görüş zamanı Koalisiyanın mövcud vəziyyəti müzakirə edilmiş və  yaranmış vəziyyətdən çıxış 

yolları müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı belə bir təklif olub ki, Koalisiyanın maliyyə 

fəaliyyətinə maneələrin aradan qaldırılması üçün Koalisiya Şurası tərəfindən idarə ediləcək və 

sırf Koalisiyaya maliyyə operatorluğu funksiyasını həyata keçirəcək, başqa heç bir fəaliyyətlə 

məşğul olmayacaq bir QHT  yaradılsın. 

 Adıçəkilən qərarın bir sıra Koalisiya üzvlərinin arasında və hətta KİV-də qızğın müzakirəsinə 

səbəb olmuşdur.  

A. Rəsulov Şuranın mübahisəli qərarının Koalisiyanın Əsasnaməsinə və milli qanunvericiliyin 

tələblərinə zidd olduğunu, Koalisiya ilə eyni adlı İctimai Birliyin yaradılmasının və həmin 

birliyin qeydiyyata alınmasının müvafiq olaraq Koalisiyanın ləğv olunmasına gətirib 



çıxaracağını söylədi. İclas sədri fikrini davam etdirərək  hər bir təşkilatın fəaliyyətini 

xarakterizə edən adı olduğunu və həmin ad altında  rəsmi qeydiyyata alınmış təşkilatdan 

başqa, digər qurumların analoji fəaliyyətlə məşğul olmasının qadağan edildiyinin 

qanunvericiliyin tələbi olduğunu  bildirdi.   

  O, həmçinin Şuranın nəinki Koalisiya ilə eyni adlı ictimai birlik yaradılması barədə qərar qəbul 

etmək, hətta başqa ad altında (Koalisiyaya maliyyə operatorluğu funksiyasını həyata keçirəcək 

olsa belə ) hər hansı qurum yaratmaq səlahiyyətinə malik olmadığını söyləməklə yanaşı, 

Koalisiyanın yenidən təşkilinin və təşkilati-hüquqi formasının müəyyən edilməsinin 

Koalisiyanın  ali idarəetmə orqanı olan Ümumi Yığıncağın səlahiyyətinə aid olduğunu göstərdi.  

    Iclas sədri eyni zamanda qeyd etdi ki, Koalisiyanın Əsasnaməsində və ÜY-nin qərarlarında 

təşkilatın əmlakının ( maliyyəsinin ) formalaşma mənbələri  barədə göstərişlər öz əksini 

tapmışdır.  O, KŞ-nin  qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq hərəkət etməli olduğunu və öz 

mübahisəli qərarına yenidən baxmalı olduğunu söylədi.    

 S.Yüzbaşova bildirdiki təbii ki, Şura Koalisiyanın problemlərinin həllinə çalışır lakin ad 

hüququnun müstəsna olaraq Koalisiyanının təsisçilərinə məxsusdur.  Bu mübahisəli qərar Şura 

tərəfindən deyil Koalisiyanın ali idarəetmə orqanının olan UY tərəfindən həll edilməsini 

dəstəkləyir. O, həmçinin KŞ-na adıçəkilən mübahisəli qərarın UY qədər dayandırılması barədə 

MQ-nin qərar qəbul etməsinin təklif etdi.  

  M. Həsənov KŞ-nin Koalisiyanın  maliyyə operatoru adı altında yeni ictimai birlik yaradılması 

barədə qərarının xoş niyyətdən qaynaqlandığını qeyd etsə də,  Koalisiyanın adının həmin ictimai 

birliyə verilməsinin yolverilməzliyini vurğuladı və mübahisəli qərarın ləğv edilməsinin 

zəruriliyini söylədi.  

  Beləliklə, MQ-pu üzvlərinin yuxarıda göstərilən fikirləriləri ümumiləşdirilərək, gündəlikdə 

təsbit olunmuş 2-ci məsələ səsə qoyuldu. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, iclas iştirakçıları 

yekdilliklə Qərara aldı:“Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması Koalisiyası” İctimai Birliyin 

təsis olunması və Əliməmməd Nuriyev, Qubad İbadoğlu və Sevil Allahverdiyevanın  təsisçilər 

olaraq, Ictimai Birliyin sənədlərini hazırlayıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etməsi” barədə 

Koalisiya Şurasının 14 noyabr 2014-ci il tarixli iclasının qərarını Koalisiyanın Əsasnaməsinə 

zidd olduğu üçün ÜY qədər dayandırılmasi  Koalisiya Şurasına tövsiyə edilsin.  

   3-cü məsələ ilə əlaqədar olaraq iclas sədri bildirdi ki, KŞ-nın mübahisəli qərarının qəbulu 

barədə informasiyalar şəbəkədə yayıldıqdan sonra, bəzi Koalisiya üzvüləri həmin qərarla 

əlaqədar 14-22 noyabr 2014-ci il tarixlərində şəbəkədaxili çoxsaylı  yazılı müzakirələr  aparmış, 

bəziləri isə mübahisəli qərar və onun nəticələri barədə KİV-də öz mövqelərini açıqlamışlar. 

   Koalisiya şurasının üzvü Qubad İbadoğlu MQ-na müraciət ünvanlayaraq qeyd edilən 

tarixlərdə mübahisəli qərarla bağlı Şəbəkədaxili aparılan müzakirələr zamanı yazışmalarda 

ünvanına əsassız ittihamların və təhqirlərin səsləndirildiyini və bununla bağlı araşdırlma 

aparılmasının və müəyən edilmiş hallara müvafiq qiymət verilməsini xahiş etmişdir. 

MQ sədri ona olan müraciətlə əlaqədar 50 yaxın şəbəkədaxili yazışmaları araşdırdığını bildirdi. 

A. Rəsulov aşağıdakıları iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı ki: “Yazışmaların əksəriyyəti 

normal şəkildə aparılmış, ancaq bəzi yazışmalarda Qubad İbadoğlunun və onunla eyni movqe 

nümayiş etdirən şəxslərin, hətta yazışmalarda iştirak etməyən Koalisiya üzvülərinin ünvanlarına 

əsassız ittihamlar irəli sürülmüşdür. Xüsusən də Koalisiya üzvü Sahib Məmmədov şəbəkədaxili 

yazışmalarda təşkilatının Koalisiyanın təsisçilərindən biri olduğunu yeni İB yaradılması barədə 

qərarın Koalisiya uzvlərinə müraciət edilmədiyinin və bununla da Koalisiya üzvlərinin 

hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirmişdir. Diskusiyalar bir qədər sərt aparilsa da 

yazışmalar təbii ki, Koalisiyanın gələcək fəaliyyətinə onun problemlərinin həll edilməsinə 

yönəldilmişdir. A.Rəsulov qeyd etdiki, bu yazişmalarda o bir ifadəni təhqir kimi qiymətləndirir.  

Koalisiya üzvü S. Yüzbaşeva da şəbəkədaxili yazışmaları mütəmadi olaraq izləmədiyini bildirdi. 

O dedi ki, onun oxuduğu məktublarda heç bir təhqiramiz  ifadəyə rastlamamışdır. O, bildirmişdir 

ki, MQ sədrinin təhqir hesab etdiyi ifadə sadəcə misal kimi işlədilmişdir. O, oxuduğu yazışmalar 

zamanı hər hansı təhqir, böhtan və ictimai nüfuza xələl gətirən söz və ifalərə rast gəlmədiyini 

söyləyərək bildirdi ,ki Koalisiya da həmişə belə diskusiyalar aparılıb, indiki zamanda isə ölkədə 



vətəndaş cəmiyyətinə qarşı həyata keçirilən təzyiq və təhdidlər insanların əsəblərinin 

gərginliyinə səbəb olmuşdur.  

  Qrup üzvü M. Həsənov da yazışmalar zamanı sərt ifadələr işlədilsədə hər hansı təhqir, böhtan 

və yaxud şəxsiyyəti aşağılayan söz və ifadələrin işlədilmədiyini iclas iştirakçılarının nəzərinə 

çatdırdı. 

  Beləliklə, bütün iclas iştirakçıları müzakirə olunan məsələyə  münasibət bildirdikdən sonra 1 

səs əlehinə, 2 səs lehinə olmaqla: “Şəbəkədaxili aparılan yazılı müzakirələr zamanı Qubad 

İbadoğlunun və digər şəxslərin ünvanına əsassız ittihamlar və təhqirlər səsləndirilmədiyi, 

həmçinin Q. İbadoğlunun, digər Koalisiya üzvlərinin və Koalisiyanın nüfuzuna xələl gətirən 

hərəkətlərə yol verilmədiyi” Qərara alındı.    

  Gündəlikdə duran 4-cü məsələ ilə əlaqədar A. Rəsulov bildirdi ki, Koalisiya üzvü A. 

Mehdiyev Monitorinq Qrupuna müraciət edərək, Şura üzvü A. Orucovun obyektiv səbəbdən 

Şuradan istefa verməsiylə əlaqədar, növbəti Şura üzvü kim olmalıdır sualı ətrafında Koalisiya 

üzvlərinin bəziləri arasında yaranan narahatçılığa münasibət bildirilməsini xahiş etmişdir. 

  Həmin məsələ ilə əlaqədar MQ-pu vahid mövqe sərgiləyərək: bir nəfər MQ-dan, bir nəfər KŞ-

dan və maraqlı tərəflərin iştirakı ilə adıçəkilən mübahisəni araşdıracaq və həll edəcək bir 

komissiyanın yaradılmasını” təklif edir.  

 Gündəlikdə digər məsələ olmadığına görə, iclas bağlı elan olundu.   

  

                   İclasın sədri:                                                                                         Azər Rəsulov 

 

 


