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MƏDƏN SƏNAYESINDƏ ŞƏFFAFLIQ TƏŞƏBBÜSÜNÜN  
10 ILLIK TƏSIRINI QIYMƏTLƏNDIRMƏK ÜÇÜN YERLI 

SƏVIYYƏDƏ APARILAN EKSPERT SORĞUSUNUN 

HESABATI 

 
Təqdim olunan hesabat Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 10 illik təsirini 

qiymətləndirmək üçün yerli səviyyədə aparılan ekspert sorğusunun nəticəsini göstərir. Bu MSŞT 
üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının 2013-2014-cü illər üzrə həyata keçirilən “MSŞT 
Azərbaycan: Validasiyadan sonra inkişaf” layihəsi çərçivəsində baş tutmuşdur.  

Tədqiqat ilkin olaraq kəmiyyət və keyfiyyət sorğusunun aparılmasını nəzərdə tutsa da, 
mövzunun spesifikliyi və müəyyən çətinliklərin olması yalnız məxsusi şəxslərlə dərinləşmiş 
müsahibənin aparılması qərara alınmışdır. Bu tədqiqat proqramının qurulmasında tədqiqatçı ilə 
yanaşı QHT koalisiyasının ekspertləri İnqilab Əhmədov, Qubad İbadoğlu və Zöhrab İsmayıl lazımi 
köməklik göstərərək həm sualların qoyulması baxımından, həm də tədqiqatda istiqamətlərin 
müəyyənləşməsi baxımından təkliflər vermişlər.  

Müzakirələrdən sonra tədqiqatın aparılmasında aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirilməsi 
qərara alınmışdır: 

 MSŞT tətbiqinin dəyərləndirilməsi – uğurlar, çətinliklər; 

 MSŞT təsirlərinin qiymətləndirilməsi – prosesin büdcə şəffaflığına, hökumətin 
və şirkətlərin hesabatlılığına, insanların sosial durumuna təsiri; 

 MSŞT ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi. 
 

Nəzərdə tutuldu ki, bu tədqiqat kiçik qrup-yəni prosesdə olan mütəxəssislər arasında 
aparılsın. Burada  

a) vəziyyəti qiymətləndirmək;  
b) ehtiyaclari qiymətləndirmək;  
c) təkmilləşdirmə istiqamətlərini müəyyənləşdirmək 
 

əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmuş və suallar da bu istiqamətdə hazırlanmışdır. 
 Bütövlükdə suallar 6 əsas hissədən ibarət olsa da, hər suala əlavələr edilmişdir ki, rəyi 
soruşulanlar fikirlərini ətraflı izah edə bilsinlər. Suallar aşağıdakı şəkildə qoyulmuşdur: 

1. Azərbaycanda Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsünün tətbiqindən 10 ildən artıq vaxt keçir. 

Sizcə ötən  müddəti dəyərləndirsək vətəndaş cəmiyyəti  üçün uğurlarımız nədən ibarət olmuşdur. 

Sıravi Azərbaycan vətəndaşı  bu prosesdən nə dərəcədə faydalana bilib?   

2. Sizin fikrinizcə, MHŞT-də yeni standartların tətbiqindən nələr gözlənilir? Bu prosesə  hazırlıq 

işləri sizi qane edirmi? Daha nələr etmək olar ki, yeni standartların tətbiqindən  gözləntilərimiz 

doğrulsun. 

3. Sizcə, Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün hazırki formada tətbiqi Azərbaycanda İctimai 

iştirakçılıq və nəzarətin həyata keçirilməsini nə dərəcədə təmin edir? Sizcə ictimaiyyətin bu 

prosesdə iştirakını necə gücləndirmək olar?  

4. MSŞT ilə bağlı əhalinin məlumatllıq səviyyəsi  sizi qane edirmi? Əgər etmirsə onda 

malumatlılığın artırılması üçün hansi fəaliyyətlərin keçirilməsi lazimdir? 

5. Coxtərfli Qrupda tərəflərin biri olan  VC təmslilçiliynin gücləndirmək üçün nələr etmək olar? 

6. Sizcə, MSŞT-nin Mandatın genişləndirilməsi üçün daha nələri təklif etmək düzgün olardı? 



 

Tədqiqata 15 –dək ekspert cəlb edilmişdir. Bunlar MSŞT üzrə QHT Koalisiyasının Şura üzvləri, 

Çoxtərəfli Qrupun üzvləri, MSŞT üzrə ekspertlər, iqtisadçılar və jurnalistlər olmuşlar. Onların 

cavablarını xarakterizə edərək aşağıdakı ümumiləşdirməni aparmaq olar:  

Birinci suala cavab verərkən ekspertlər ötən on ildə uğurları sadalayaraq aşağıdakıları 

xüsusi qeyd etmişlər: 

 Şirkətlərin fərdi hesabatlılığıa keçməsi təmin olunub; 

 Vətəndaş cəmiyyəti davamlı olaraq gəlirləri izləmişdir; 

 MSŞT prosesi ilə bağlı yeni standartlar qəbul olunmuşdur; 

 İxtisaslaşmış QHT Koalisiyası formalaşmışdır və genişlənməkdə davam edir; 

 Prosesdə olan VC-nin beynəlxalq lobbiçiliyi güclənmişdir; 

 Beyməlxalq səviyyədə Azərbaycan VC üzvlərinin ardıcıl işitirakı təmin olunub; 

 Prosesə yeni qoşulan ölkələrdə VC nümayəndələri təcrübə mübadiləsi aparıb; 

Bütövlükdə sadə vətəndaşların təşəbbüsdən dolayı formada faydalandığını söyləmək 

olar. Konkret olaraq təsirləri aşağıdakı kimi göstərmək lazımdır: 

 Gəlirlər şəffaf olduğuna görə mənimsənilmə riski azalıb; 

 Korrupsiya azalıb; 

 Dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti artıb; 

 Əməkhaqları və pensiyalar artıb; 

MSŞT-də yeni standartların tətbiqi ilə bağlı gözləntilərlə əlaqədar rəyi soruşulanların 

cavablarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 Şirkətlər gəlirlərlə bağlı fərdi hesabat açıqlayacaqlar; 

 Xərclərlə bağlı kontekstual məlumatlar açıqlanacaq; 

 Geniş məlumatlara çıxış imkanı yaranacaq (Çoxtərəfli Qrupun hesabatlılığı və 

s.); 

Eyni zamanda ekspertlər yeni standartların tətbiqində çətinliklər olacağını da qeyd etmişlər: 

o Dövlət Neft Şirkətinin öhdəlikləri yerinə yetirməməsi; 

o Informasiyaların emalı, təhlili və ictimaləşməsi üçün texniki dəstəyin olmaması; 

MSŞT-nin mövcud tətbiqi ictimai iştirakçılığı və ictimai nəzarəti təmin edib etməməsi ilə 

bağlı verilən suala ekspertlərin cavablarında qeyd olunur ki, ictima nəzarət və ictimai iştirakçılıq 

informasiyaya çıxış imkanlarının təmin olunması və məlumat almaq imkanları ilə bağlıdır. Hal-

hazırda isə bu imkanlar olduqca məhduddur. TV debatların keçirilməməsi, mədən sənayesi 

regionlarında məlumatlandırma sessiyalarının aparılmaması və s. bu sahədə müsbət nəticədən 

danışmağa imkan vermir. MSŞT üzrə QHT Koalisiyası və digər VC üzvlərinə qeyr-rəsmi qadağalar 

aradan qalxmalıdır ki, onlar ictimai məlumatlandırmanı təmin edə bilsinlər.  

Növbəti sual isə MSŞT ilə bağlı əhalinin məlumatllıq səviyyəsinin qaneedici olması ilə 

bağlı verilmişdir: Maraqlıdır ki, rəyi soruşulanların hamısı suala mənfi cavab vermişlər. 

Ekspertlər məlumatlılığın artırılması üçün aşağıdakı təkliflər irəli sürmüşlər: 



 insanlara müəyyən payların (müxtəlif formalarda ola bilər: a) pul; b) uşaqların təhsil 

haqqı; c) müalicə, müayinə, dərman üçün ayrılan vəsait, kreditlərin bağlanmasına 

ayrılan vəsaitlər və s.) ayrılması; 

  müxtəlif sosial qruplarla, o cümlədən ənənəvi auditoriyadan uzaq insanlarla təmasın 

gücləndirilməsi; 

  Fərqli maraq qrupları ilə seminar və təlimlərin keçirilməsi; 

  MHŞT üzrə Hökumət Komissiyasının “şəffaflıqla” bağlı bütün növ KİV-lərdə 

məlumatlandırıcı tədbirlər keçirməsini; 

 MHŞT üzrə Hökumət Komissiyası ilə birgə gənclər arasında aksiyaların keçirilməsini; 

 Sosial şəbəkələrdən istifadə edilməsi; 

 Koalisiyanın elektron resurslarının zənginləşdirilməsi; 

Coxtərfli Qrupda tərəflərin biri olan  VC təmslilçiliynin gücləndirilməsi üçün ekspertlər əsasən 

dörd amilə diqqət yetirilməsini vacib saymışlar: 

1. VC üzvlərinin daxili konsensusu; 

2. Peəşkarların təmsilçiliyi; 

3. VC üzvləri texniki və peşəkar biliklərini artırmaq üçün təlimlərə cəlb edilməlidir; 

4. Təşəbbüskar olmalıdır; 

Sonuncu sual isə MSŞT Mandatının genişləndirilməsi ilə bağlı ekspertlərin təklifləri ilə bağlı olmuşdur. 

Cavabları qruplaşqıraraq aşağıdakı variantları göstərmək olar: 

 Azərbaycanda MHŞT ilə əlaqədar xüsusi qanunun qəbul edilməsi; 

 Bütün növ təbii sərvətlərin (tək mədən sənayesi yox) üzərində şəffalığın və 

monitorinqin təmin edilməsi; 

 Xərclərin şəffaflığı və monitorinqi; 

 Mədən sənayesində mülkiyyət sahiblərinin açıqlanması; 

 Dövlət Proqramının qəbul edilməsi; 

 Beynəlxalq lobbiçilik gücləndirilməlidir. 

 

 


