
 Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması   Koalisiyasının  Monitorinq Qrupunun                    

İclasının Protokolu 

                          

 

          Bakı şəhəri                                                                                                22.04.2014-cü il 

 

İclasda iştirak edirdi:                                                               4 nəfər Monitorinq Qrupu üzvi 

                                                                                            Məmmədhəsən Həsənov, Azər Rəsulov 

                                                                                           Sədaqət Paşayeva, Lətafət Məlikova  

                                                                                   MQ-nın üzvi Sevil Yüzbaşova üzürlü səbəbə  

                                                                                 görə, iclasda iştirak etmirdi. 

 

  Monitorinq Qrupunun iclasını açıq elan edən, qrup sədri, A. Rəsulov iştirakçılara, şəbəkədə də 

yayılmış  gündəlik layihəsini iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Həmin gündəlik layihəsinə 

aşağıdakı məsələlərin daxil olduğunu bildirdi: 

1) Koalisiya layihəsinin icra vəziyyəti və layihənin icraçıları tərəfindən hesabatlılıq; 2) Cari 

məsələlər.   

Daha sonra gündəliyin layihəsinə  əlavə və dəyişiklər barədə təkliflər verməyi MQ üzvlərindən 

xahiş etdi.  

   Gündəliyin layihəsinə yeni təkliflər, əlavələr  edilmədiyinə görə, layihə səsə qoyuldu və 

yuxarıda qeyd olunun ardıcıllıq saxlanılmaqla, iclas iştirakçıları tərəfindən, yekdilliklə təsdiq 

olundu. 

  Gündəlikdə nəzərdə tutulan 1-ci məsələ ilə əlaqədar çıxış edən, iclas sədri,  A. Rəsulov bildirdi 

ki: hazırda Koalisiyanın həyata keçirdiyi layihənin icra vəziyyəti barədə MQ-da kifayət qədər 

məlumat yoxdur. Koalisiyanın ofisindən əldə edilmiş 2 səhifəlik natamam məlumatlar isə layihə 

çərçivəsində görülən işlər barədə tam və hərtərəfli informasiya almağa imkan vermir. Maliyyə 

hesabatı da daxil olmaqla,  layihənin icrası ilə əlaqədar hesabatın MQ-u üzvlərinə göndərilməsi 

barədə şəbəkə vasitəsilə, icraçılara müraciət olunsa da, indiyədək çağırışa hər hansı reakasiya 

verilməmişdir.  

  Yuxarıda qeyd olunan fikri, davam etdirən,  MQ üzvi  Sədaqət Paşayeva Koalisiya layihəsinin 

icrası ilə əlaqədar  əldə edilmiş 2 səhifəlik hesabatın olduqca səthi tərtib olunduğunu bildirdi. 

Onun fikrincə, həmin məlumatlar görülən işlər  barədə obyektiv informasiya almağa imkan 

vermir. O, layihə icraçılarının öz işlərinə diqqətli yanaşmadığını, hesabatlılığa meylli olmadığını 

söylədi. Bu halın layihə icraçılarının eyni zamanda Şura üzvi olmasından irəli gəldiyini bildirdi.   

Buna görə də, Koalisiya Şurasına müraciət olunmalıdır ki, Koalisiyanın seçkili orqanlarında 

təmsil olunan şəxslərin, Koalisiyanın icra edəcəyi növbəti layihələrdə layihə icraçısı kimi 

tanınmasını qadağan edən Qərar qəbul etsin. Gələcəkdə Şura və MQ üzvləri yalnız ekspert və s. 

qismində layihənin icrasına cəlb olunsunlar. 

   Məmmədhəsən Həsənov də həmin fikirlə razılaşaraq, əlavə etdi ki, belə bir qərarın qəbulu,  öz 

növbəsində hesabatlılğın artması ilə yanaşı,  Koalisiyada təmsil olunan, ancaq onun fəaliyyətində 

seyrçi mövqe tutan üzvlərin də fəallaşmasına təkan verə bilər. 

  Beləliklə, yuxarıda göstərilən fikirləriləri ümumiləşdirilərək, gündəlikdə təsbit olunmuş 1-ci 

məsələ səsə qoyuldu. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, iclas iştirakçılarının  yekdilliklə qəbul 

etdikləri Qərarda, layihənin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış hesabat qeyri-kafi hesab edildi və 

icraçıların üzərinə qısa zamanda yeni, daha geniş, maliyyə xərclərini də əhatə edən hesabatın 

hazırlanaraq, şəbəkədə yayılması  öhdəliyi  qoyuldu.  



  Qəbul edilən qərarda eyni zamanda,  KŞ-na tövsiyə olundu ki, Koalisiyanın seçkili orqanlarında 

təmsil olunan şəxslərin, ekspert və yaxud köməkçi  statusu ilə gələcək layihərin icrası prosesinə 

cəlb olunması halları istisna olmaqla, onların layihənin icraçısı qismində  iştirakını  qadağan 

edən Qərar qəbul etsin.  

  İclasın gündəliyində olan 2-ci, cari məsələyə keçid edən iclas sədri, aprel ayının ilk həftələrində 

bir neçə Koalisiya üzvinin şirkətlərin maraqlarına uyğun olaraq, onların həyata keçirdiyi 

tədbirlərdə  iştirak etməsi barədə informasiyanın şəbəkədə yayıldığını və həmin məsələyə 

münasibət bildirməyi iclas iştirakçılarından xahiş etdi. 

  İclas iştirakçısı, S. Paşayeva şəbəkədə yayılan həmin informasiya ilə tanış olduğunu, ancaq 

konkret olaraq, həmin Koalisiya üzvlərinin kimliyi barədə məlumat əldə edə bilmədiyini söylədi. 

Eyni zamanda qeyd etdi ki, bu halın həqiqiliyini yoxlamaq üçün üzvlərin kimliyi müəyyən 

edilsin və həmin şəxslər öz hərəkətlərinə aydınlıq gətirsinlər. Əgər onların hərəkətlərində, 

Koalisiyanın maraqlarına zidd məqamlar aşkar edilərsə, Şura həmin şəxslərin Koalisiyada 

təmsilçiliyi məsələsinə baxsın.  

  Lətafət Məlikova da yuxarıda qeyd olunan fikri inkişaf etdirərək, hər hansı şirkətin maraqlarına 

xidmət edən hərəkətin Koalisiyanın məqsədlərinə zərbə vurduğunu göstərdi və bunun qarşısının 

almağın zəruriliyini söylədi.  

  M. Həsənov da məsələnin ciddi olduğunu, Şuranın həmin şəxslərin kimliyini müəyyən etməsini 

və Koalisiyanın prinsiplərinə zidd hərəkətlərinin ifşa olunmasının gərəkliliyini bildirdi. 

  Beləliklə, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar səsvermə kiçirildi. Səsverminin nəticələrinə əsasən, 

yekdilliklə, qəbul edilmiş Qərarda müəyyən edildi ki, “adları ayrı-ayrı şirkətlərin maraqlarına 

xidmət etməkdə hallanan şəxslərin öz hərəkətlərinə aydınlıq gətirsinlər və Şura həmin şəxslərlə 

əlaqədar Əsasnamədə və digər əlaqəli hüquqi sənədlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görsün.       

 

  İclas sədri gündəlikdəki cari məsələ olaraq, digər məsələnin, KŞ-sı iclasları ilə əlaqədar tərtib 

olunan  protokollarının şəbəkədə yayılmaması və bu halın da narahatçılıq yaratdığını bildirdi. M. 

Həsənov protokolların hətta MQ üzvlərinə belə göndərilmədiyini qeyd etdi və təklif etdi ki, KŞ-

sı protokollarının mütəmadi olaraq, şəbəkədə yayılması barədə Şuraya müraciət olunsun. Təklif 

iclas iştirakçıları arasında səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu.   

  Gündəlikdə digər məsələ olmadığına görə, iclas bağlı elan olundu.   

  

İclasın sədri:                                                                                         Azər Rəsulov 

İclasın katibi:                                                                                        Lətafət Məlikova 

 

 


