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İclasın gündəliyi 

 
1. Inqilab Əhmədovun aşağıdakı mövzular ətrafında məlumatı: 
• Xəzər təlim mərkəzinin növbəti təlimində iştirakçılıq, 

•  Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq  EITI konfransı haqqında 

•  Azərbaycan EITI nümunəsi üçun qısa ideya təklifi. 
 

2. Koalisiya layihəsi üzrə müsabiqənin nəticələri. 
3.  Azərbaycanda MHŞT-nin tətbiqi üzrə fəaliyyət barədə 2011-ci ili əhatə edən illik hesabat   
     hazırlanması –  Sabit bəyin məlumatı. 
4. Dövlət Neft Fondu müasir tələblərə uyğun, yüksək mərtəbəli ofis binasının tikintisinə ayrılmış  
    məbləğin reallığınının və zəruriliyinin  müzakirəsi. 

 
5. Cari məsələlər. 
  
 
1. Inqilab Əhmədovun aşağıdakı mövzular ətrafında məlumatı: 

1.Xəzər təlim mərkəzində EİTİ, kontraktlar və gəlirlər ilə bağlı keçiriləcək təlimlər barədə İnqilab 
Əhmədov danışdı. Creseant Beach Oteldə keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimində Koalisiya 
üzvlərinin orda yüksək səviyyədə iştirak etməsini istədi. Əsas tələblər isə rus və ingilis dilini 
bilməkdir.  
2. Daha sonra Britaniyalı partnyorlarımızla nəzərdə tutlan Xəzər ölkələri üçün yəni Azərbaycan, 
Türkmənistan və Qazaxıstan üçün silsiləvi beynəlxalq konfransların keçirilməsi barədə məlumat 
verdi. Konfransın 2-si artıq keçən il oldu. Birinci tədbir Aşqabatda, ikincisi Astanada üçüncü tədbir 



isə Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Avropa otelində keçiriləcək konfransın əsas gündəlik 
məsələsi EİTİ-dan sonrakı mərhələsində yaranan problemlərdən danışılacaq. Konfrans 4 paneldən 
ibarət olacaq. 
Birinci paneldə Azərbaycanın EİTİ dan sonrakı mərhələdə olan problemlərdən danışılacaq. 
İkinci paneldə İnqilab Əhmədovun və Qazaxıstandan gələn nümayəndəsinin çıxışı gözlənilir. 
Üçüncü paneldə EİTİ katibliyinin, Ödədiyini Açıqla Koalisiyasının rəhbəri və Revenue Watch 
nümayəndəsinin çıxışları nəzərdə tutulub. İnqilab Əhmədov konfransın tam günü və gündəliyi 
barədə şəbəkədə ətraflı məlumat verecəyini bildirdi və Koalisiya üzvlərinin də bu tədbirin 
diskusiyalarında fəal iştirak etməyini istədi. 
3. Koalisiya üzvü İlham Şaban ilə birlikdə Azərbaycanda EİTİ nümunəsi üçün ideya təklifinin 
hazırlanması istiqamətində görmək istədkiləri iş barədə ətraflı məlumat verdi. O EİTİ 
hesabatlılılığına rəğmən kontraktların nə dərəcədə effektivli səmərəli işləməsini nümunəsini ortaya 
çıxarılmasını təklif etdi və bu işlə bağlı Ekspert Qrupunun yaranıb işlənilməsini təklif etdi. 3-cü 
məsələ ilə bağlı Şura üzvləri öz təkliflərini səsləndirdilər. 
Təkliflər: 

Mübariz Tağıyev bu işdə Koalisiyanında dəstək olacağını bildirdi.  
Zöhrab İsmayıl fərdi hesabatlılığın olması bizim üçün ən yaxşı nümunə ola bilər. 
Məhəmməd Talıblı 2-3 nəfərdən ibarət kiçik bir qrup yaradılsın və deyilən fikirləri sənəd formasına 
salıb şəbəkəyə göndərilsin. 
Sevil Yüzbaşeva qanun layihəsi istiqamətinin boş qaldığı üçün bu istiqaməti tədqiqat istiqamətinə 
yönəldib bu işi İnqilab Əhmədova həvalə etməyi təklif etdi. 
Elçin Abdullayev bu işi bir sistem formasına salıb bizə təqdim etməyi təklif etdi. 
Qərar: 3-5 nəfərdən ibarət bir qrup yaransın və bu təklifin ətrafında işlənilməsi yekdilliklə qəbul 
olundu. 
 
2. Koalisiya layihəsi üzrə müsabiqənin nəticələri. 

Koalisiya layihəsi üzrə fəaliyyət planının digər istiqamətləri üzrə elan olunmuş müsabiqə barədə 
iclasın sədri Sevil Yüzbaşeva məlumat verdi. O qeyd etdi ki, 1.3 istiqamətinə iddiaçı olan 
Məhəmməd Talıblı öz təklifini geri götürərək alternativsiz qalan Qubad İbadoğlu yekdilliklə bu 
istiqamətə məsul şəxs seçildi. 
Fəaliyyət Planın 1.5 istiqaməti üzrə Qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi istiqaməti boş qaldığından 
bu istiqamətə Şura üzvləri öz təkliflərini səsləndirdilər. 
Təkliflər: 

Zöhrab İsmayıl bu istiqamətlə bağlı bir dəyirmi masa keçirilsin və məruzəçi kimi Sahib 
Məmmədovu dəvət edək.  
Mübariz Tağıyev bu işi başqa istiqamətə yönəltməliyik. 
Məhəmməd Talıblı biz gələn Şura iclasına Sahib Məmmədovu dəvət edib bu istqamətlə bağlı onun 
mövqeyini öyrənək. 
Zöhrab İsmayılovun səsləndirdiyi təklif səs qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu. 
1.6 istiqaməti üzrə verilmiş iddiaçılar Oqtay Gülalıyev, İlham Hüseynli və Taleh Əliyevin adı 
bülletenə salınaraq gizli səsvermeyə buraxıldı. Şura üzvlərin səs çoxluğu ilə bülletenlərin hazırlanıb 
gizli səsvermə keçirilməsi üçün Fəridə Hüseynova və Səbinə Məmmədovadan ibarət say 
komissiyası yaradıldı. Səsvermənin nəticələri aşağıdakı kimi formalaşdı: 
 
Taleh Əliyev – 4 səs 
 
İlham Hüseynli – 3 səs 
 
Oqtay Gülalıyev – 1 səs 
 



Qərar: Fəaliyyət Planının 1.3 istiqamətinə məsul Qubad İbadoğlu, 1.6 istiqamətinə məsul Taleh 
Əliyev seçildi. 1.5 istiqamətinə dair müzakirələr isə Sahib Məmmədovun iştirakı ilə gələn Şura 
iclasına qədər təxirə salındı.  
 
3. Azərbaycanda MHŞT-nin tətbiqi üzrə fəaliyyət barədə 2011-ci ili əhatə edən illik hesabat   

     hazırlanması –  Sabit bəyin məlumatı. 

 Sabit Bağırovun məlumatına görə keçən ildə Çoxtərəfli Qrupun qərarlarından biri  Azərbaycanda 
MHŞT hesabatlarının hazırlansı məsələsi olmuşdu. Hesabatın hazırlanması  tender yolu ilə seçilmiş 
şirkətlərin birinə həvalə olunacaq.1 səhifədən ibarət olan hesabatın məzmunu müakirə olunur və 
ÇTQ tərəfindən bu hesabata dair təkliflərini istəyiblər. ÇTQ üzvləri Sabit Bağırov və Qubad 
İbadoğlu hesabatın məzmununa dair öz təkliflərini veriblər. Təkliflərdə Azərbaycan haqqında 
məlumat MHŞT haqqında qısa məlumat onun Azərbaycandan tarixi, MHŞT ilə bağlı qərarlar, 
Çoxtərəfli Qrup, MHŞT Koalisiyası və Şirkətlər haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdı. 
 
4. Dövlət Neft Fondu müasir tələblərə uyğun, yüksək mərtəbəli ofis binasının 

tikintisinə ayrılmış məbləğin reallığınının və zəruriliyinin  müzakirəsi. 

Dövlət Neft Fondu müasir tələblərə uyğun, yüksək mərtəbəli ofis binasının tikintisinə ayrılmış 
məbləğin reallığınının və zəruriliyinin müzakirəsində Şura üzvləri öz mövqelərini bildirdilər. 
Bu məsələ ilə bağlı Sevil Yüzbaşeva Koalisiya adından bəyanatın hazırlanmasını təklif etdi. 
Məhəmməd Talıblı bizim Şura üzvlərindən bu məsələ ilə bağlı mövqeyini alıb onu mətbuatda 
işıqlandırsın. 
Zöhrab İsmayıl ətraflı məlumat almaq üçün Neft Fonduna sorğu göndərək. 
Qərar: Şura üzvləri bu işi İnformasiya xidmətinin rəhbəri Nicat Dağlara həvalə edərək 2-3 Şura 
üzvlərindən bu məsələyə ilə bağlı müsahibə götürüb mətbuatda işıqlandırmağı qərarlaşdılar. 
 
5. Cari məsələlərdə heç bir məsələlə müzakirə olunmadı. 
 
 
 
 
 
İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 


