
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Şurasının 

88 saylı Protokolu 

 

 

Bakı şəhəri                                                                                            16 mart 2012-ci il  

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                     8 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva,  Sabit Bağırov,  

Vüqar Bayramov, İlqar Hüseynli 

Əli Quliyev, Məhəmməd Talıblı, 

Nicat Dağlar, Zöhrab İsmayıl 

2 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü 

Sevil Allahverdiyeva, Lətafət Məlikova 

                                                                                                             1 nəfər Koalisiya üzvü  

Sadiq Həsənov 

 

Şura üzvləri təkliflər əsasında gündəliyin üçüncü məsələsi əvvələ keçirərək gündəlik layihəsini 

bələ formalaşdırdılar. 

 

 

İclasın gündəliyi 

1.SOFAZ binasının inşasının monitorinqinin aparilması üçün tədqiqat qrupunun yaradılması. 

2. Koalisiya layihəsi uzrə aralıq hesabat barədə əlaqələndiricinin və operator təşkilatın  

     məlumatı. 

 3.  Koalisiya layihəsi üzrə çalışan məsul şəxslərin məlumatı.  

4. Koalisiya layihəsində nəzərdə tutulan  Şirkətlərin fərdi hesabatlılığı üzrə vəkillik     

     tədbirlərinin təşkili istiqaməti üzrə “ Yerli və beynəlxalq mətbuatda və elektron KİV-   

    də təbliğat-təşviqat fəaliyyəti gücləndirilməsi, bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq  

    MHŞT  prosesində son illər baş verən mühüm dəyişikliklər və inkişaf nəzərə alınmaqla  

    Koalisiya adından MHŞT Memorandumunu imzalamış bütün şirkətlərə fərdi         

     hesabatlılığa keçid təklifinin müzakirəsi üçün məktubların hazırlanıb göndərilməsi”  

     fəaliyyəti barədə müzakirələrin aparılması. 

5.  Cari məsələlər.  
 

1. SOFAZ binasının inşasının monitorinqinin aparilması üçün tədqiqat qrupunun 
yaradılması. 

Şura üzvləri Dövlət Neft Fondunun Yeni tikilən binanın tikilməsinə sərf olunan maliyyə barədə 
ətraflı müzakirələr aparıldı. Bu məsələ ilə bağlı Şura üzvləri öz təkliflərini səsləndirdilər. 
Təkliflər: 
Vüqar Bayramov monitorinq aparmağı və 2-3 nəfərdən ibarət qrupun yaradılmasını təklif etdi. 

İlqar Hüseynli monitorinqin aparılması təşəbbüsünü dəstəkləyərək qrupun yaradılmasını təklif etdi. 



Sabit Bağırov monitorinqdən öncə Neft Fonduna bu məsələ ilə bağlı sorğu göndərilsin. 

Digər Şura üzvləri də monitorinqin aparılması üçün qrupun yaradılması təklifini dəstəklədilər. 
Qərar: Dövlət Neft Fondunun 85 milyon avro dəyəri olan yeni binasının inşası ilə bağlı tədqiqatın 

aparılması üçün Məhəmməd Talıblı, Vüqar Bayramov və Nicat Dağlardan ibarət qrup yaradıldı. 

2. Gündəlikdə duran növbəti məsələ kimi Koalisiya layihəsinin istiqamətləri üzrə işlərin gedişatı 

müzakirə olunub. Şura əlaqələndiricisi Sevil Yüzbaşeva bəzi istiqamət rəhbərlərinin 

səhlənkarlığından, maliyyə  hesabatlarının, şəkillərin, imza vərəqlərinin, tədbirdən əvvəl və sonra 

məlumatların koalisiya Şurasına və şəbəkə vasitəsi ilə Koalisiya üzvlərinə, həmçinin donora 

göndərilməməsi və digər zəruri olan sənədlərin tələb olunan vaxta təqdim olunmamasından 

danışıb. Şura üzvləri qərara gəliblər ki, üzərlərinə düşən vəzifələrə məsuliyyətsiz yanaşan 

istiqamət rəhbərlərinin adı “qara siyahı”ya salınsın və onların növbəti layihələrdə iştirakına qadağa 

qoyulsun.  

Tədqiqatların davamı kimi nəzərdə tutulan təlimlərin keçirilmə vaxtları da müəyyənləşdirilib. 

Bundan başqa MSŞT Memorandumunu imzalamış bütün şirkətlərə layihədə nəzərdə tutulan 

vəkillik fəaliyyəti aparılması məqsədi ilə fərdi hesabatlığa keçid təklifinin müzakirəsi üçün 

məktubların hazırlanıb göndərilməsi qərara aldı. Sevil Yüzbaşeva  bildirdiki layihədə ikinci 

fəaliyyət kimi şirkətlərə gedərək onlarla görüşərək ferdi hesabatlığa keçidə devet etmək nəzərdə 
tutulub. Sabit Bağırov teklif etdiki yaxşı olar ki, şirkətlərlə bir dəyimi masa keçirirək və hamını 

devet edək. Teklif destekləndi. Sevil Yüzbaşeva bildirdiki 2 mart konfransında İngiltərə səfirinin 

koalisiyaya təklif etdiyi köməyindən istifadə edərək onları dəvət etmək olar. 

Daha sonra Şura üzvü Sabit Bağırov ANS telekanalında yayımlanan “İqtisadi Forum”un növbəti 
buraxılışının Koalisiya layihəsində nəzərdə tutulan istiqamət kimi (ikinci veriliş) Şura və Koalisiya 

üzvlərinin iştirakı çəkildiyini iclas iştirakşılarının diqqətinə çatdırıb. Martın 17-də efirə gedəcək 

verilişin qonaqları İnqilab Əhmədov, Azər Mehdiyev və Zöhrab İsmayıl olub.  

Sabit Bağırov həmçinin MSŞT sahəsində yeniliklərdən, o cumlədən ABŞ hökumətinin  MSŞT üzrə 
Çoxtərəfli Qrupun yaradılması ilə bağlı təkliflər gözlədiyinə dair ölkə ictimaiyyətinə ünvanladığı 
müraciətdən də söz açıb. 

Cari məsələlər 
İlqar Hüseynli iclaslarda iştirak etməyən  Şura üzvlərinin gəlməməyi barədə araşdırma 

aparılmasını istədi. 

Məhəmməd Talıblı bundan sonrakı mərhələdə keçiriləcək tədbirlər barədə əvvəlcədən şəbəkəyə 
məlumat verilməsini təklif etdi.  

Bundan başqa Koalisiyaya əlavə donorların cəlb olunması məqsədilə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 

Şurası və Dünya Bankının təmsilçilərilə görüşmək üçün müvafiq müraciətlərin göndərilməsi də 
qərarlaşdırılıb.  

 
 

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 

 

  

 

 

 


