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“ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN” KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ 
BİRLİYİNİN 2015-Cİ İLƏ DAİR İLLİK HESABATI 

Sədrdən ön söz 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının idarə heyəti və üzvləri adından işimizə göstərdiyiniz 
marağa görə sizə minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. 2015-ci il həm Azərbaycan üçün, həm 
də təşkilatımız üçün vacib bir il olmuşdur. 

Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aparılan tədbirlərin ardıcıllığını təmin və 
yaxşı idarəetməni təşviq etmək, dövlət orqanlarının işində şəffaflığı artırmaq və açıq hökumət 
prinsiplərini təbliğ etmək istiqamətində səylərini davam etdirir. Biznesi nizamlayan hüquqi 
aktların qəbulu, o cümlədən, daşınmaz əmlakın (tikintilərin) satışından tutulan verginin 
hesablanması və ödənişini asanlaşdıran Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi, eləcə də, 
sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların (vergidən başqa) azaldılması Azərbaycan hökumətinin 
2015-ci ildə əsas nailiyyətləri sırasındadır. Bu il digər müvəffəqiyyət – sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq istəyən kiçik və orta sahibkarlar üçün lisenziya və icazə əldə etmə prosesinin 
sadələşdirilməsidir. 

2015-ci ildə Beynəlxalq Şəffaflıq (Transparency İnternational) təşkilatının milli bölməsi olan 
“Şəffaflıq Azərbaycan” İctimai Birliyi Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) layihəsinin 
icrasını və Bakı, Gəncə və Qubada İctimai Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət 
Mərkəzlərinin fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bundan başqa, təşkilatımız layihənin digər 
komponentləri olan Azərbaycan hökumətinin milli və beynəlxalq səviyyədə korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin monitorinqi, KİV və sosial şəbəkələr 
vasitəsilə vətəndaşlar arasında korrupsiya və onun nəticələri barəsində məlumatlılığın 
artırılması istiqamətində fəaliyyət göstərmişdir. Təşkilatımız bu il Beynəlxalq Şəffaflıq 
təşkilatının Katibliyi vasitəsilə Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi, Azərbaycanda idarəçilik 
sisteminin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutan böyük regional araşdırmanın bir parçası olan 
“Azərbaycanda Milli Şəffaflıq Sisteminin Qiymətləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində 
öhdəliklərini də bitirmişdir. Tamamlanan layihələr sırasında təşkilatımızın təşkilatçılıq və 
texniki bacarıqlarının artırılması məqsədilə Kemoniks İnterneyşnl tərəfindən həyata keçirilən 
“İnkişaf naminə Yerli Bacarıqların Artırılması” layihəsi, eləcə də, Sahibkarlığın və Bazar 
İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun dəstəklədiyi və “Şəffaflıq Azərbaycan” Gəncə 
ofisi tərəfindən həyata keçirilən “Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dəstək” layihəsidir. 

Bu il iki dəfə – fevral və dekabr aylarında Azərbaycan Manatının devalvasiyaya məruz 
qalması ilə əlaqədar çətin anlar yaşadıq. Ölkədəki iqtisadi problemlərə baxmayaraq, biz 
fəaliyyətimizi və gördüyümüz işləri davam etdirdik. Bu il bizi sevindirən hal isə Azərbaycan 
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası və Baş Prokurorluq yanında 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi ilə strateji əməkdaşlığımızın gücləndirilməsi, Vergilər 
Nazirliyi və Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri ilə tərəfdaşlığımızın qurulması oldu.   

Fuad Süleymanov, 
 
İdarə heyətinin sədri 
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“Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatı haqqında 
 
“Beynəlxalq Şəffaflıq” (Transparency İnternational) təşkilatı bütün dünyada korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə aparıcı beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Beynəlxalq katibliyi Berlin 
şəhərində yerləşən Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı dünyanın 90-dan çox ölkəsində yerləşən milli 
bölmələri vasitəsilə həyata keçirilən antikorrupsiya fəaliyyətini əlaqələndirir. Bu bölmələr 
özlərinin siyasi xəttini müəyyənləşdirməkdə və fəaliyyətləri üçün maliyyə vəsaitinin 
artırılmasında azad seçimə malik olan müstəqil yerli QHT-lərdir. “Beynəlxalq Şəffaflıq” 
aşağıdakı prinsipi özünə rəhbər tutur: “Korrupsiya ölkəyə aid xüsusi bir hal olduğundan, 
yerli təşkilatların fəaliyyəti göstərilən hər hansı xarici təsirdən və ya cəhddən daha effektli ola 
bilər.” 
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” haqqında 
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2000-ci ilin oktyabr ayında vətəndaş cəmiyyətinin və elmi 
dairələrin nümayəndələri tərəfindən təsis olunmuş və tam səlahiyyətli yerli bölmə kimi 2001-ci 
ilin oktyabrında “Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatı tərəfindən akkreditasiya olunmuş, 2013-cü ilin 
mart ayında isə yenidən akkreditasiyadan keçmişdir. Biz, əsasən, ictimaiyyətin bilik 
səviyyəsinin artırılması sahəsində işləyir və Azərbaycanda korrupsiyanın səbəblərini, 
formalarını və bu təhlükəli ictimai fenomenin azaldılması yollarını araşdırırıq. Biz həmçinin 
korrupsiyanın şahidləri və qurbanları olan sıravi fiziki şəxslərə hüquqi yardım göstərir və 
hökumət strukturlarına siyasi və qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında köməklik 
göstəririk.    
 
Korrupsiya Qavrama İndeksi 2015  
 
2016-cı il yanvarın 27-də “Beynəlxalq Şəffaflıq” özünün ən məşhur məhsulunu – 2015-ci il 
üçün Korrupsiya Qavrama İndeksini nəşr etdi. Bu sənəd, ictimaiyyətdə və hökumət 
strukturlarında mövcud olan korrupsiyanın iş adamları və ölkə ekspertləri, ölkə vətəndaşları 
və əcnəbilər tərəfindən qavranılma dərəcələrinə görə ölkələri sıralayır. İndeks 100 bal (çox 
yaxşı), 0 bal (çox korrupsiyalaşmış) nisbətində müəyyən edilir.  Bu il Azərbaycan 29  balla  168 
ölkə arasında 119-cu sırada yer almışdır. 2015-ci ildə Azərbaycan keçən ilə oxşar nəticəni 
göstərmişdir. 

 
Cədvəl 1. Azərbaycanın Korrupsiya Qavrama İndeksində 2000-2015-ci illər üçün yeri və 

qiymətləndirilməsi  

İl 
Ölkələr arasında 

tutduğu yer 
İndeksdə yer alan 

ölkələrin sayı 
Topladığı bal 

0-dan (çox zəif)  10-a dək (çox yaxşı) 

2000 87 90 1.5 

2001 84 91 2.0 

2002 95 102 2.0 

2003 124 133 1.8 

2004 140 146 1.9 

2005 137 159 2.2 

2006 130 163 2.4 

2007 148 179 2.1 
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2008 159 180 1.9 

2009 143 180 2.3 

2010 134 178 2.4 

2011 143 183 2.4 

2012 139 176 271 

2013 128 177 28 

2014 126 175 29 

2015 119 168 29 

 
Hökumətlərin Müdafiə sahəsində Anti-korrupsiya İndeksi 2015 

“Beynəlxalq Şəffaflıq” Təşkilatı 3 dekabr 2015-ci il tarixində Müdafiə və Təhlükəsizlik 
Proqramı (BŞ MTP) çərçivəsində hazırlanmış yeni “Hökumətlərin Müdafiə sahəsində Anti-
korrupsiya İndeksini” nəşr etdi. Hökumətlərin Müdafiə sahəsində Anti-korrupsiya İndeksi 
müdafiə və təhlükəsizlik institutlarında korrupsiya riski ilə əlaqədar institusional və qeyri-
formal nəzarət mexanizmlərinin mövcudluğunu və səmərəliliyini, həmçinin onların icra 
vəziyyətini qiymətləndirir. Dünyada müdafiə sektorları arasında korrupsiyaya meyillilik 
səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 77 ballıq sorğudan istifadə edən BŞ MTP 128 ölkənin 
korrupsiyaya qarşı hazırlıq səviyyəsini A-dan (aşağı risk) F-ə (böhranlı risk) qədər olan şkala 
əsasında sıralamışdır; Azərbaycan E səviyyəsində qiymətləndirilmişdir. Bu isə, Azərbaycanda 
müdafiə sektorunun “çox yüksək” korrupsiya riski ilə qarşı-qarşıya olduğu deməkdir.  

Cədvəl 2. Hökumətlərin Müdafiə sahəsində Anti-korrupsiya İndeksində Azərbaycanın 2015-ci 
il üçün yeri və qiymətləndirilməsi 

 

                                                           
12012-ci ilin metodologiyavə məlumat formatı əvvəlki illərdən fərqləndiyi üçün köhnə məlumatlar ilə müqayisə 
etmək mümkün deyil. 
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Ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında “Şəffaflıq Azərbaycanın” xüsusi yeri 

Azərbaycan bölməsi insanlara kiçik vəzifəli şəxslərin korrupsiya hərəkətlərinə qarşı 
müqavimət yaradılmasında köməklik göstərməyə başlayan birinci vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatıdır və bunu İctimai Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət Mərkəzi (ALAC) və 
Hüquq Resurs Mərkəzi (LRC) layihələri çərçivəsində hüquqi məsləhət vermək yolu ilə həyata 
keçirməyə başlamışdır. Bölmə vətəndaş cəmiyyətinin əhali və rüşvətxor məmurlar arasında 
yalnız səmərəli bir sədd kimi fəaliyyət göstərməsini deyil, həm də dövlət-QHT  əməkdaşlığının 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmərəliliyinin artırılmasını təmin etdiyini aydın nümayiş 
etdirmişdir. “Şəffaflıq Azərbaycan” bir çox insanın korrupsiyaya qarşı olan münasibətini 
dəyişmiş və vəzifəli şəxslərin zorakılığına qarşı heç bir əks nəticəsi olmadan uğurla etiraz 
oluna biləcəyini və olunmasını nümayiş etdirmişdir. 
 
2015-ci ildə keçirilmiş layihələrimiz   

1. Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) layihəsi (Bakı, Gəncə, Quba; layihə tərəfdaşları 
 İqtisadi Tətqiqatlar Mərkəzi, Konstitusiya Araşdırmalar Fondu, İnternyus və AGAT) 
 donor – ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi; büdcə 1,5 milyon ABŞ dolları; müddət 14 
 Sentyabr 2012 – 15 Sentyabr 2016; 

2. Azərbaycan Milli Şəffaflıq Sistemi Qiymətləndirməsi (Avropa Qonşuluq Alətinin Şərq 
regionu üzrə Milli Şəffaflıq Sistemi Qiymətləndirməsi layihəsinin bir hissəsi); donor  – 
Avropa Birliyi; 115.900,26 Avro; müddət 1 mart 2013 – 28 fevral 2015; 

3. İnkişaf naminə Yerli Bacarıqların Artırılması (İYBA); donor – “Kemoniks”; 9.354 AZN; 
müddət 15 yanvar 2014 – 15 iyul 2015; 

4. Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dəstək, “Şəffaflıq Azərbaycan” Gəncə ofisi; donor – 
Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu; 24.000 ABŞ dolları; 
müddət 15 mart 2014 - 14 yanvar 2016. 

I. AZƏRBAYCAN ŞƏFFAFLIQ TƏRƏFDAŞLIĞI (AŞT) LAYİHƏSİ 

Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Layihəsi 2012-ci ilin sonunda başlayıb, dörd ildir davam 
edən ALAC layihəsinin növbəti mərhələsi olaraq, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının 
korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədə oynadığı mühüm rolun gücləndirilməsini təklif edir; 
həmçinin şəffaflığın, hesabatlılığın və dürüstlüyün təminatı naminə insanların tələblərinə qarşı 
hökumətin məsuliyyətinin artırılmasını təşviq edir. Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı layihəsi 
müxtəlif layihə komponentləri üzrə fəaliyyət göstərir: (a) anti-korrupsiya siyasətinin inkişafı 
və strategiyasının həyata keçirilməsi; (b) monitorinq və qiymətləndirmə (məlumatların 
toplanması və təhlili daxil olmaqla); (c) ictimai maarifləndirmə və təbliğat; (d) media, o 
cümlədən sosial media; (e) Hökumət ilə birgə aparılan işdə keçmiş nailiyyətlərin nəzərə 
alınması, həmçinin Bakıda, Gəncədə və Qubada yerləşən üç ALAC mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
davamı.   

 

AŞT layihəsinin ilk iki ilində “Şəffaflıq Azərbaycan” dörd təşkilatla əməkdaşlıq etmişdir 
(KAF, İTM, AGAT və İnternyus). 2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən “Şəffaflıq 
Azərbaycan” təşkilatı fors major hadisələr nəticəsində fəaliyyətlərinə son qoyulan İTM, 
AGAT və İnternyusun icra etdiyi komponentləri üstlənmişdir. AŞT layihəsi çərçivəsində 
KAF ilə tərəfdaşlıq davam edir. 
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Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının 

İcrasının Monitorinqi 

AŞT layihəsi üzrə tərəfdaş təşkilat kimi, “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu (KAF) 
Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icra 
vəziyyətini təhlil edir. KAF 23 ixtisaslaşmış QHT-ni birləşdirir və Anti-korrupsiya Şəbəkəsini 
təmsil edir. 2015-ci ildə KAF tərəfindən icra olunmuş fəaliyyətlərin bəziləri: 

                      

 Yuxarıdakı şəkillər: 2015-ci il 1 may tarixində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində hökumət və 
vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil olunmuşdur. Korrupsiyaya 
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının sentyabr 2013 – 
dekabr 2014 tarixləri arasında icrasına dair monitorinq hesabatı maraqlı tərəflərə təqdim 
olunmuşdur. 

 KAF Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının 
növbəti dövr üçün təhlilinə başlamış və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin monitorinqlə bağlı 
fikirlərini əldə etmişdir. Dekabr 2014 – dekabr 2015-ci il tarixlərini əhatə edən monitorinq 
nəticələri 2016-cı ildə açıqlanacaqdır.  

 
Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının İcrasının 

Monitorinqi 

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının mütəxəssis qrupu Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-
ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqini davam etdirir. 2015-ci ildə icra 
olunmuş fəaliyyətlərin bəziləri:  
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 Yuxarıdakı şəkillər: 2015-ci il 14 may tarixində Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı Açıq 
Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icrasına dair 
monitorinq hesabatını dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti, həmçinin mətbuat və 
beynəlxalq təşkilatların/səfirliklərin iştirak etdiyi dəyirmi masada təqdim etmişdir. 
Monitorinq hesabatı sentyabr 2013 – dekabr 2014 tarixləri arasındakı dövrü əhatə edir. 
Hesabatın nüsxələri Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın və digər dövlət 
orqanlarının nümayəndələrinə paylanmışdır. 

 
Media üzrə fəaliyyətlər 

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ölkədə anti-korrupsiya xəbərlərinin icmalını hazırlamaqda 
davam edir. Veb səhifəsində yaradılmış xüsusi sub-kateqoriya – 
www.transparency.az/cnews/ korrupsiya məsələləri üzrə maarifləndirmə və informasiyanın 
yayılması vasitəsi kimi istifadə olunur. 2015-ci ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 
mütəxəssis qrupu anti-korrupsiya məsələləri ilə bağlı 911-dən çox xəbər, müsahibə və 
araştırma məqalələrindən ibarət 9 onlayn xəbər bülleteni hazırlamışdır.  
 
Anti-korrupsiya fəaliyyətlərinə gənclərin cəlb edilməsi  

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı gəncləri idarəçilikdə şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipləri ilə bağlı 
maarifləndirmək məqsədilə, AŞT layihəsi çərçivəsində gənclərin korrupsiya ilə mübarizə 
tədbirlərini təşkil edir. Ümumilikdə 2015-ci ildə, gənclərin korrupsiya ilə mübarizəsi sahəsində 
2 universitet (Xəzər Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti) və 4 dövlət qurumu (Baş 
Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiya, Bərdə ASAN Xidmət Mərkəzi və Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
Məlumat Hesablama Mərkəzi) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində və 260 tələbənin iştirakı ilə 8 tədbir 
keçirilmişdir. 2015-ci ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı tərəfindən bu istiqamətdə icra olunmuş 
fəaliyyətlərin bəziləri:  

  

 Yuxarıdakı şəkillər: 30 aprel 2015-ci il tarixində, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı Baş 
Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ilə birgə Bakı Dövlət 
Universitetində “korrupsiyaya qarşı mübarizədə qaynar xəttin rolu” mövzusunda seminar 
təşkil etmişdir. 45 tələbənin iştirak etdiyi tədbirdə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsində Təşkilati və İnformasiya Təminatı İdarəsinin böyük prokuroru Ramin 
Hüseynov qaynar xəttlərin rolu və təsiri, onlardan səmərəli istifadə yollarını müzakirə 
etmiş və auditoriyanın suallarını cavablandırmışdır. 

 
 
 

http://www.transparency.az/cnews/
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Hüquqi Məsləhət Mərkəzləri  
 
Hüquqi yardım vətəndaşlara artıq qarşılaşdığı vəya qarşılaşma riski olan korrupsiya faktı ilə 
üz-üzə qalarkən qanuni prosedurlardan effektiv formada yararlanmaq üçün verilən 
tövsiyələrdir. Yardımla təmin edilən vətəndaşlar mərkəzlərdə çalışan peşəkar 
hüquqşünasların köməyi ilə öz şikayətlərini aydınlaşdırır, şikayətlərini yazılı formada tərtib 
edirlər və öz işlərinin həlli istiqamətində çalışırlar.  
 
1-ci Diaqram. 2015-ci il ərzində xidmət növlərinə görə ALAC müştərilərinin sayı (ümumi 
say 1965)  
 

 
 
Quba və Gəncədəki mərkəzlərimiz kənd əhalisinin hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə 
hüquqi yardım sessiyaları keçirmişdir. 2015-ci ildə ümumilikdə 8 sessiya baş tutmuş və bu 
tədbirlərdən 187 nəfər faydalanmışdır. 
 

 

Yuxarıdakı şəkillər: 17 aprel 2015-ci il tarixində, AŞT Quba Mərkəzi Siyəzən rayonunun Böyük 
Həmyə kəndində orta məktəb heyəti (29 iştirakçı, 23-ü qadın və 6-sı kişi) üçün hüquqi 
məlumatlandırma sessiyası keçirmişdir. AŞT Guba Mərkəzi iştirakçıları korrupsiya problemi 
və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 
nəzərdə tutulan anti-korrupsiya tədbirləri, eləcə də AŞT layihəsi, müxtəlif kəndlərdə keçirilən 
mobil təlimlər və uğur nümunələri haqqında məlumatlandırmışdır. İştirakçılara notariat 
xidmətləri, torpaq məsələləri, qaz təchizatı, polis və digər sahələrdə korrupsiya halları ilə bağlı 
hüquqi məsləhətlər verilmişdir.  

Qaynar 

xəttlərə ilkin 

zənglər , 35, 

2%

Hüquqi 

yardım (şifahi 

yaxud yazılı 

formada) , 

1611, 82%

Məlumat 

sorğusunun 

tərtibi, 319, 

16%
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Anti-korrupsiya təhlili 
 
Dərin anti-korrupsiya islahatlarının aparılmasına ən çox ehtiyac duyulan sahələrin müəyyən 
edilməsi məqsədiylə statistik məlumatlar hər üç mərkəz tərəfindən toplanılır və sahələr üzrə 
müqayisə olunur. Aşağıdakı diaqramdan göründüyü kimi, məhkəmə sistemi narazılıqların ən 
çox olduğu qurum olaraq qalmaqdadır. Şikayətlərin əhəmiyyətli bir hissəsi sosial müdafiə, 
kommunal xidmətlər, polis və özəl sektordandır. 
 
2-ci Diaqram. 2015-ci il ərizində ALAC-a daxil olan şikayətlərin sahələri (şikayətlərin 
ümumi sayı 1611)  
 

 
 
 
İctimai Maarifləndirmə və Məlumatlandırma 
 
Layihənin bu komponenti hüquq dili, ictimai məlumatlılıq, seçicilərin sayının artırılması və 
hüquqi proseslərdə vətəndaş iştirakçılığı yolu ilə hüquqi mədəniyyəti təşviq etmək məqsədi 
güdür. Bu fəaliyyətin nəticələri ictimai anti-korrupsiya təhsilini və korrupsiya ilə mübarizədə 
ictimai iştirakçılığı artıracağı gözlənilir. Bu tədbirlər ALAC mərkəzinə daxil olan korrupsiya 
ilə əlaqəli müraciətlərin statistikasının analizi, ölkədə baş verən proseslər nəzərə alınmaqla, 
ayrıca hədəf qrupları üçün xüsusən kənd yerlərində təşkil olunur.  
 
2015-ci ildə ümumilikdə, Gəncə və Quba mərkəzləri 257 nəfəri əhatə edən, rüşvət və 
korrupsiyaya qarşı fəaliyyət və təşəbbüsləri təşviq edən 8 ictimai məlumatlandırma 
kampaniyası həyata keçirmişdir.   

Məhkəmə

sistemi; 357; 22%

Səhiyyə; 28, 2%
Təhsil; 30; 2%

Gömrük ; 12; 1%

Vergi/Maliyyə ; 
27, 2%

Polis ; 124; 8%

Lisenziyalar; 37; 
2%

Dövlət 
satınalmaları; 5; 

0%

Özəlləşdirmə; 22; 
2%

Social müdafiə; 
178; 11

İnspeksiyalar; 12; 
1%

İcra Hakimiyyəti; 
66; 4%

Pensiya; 69; 4%

Əmək 

mübahisələri; 49; 
3%

Bələdiyyə;  35; 2%

Prokurorluq 
orqanları; 38; 2%

Özəl sektor; 128; 
8%

Hərbi 
Komissarlıq; 22; 

1%

Kommunal 

xidmətlər; 137; 
9%

Digər; 
227; 
14%

Qeydə
alınmamış; 8; 0%
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Yuxarıdakı şəkillər: 15 may 2015-ci il tarixində, AŞT Gəncə Mərkəzi Gəncə SOS Uşaq Kəndləri 
təşkilatının həyata keçirdiyi Ailəyə Dəstək layihəsinin Samux və Göygöldən olan 
iştirakçılarına təlim təşkil etmişdir. AŞT Gəncə Mərkəzi iştirakçıları (19 nəfər, 17-si qadın, 2-si 
kişi) AŞT layihəsi, Gəncə və ətraf regionlarda təşkil olunan mobil təlimlər və layihənin 
uğurları, eləcə də, şəxsiyyət vəsiqəsinin əldə olunması və Dövlət Rüsumu haqqında Qanun 
barəsində məlumatlandırmışdır. Auditoriya isə şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi, alimentin 
ödənişi ilə bağlı məhkəmə qərarının icra olunmaması, vərəsəlik hüququ, doğum 
şəhadətnaməsinin müvafiq dövlət qurumu tərəfindən rədd edilməsi, uşaq doğuşuna görə 
birdəfəlik müavinət üçün lazım olan sənədlər və sosial yardımın əldə olunması üçün meyarlar 
kimi məsələlər ətrafında suallarını vermişlər. Sonda, iştirakçılara AŞT bukletləri və flayerləri 
paylanmışdır. 
  
İctimai vəkillik 

2015-ci ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” öz hüquq mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilmiş, 
ümumilikdə ictimaiyyət üçün ən münasib və birbaşa maraq doğuran məsələlər (əmək 
münasibətləri, əhalinin qaz və su ilə təmin olunması, fərdi evlərin reyestri, daşınmaz əmlaka 
verginin tətbiqi, qanunsuz tikililərin qeydiyyatı) ətrafında anti-korrupsiya dəyirmi masalarını 
təşkil etməyə davam etmişdir. Dəyirmi masaların hər birində təqdim olunan tövsiyələr daha 
sonra təkmilləşdirilərək hökumətə təqdim edilmişdir. İcra olunmuş tövsiyələrin bəziləri 
aşağıda verilmişdir. 

Torpaq üçün sənədlərin hazırlanması prosesində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi və 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri qurumlarının funksiyalarının üst-üstə düşməsini nəzərə 
alaraq, “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının bu qurumların rollarının aydınlaşdırılmasına dair 
tövsiyələrinə uyğun olaraq, Torpaq Komitəsi ləğv edilmiş və müvafiq funksiyalar Reyestr 
Xidmətinə, digər funksiyalar isə iki müvafiq quruma (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və 
Dövlət Sərhəd Xidməti) ötürülmüşdür.2   

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı təklif etmişdir ki, yerli icra hakimiyyətlərinin fərdi evlərin 
tikintisinə dair rəylərinin əldə edilməsi müddəti 1 aydan 15 günə və tikintilərin icazəsi üçün 
isə 3 aydan 2 aya endirilsin. Qanunvericiliyə dəyişikliklər edilmiş və təklif olunduğu kimi 
tikintinin planına dair rəylərin verilməsi müddəti 15 günə qədər azaldılmış, tikintilərin icazəsi 
üçün isə 1 ay vaxt müəyyən edilmişdir.3  

                                                           
2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 fevral 2015, www.president.gov.az  
3 Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 28 aprel 2015-
ci il tarixli Qanunu, və maddələr  75.4;  75.6; 80.4; 82.2,  http://e-qanun.az/framework/30059  

http://www.president.gov.az/
http://e-qanun.az/framework/30059
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Vergilər Nazirliyinin 2001-ci ildə Vergi Məcəlləsinin bəzi maddələrini yenidən şərh etməsi və 
daşınmaz əmlakın satışı zamanı vergilərin hesablanmasına gəlir vergisi prinsipini tətbiq 
etməsindən sonra, “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı əvəzində sahəsinə, yerləşdiyi əraziyə və 
təyinatına (yaşayış, kommersiya və təsərrüfat) uyğun olaraq sabit tarifin müəyyən olunmasını 
tövsiyə etdi. Bu tövsiyə bina/tikintilərə münasibətdə qəbul olundu və 1 yanvar 2016-cı ildən 
etibarən qüvvəyə mindi.4 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2013-cü ildə keçirdiyi dəyirmi masada notariat kontorlarının 
lisenziyalaşdırılması sahəsində nəzarətin gücləndirilməsinə və peşəkarlıq səviyyələrinin 
artırılmasına ehtiyacın olduğunu vurğulamışdı. Ədliyyə Nazirliyi “Notariat fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq məqsədi ilə şəhadətnamə almaq üçün imtahanın, təcrübənin və müsahibələrin 
keçirilməsi Qaydası”na dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən, şəhadətnamə almaq istəyən 
şəxs müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə müraciət etməli və ərizədə şəxsin fəaliyyət 
göstərmək istədiyi dövlət və ya xüsusi notarius qeyd edilməlidir. Ərizəyə edilən yenilik imkan 
verir ki, az bal (müraciət etdiyi vəzifənin keçid balından aşağı) toplamış namizəd əvvəlcədən 
qeyd etdiyi təqdirdə, digər notariat kontorunda fəaliyyət göstərsin. Həmçinin kompüter əsaslı 
test bütün namizədlərə məcburidir. 5 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı hər zaman tövsiyə etmişdir ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə Səhiyyə 
Nazirliyi irsi xəstəliklərin qarşısını almaq üçün tədbir görmək məqsədilə yaxından əməkdaşlıq 
etməlidir.Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinəsi, habelə həmin şəxslərə tibbi-
genetik, tibbi-psixoloji və ailənin planlaşdırılması məsələləri üzrə məsləhət verilməsini həyata 
keçirmək üçün Ailə Məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Bunlarla yanaşı, tibbi müayinənin 
nəticələri gizli saxlanılır. Yalnız tibbi müayinədən keçildiyini təsdiq edən arayış müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına nikaha daxil olmaq barədə verilən ərizəyə əlavə olunur. 6  “Şəffaflıq 
Azərbaycan” təşkilatı da nikaha daxil olmaq üçün lazım olan sənədlər və onların alınma 
proseduralarını izah edən arayış nəşr etmişdir.7 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı dəfələrlə əlillik statusunun əldə olunması proseduralarının 
sadələşdirilməsinə ehtiyacın olduğunu bildirmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi əlillik imtahanının nəticələri üzrə informasiya sistemi qurmağa başlayıb. Əmək 
Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti bu bazadan istifadə 
edə biləcək və əlillik statusu üçün müraciət edən vətəndaşların tibbi vəziyyəti ilə bağlı 
məlumat əldə edərək düzgün qərarlar verə biləcək.8 Bundan əlavə, “Şəffaflıq Azərbaycan” 
təşkilatı əlilliyi olan şəxslərin demoqrafik qrupların tərkibinə də əlavə edilməsini tövsiyə edib, 
hansı ki, bu qruplar üzrə yaşayış minimumu müəyyən edilir. Bu tövsiyə 2015-ci il üçün 
yaşayış minimumu hesablanarkən nəzərə alınmış və əlilliyi olan şəxslər digər qruplarla 
müqayisədə ən yüksək yaşayış minimumu (140 AZN) ilə ayrıca bir qrup olaraq müəyyən 
edilmişdir.9 

                                                           
4 Vergi Məcəlləsinə 7 dekabr 2015-ci il tarixli dəyişikliklər 
5 Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasinin “Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə şəhadətnamə almaq üçün 
imtahanın və müsahibələrin keçirilməsi Qaydası”na dəyişikliklər edilməsi barəsində  30 iyun 2015-ci il  tarixli, 8 
nömrəli  qərarı, http://e-qanun.az/framework/30376  
6 Ailə Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanun, Maddə 13, 17 oktyabr 2014 – qəbul olunub, 1 yanvar 
2015 – qüvvəyə minib, http://president.az/articles/13697 
7 http://transparency.az/alac/files/nigah%20proseduru.pdf 
8 14 sentyabr 2015-ci il tarixli Prezidentin fərmanı, www.president.az  
9 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 1, 1 yanvar 2015-ci 
ildən etibarən qüvvədədir, www.e-qanun.az  

http://e-qanun.az/framework/30376
http://president.az/articles/13697
http://transparency.az/alac/files/nigah%20proseduru.pdf
http://www.president.az/
http://www.e-qanun.az/
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“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2015-ci ildə keçirdiyi dəyirmi masada biznes üçün 
proseduraların sadələşdirilməsi yönündə tövsiyələrinə müvafiq olaraq, 3 avqust 2015-ci il 
tarixli prezidentin fərmanı əsasında Azərbaycanın “Elektron Hökumət” portalına “E-
lisenziya” aləti əlavə olunacaqdır.10 Biznes sahəsində digər yenilik isə, “Şəffaflıq Azərbaycan” 
təşkilatının özəl sektorda yoxlamaların düzgün aparılması və azaldılması tövsiyələrindən 
sonra, İqtisadiyyat Nazirliyi üçün Ədliyyə Nazirliyinin idarə etdiyi Sahibkarlıq Sahəsində 
Yoxlamaların Vahid İnformasiya Reyestrindən istifadə imkanının yaradılmasıdır.11 

  

Yuxarıdakı şəkillər: 28 iyul 2015-ci il tarixində, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı fərdi evlərin 
qeydiyyatı sahəsində problemlərin həlli istiqamətində verdiyi tövsiyələri müzakirə etmək 
məqsədilə dəyirmi masa keçirmişdir. QHT, media, dövlət qurum və müxtəlif kommunal sahə 
ilə əlaqədar qurumların üzvlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 
ekspertləri fərdi yaşayış evlərinin tikintisi, istismarı və qeydiyyatı sahəsində mövcud vəziyyəti 
müzakirə edərək, qaydaların daha da təkmilləşdirilməsi, eləcə də, şəffaflığın və elektron 
xidmətlərin səviyyəsinin artırılması üçün tövsiyələr irəli sürülüb. 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın müraciətindən sonra, Şəffaflıq 
Azərbaycan təşkilatı Açıq Hökumətin təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 
2016-2019-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planlarına dolğun tövsiyələr vermişdir. 

 
 
II. AZƏRBAYCAN MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Milli Şəffaflıq Sisteminin Qiymətləndirilməsi layihəsinin məqsədi ölkədə rast gəlinən sistemli 
korrupsiya risklərini qiymətləndirmək və bu risklərin gələcəkdə necə azaldılması barədə 
tövsiyələr hazırlamaqdır. İdarəçilik institutlarının hərtərəfli qiymətləndirilməsinin 
çətinliklərini qəbul etməklə birlikdə, Milli Şəffaflıq Sisteminin Qiymətləndirilməsi anti-
korrupsiya qanunvericiliyində əsas boşluqları, o cümlədən bu qanunların icrası zamanı ortaya 
çıxan zəif tərəfləri müəyyən edir və gələcək islahatlar üçün yol xəritəsi təqdim edir. Tövsiyələr 
daha sonra hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektor tərəfindən ölkədə dürüstlüyün təşviq 
edilməsi üçün istifadə oluna bilər. 2015-ci ildə keçirilən əsas fəaliyyətlər: 

                                                           
10 Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması, yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma 
prosedurlarının elektronlaşdırılması sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 31 avqust 2015, http://www.president.az/articles/16022 
11 “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası 
haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 10 avqust 
2015, http://president.az/articles/15959  

http://www.president.az/articles/16022
http://president.az/articles/15959
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 «Şirkətlər üçün Korporativ Dürüstlük Prinsipləri» adlı çərçivə sənədi hazırlanaraq 
Azərbaycan şirkətlərinə imzalamaq üçün təklif olunmuşdur. Bu bəyannaməni imzalayan 
bütün şirkətlər korrupsiya ilə mübarizə fəaliyyət proqramını hazırlamaq və icra etmək 
üçün də məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. 

 Milli Şəffaflıq Sistemini resurs, fəaliyyət qabiliyyəti, idarəçilik, şəffaflıq, dürüstlük, rol 
meyarları üzrə qiymətləndirən layihənin promo videosu təqdim olunmuşdur.  
(https://www.youtube.com/watch?v=rQHpGL669uE) 

 «Korrupsiya hallarını ifşa edən şəxslərin qorunması haqqında» konsepsiya sənədi 
hazırlanaraq ictimai müzakirəyə çıxarılmışdır. Bu sənəd ifşa edənlər və ifşa etmənin nəzəri 
əsaslarını təqdim edir, eləcə də Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti təhlil edərək, 
qanunvericiliyin inkişafı üçün tövsiyələr verir. Sözügedən qanunun hazırlanması 
istiqamətində «Şəffaflıq Azərbaycan» təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə üzrə Komissiyası ilə yaxından əməkdaşlıq edir. 

 «ASAN Biznes» konsepsiya sənədi «Şəffaflıq Azərbaycan» təşkilatı tərəfindən təqdim 
olunmuşdur. Sənəddə təklif edilir ki, biznes sektoruna ictimai məlumatların və xidmətlərin 
təqdim edilməsi, eləcə də biznesə dövlət dəstəyinin (hüquqi və maliyyə dəstəyi, təlimlərin 
təşkili) göstərilməsi ASAN Xidmət mərkəzlərinin bir pəncərə sistemi əsasında təşkil 
olunsun. 

 Humanitar sahədə dövlət tenderlərinin təşkilində şəffaflıq və hesabatlılığı təmin etmək 
üçün dövlət qurumlarının satınalmalar şöbələrinin məsul nümayəndələrinə «üç tərəfli 
dürüstlük tender müqaviləsi» nin layihəsi təqdim olunmuşdur. Mexanizmə görə, 
müqavilə sifarişçi-dövlət qurumu, icraçı-özəl şirkət, monitorinq agentliyi-QHT arasında 
bağlanılır. Tender başlamazdan əvvəl bütün tərəflər razılığa gəlməlidirlər ki, tender 
prosesində, müqavilələrin imzalanmasında və icrasında korrupsiya hallarına yol 
verməyəcəklər; bu baş verdikdə hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. 
 

          
 

 Yuxarıdakı şəkillər: 2015-ci il 29 iyun tarixində “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı layihənin son 
dəyirmi masasını təşkil etdi. Layihənin koordinatoru Məhəmməd Muradov «Elektron 
Xidmətlər və Elektron Hökumət sahəsində görülən işlər və problemlər» ilə bağlı son 6 ayı 
əhatə edən tərəqqi hesabatını geniş ictimaiyyətə təqdim etdi. “Şəffaflıq Azərbaycan” 
təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, Avropa İttifaqının Bakı Nümayəndəliyinin 
Əməliyyat Bölməsinin rəhbəri Jeron Uilyams, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin nəzdində Məlumat Hesablama Mərkəzinin baş mütəxəssisi, Dövlət reyestri 
şöbəsinin rəisi İlqar Abdullayev və Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin (VXSİDA) Elektron xidmətlərin inkişafı və sosial innovasiyalar 
şöbəsinin müdir müavini Fariz Cəfərov tədbirdə çıxış etdilər. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rQHpGL669uE
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III. İNKİŞAF NAMINƏ YERLİ BACARIQLARIN ARTIRILMASI (İYBA) 

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı qısamüddətdə öz institusional imkanlarını yüksəltmək və 
uzunmüddətdə təşkilatın keyfiyyət və təsir gücünü artırmağa şərait yaratmaq, eləcə də, 
Azərbaycanın demokratikləşmə prosesində tərəfdaşlarının bilik və bacarıqlarını artırmaq 
məqsədilə, Kemoniks İnterneyşnl tərəfindən həyata keçirilən, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən “İnkişaf naminə Yerli Bacarıqların Artırılması” 
layihəsinə qoşulmuşdur. 

Layihənin vəzifəsi – “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatını ehtiyac duyulan xidmətlərin (təlim və 
vəkillik kampaniyalarının keçirilməsi və məsləhətlərin verilməsi) təminatçısına çevirmək üçün 
təşkilatçılıq və texniki bacarıqlarını inkişaf etdirmək, beynəlxalq donorlardan birbaşa alınan 
qrantların idarə edilməsi və milli yerli siyasət dialoqlarında daha səmərəli iştirak etməsi üçün 
təcrübələrini artırmaqdır. Yüksək rəqabətin hökm sürdüyü qlobal QHT sektorunda 
fəaliyyətini davam etdirmək və donor vəsaitlərinin məhsuldarlığını və təsirini artırmaq və 
yenicə əldə etdiyi bilik və bacarıqları AŞT layihəsi üzrə tərəfdaşları və digər QHT-lərlə təlimlər 
vasitəsilə paylaşmaq üçün “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı öz təşkilati qabiliyyətlərini 
artırmağa can atır. 2015-ci ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı “İnkişaf naminə Yerli 
Bacarıqların Artırılması” layihəsi üzrə fəaliyyətlərini tamamlamışdır. 

2015-ci ildə həyata keçirilən əsas fəaliyyətlər: 

 Daxili idarəçilik sənədi hazırlanmış, azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və bütün heyətə 
paylanmışdır;  

 İanə və Fandreyzinq Strategiyası və Davranış Kodeksi sənədləri “Şəffaflıq Azərbaycan” 
təşkilatının veb səhifəsində yenilənmiş və ictimaiyyətə açıq qoyulmuşdur. 

 Layihənin sonlarına yaxın Bakı, Quba və Gəncə ofislərində daxili qiymətləndirmə 
keçirilmişdir.  

Layihə nəticəsində, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı:  

 təşkilati qabiliyyətini artırmış; 
 “QHT-lərin Yaxşı İdarəçilik Prinsipləri”nə bağlılığını artırmış; 
 praktiki siyasətini və əməliyyat proseduralarını icra etmək üçün təşkilati bacarıqlarını 

yaxşılaşdırmış; 
 inzibati sistemlərin keyfiyyətini və heyətin bu sistemlərlə bağlı biliyini artırmış; 
 məmnun və bacarıqlı iş qüvvəsini davam etdirmək, əməliyyatları və iş saatlarını idarə 

etmək üçün bacarıqlarını yaxşılaşdırmış; 
 maliyyə idarəetməsinin effektivliyi və maliyyə vəsaitlərinin müxtəlifliyi yolu ilə davamlılıq 

üçün imkanları yüksəltmiş; 
 təşkilatın strategiyası və iş planının keyfiyyətini 

artırmış; 
 ŞA-nı dəstəkləyən, onunla koordinasiya və 

tərəfdaşlıq edən təşkilatların sayını artırmış; 
 proqramların idarə edilməsi bacarığının inkişaf 

etdiyi sahələrin sayını artırmış; 
 hesabat vermə formasına, sub-qrant-ın idarə 

edilməsi qaydalarına və donorun tələblərinə 
uyğunluq proseduraları və keyfiyyətli xidmət 
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təlimatına əməl edən heyət yetişdirmiş; 
 ŞA-nın xidmətlərindən istifadə edənlərin məmnunluğunu artırmış və bunu sorğularla 

yoxlamış; 
 layihələrin nailiyyətini monitorinq və təhlil etmək, eləcə də standartlar, göstəricilər, əsas 

məhsul və nəticələri göstərməklə sənədləşdirilməsini aparmaq üçün bacarıqlarını 
artırmışdır. 

 
IV. KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞA DƏSTƏK, ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN 

GƏNCƏ 

Vətəndaşlara pulsuz hüquqi xidmət göstərmək üçün AŞT layihəsindən maliyyə dəstəyi alan 
Gəncə ofisi, həm də biznes dairələrini hədəfləyən xüsusi layihə həyata keçirir, kiçik və orta 
sahibkarlığa hüquqi yardım göstərir. Layihə, Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının 
İnkişafına Yardım Fondu tərəfindən dəstəklənir. 2015-ci ildə Gəncə Mərkəzi tərəfindən icra 
olunmuş əsas fəaliyyətlər: 

   

Yuxarıdakı şəkillər: 25 İyun 2015-ci il tarixində Gəncə Mərkəzinin 2 könüllüsü sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşgul olan 50 nəfərə “Rüşvətə yox deyək” bukletlərini paylamış, mərkəzin 
fəaliyyəti və pulsuz hüquqi xidmət barəsində, eləcə də, qaynar xətt və korrupsiya ilə mübarizə 
alətləri haqqında ətraflı məlumat vermişdir.  
 
Bizim könüllülərimiz 
 
2000-ci ildə yaradıldığından bəri “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tərəfindən təlimatlandırılan 
könüllülərin sayı 548-ə çatıb; onlardan 17-si 2015-ci ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” ailəsinə 
qoşulanlardır.  
 
Mediada işıqlandırma 
 
2015-ci ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının fəaliyyəti, çap və elektron media da daxil 
olmaqla, 144 dəfə işıqlandırılmışdır. Aşağıda ən maraqlı xəbərlərdən bir neçəsinin linki əlavə 
olunmuşdur:  

 

Qürurla bildiririk ki, 2013-cü ilin yayında layihənin başlanğıcında keçirilmiş 
qiymətləndirmə nəticəsində Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının daxili təşkilatçılıq 
imkanlarının səviyyəsi 1,9 idi; 2014-cü ilin yayında layihənin ortasında ikən 2,34-ə kimi 
yüksəlmiş və layihənin sonunda nəticə 4 üzərindən 3,45 olmuşdur. Beləliklə, Şəffaflıq 
Azərbaycan təşkilatının daxili təşkilatçılıq imkanlarının səviyyəsi orta – güclüyə yaxındır 
(4,5-dən etibarən). 
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 Korrupsiyaya qarşı plan 71 faiz icra olunub – Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının monitorinq 
nəticələri 
http://anspress.com/index.php?a=2&lng=az&cid=1&nid=341790 

 Fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatı probleminin həlli yolları göstərilib – Şəffaflıq 
Azərbaycan təşkilatının tövsiyələri 
http://contact.az/docs/2015/Economics&Finance/072800124397en.htm#.VrjAr_mLTIU 

 "Hökumət addımlar atsa da, hələ də korrupsiyalaşmış ölkə sayılırıq" – Şəffaflıq 
Azərbaycan təşkilatının EKSPERTİ 
http://ann.az/az/hkumet-addimlar-atsa-da-hele-de-korrupsiyalasmis-lke-sayiliriq-
ekspert/#.VrjBnPmLTIU 

 
2015-ci ildəki həmkarlarımız 
 
 Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası 
 Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi 
 Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 
 Ədliyyə Nazirliyi 
 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
 Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
 İqtisadiyyat Nazirliyi 
 Vergilər Nazirliyi 
 Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
 Azəriqaz IB 
 Azərsu ASC 
 Azərişıq ASC  
 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
 Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 
 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 
 Bərdə ASAN Xidmət Mərkəzi 
 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron 
xidmətlərin inkişafı sosial innovasiyalar şöbəsi 
 "Konstitusiya" Araşdırmaları Fondu 
 Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 
 Gəncə SOS Uşaq Kəndləri 
 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzi 
 UAFA təşkilatının Əlil Uşaqların İcma Əsaslı Reabilitasiya Mərkəzi  
 Xəzər Universiteti 
 Bakı Dövlət Universiteti 
 
Dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq 
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı bir neçə dövlət orqanı ilə yaxşı işgüzar münasibətlər 
qurmuşdur və bu münasibətlər 2015-ci ildə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyası, 
Azərişıq ASC, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Vergilər Nazirliyi,  Azəriqaz IB və 

http://anspress.com/index.php?a=2&lng=az&cid=1&nid=341790
http://contact.az/docs/2015/Economics&Finance/072800124397en.htm#.VrjAr_mLTIU
http://ann.az/az/hkumet-addimlar-atsa-da-hele-de-korrupsiyalasmis-lke-sayiliriq-ekspert/#.VrjBnPmLTIU
http://ann.az/az/hkumet-addimlar-atsa-da-hele-de-korrupsiyalasmis-lke-sayiliriq-ekspert/#.VrjBnPmLTIU
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Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri ilə keçirdiyi dəyirmi masalar nəticəsində daha da 
genişlənmişdir.  
 
Dövlət orqanlarına qəbulun monitorinqi 
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı daha əvvəl olduğu kimi 2015-ci ildə də Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən, Baş Prokurorluq və Ədliyyə Nazirliyi daxil olmaqla, 
müxtəlif orqanlara işə qəbul prosesində müstəqil müşahidəçilər qismində iştirak etmək üçün 
dəvət olunmuşdur. 
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2015-ci ildə nəşrləri 
 
 « Şirkətlər üçün Korporativ Dürüstlük Prinsipləri» adlı çərçivə sənədi  

http://transparency.az/alac/files/Biznes%20ucun%20prinsipler.pdf  
 «Korrupsiya hallarını ifşa edən şəxslərin qorunması haqqında» konsepsiya sənədi 

http://transparency.az/alac/files/nis_ifs.pdf  
 Humanitar sahədə dövlət tenderlərinin təşkilində şəffaflıq və hesabatlılığı təmin etmək 

üçün dövlət qurumlarının satınalmalar şöbələrinin məsul nümayəndələrinə təqdim 
olunmuş «üç tərəfli dürüstlük tender müqaviləsi» nin layihəsi  
http://transparency.az/alac/files/Satinalmalar%20Policy%20Paper.doc  

 «ASAN Biznes» Konsepsiya sənədi  
http://transparency.az/alac/files/Policy%20Paper%20for%20ASAN%20AZ.pdf  

 «Elektron Xidmətlər və Elektron Hökumət sahəsində görülən işlər və problemlər» ilə bağlı 
son 6 ayı əhatə edən tərəqqi hesabatı  
http://transparency.az/alac/files/Progress%20Report%20on%20e-government.doc    

 Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının 
sentyabr 2013 – dekabr 2014 tarixləri arasında icrasına dair monitorinq hesabatı 
http://transparency.az/alac/files/AZE%20A5.pdf  

 Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının sentyabr 
2013 – dekabr 2014 tarixləri arasında icrasına dair monitorinq hesabatı 
http://transparency.az/alac/files/OGP%20report.pdf    

 Dövlət qurumlarına təqdim edilən tövsiyələrin icra vəziyyətinin monitorinqinin nəticələri 
ilə bağlı hesabat  http://transparency.az/alac/files/Report%20AZE.docx  

 28 yanvar 2015-ci il tarixində su təchizatı sahəsində keçirilmiş dəyirmi masanın yekunu və 
verilən tövsiyələr  

  http://transparency.az/alac/files/TovsiyeAzersufinal.doc  
 2 aprel 2015-ci il tarixində əmək münasibətləri ilə bağlı keçirilmiş dəyirmi masanın yekunu 

və verilən tövsiyələr  
http://transparency.az/alac/files/emek.pdf  

 28 iyul 2015-ci il tarixində fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatı sahəsində keçirilmiş dəyirmi 
masanın yekunu və verilən tövsiyələr  
http://transparency.az/alac/files/F%C6%8FRD%C4%B0%20EVL%C6%8FR-%20final.pdf 

 20 noyabr 2015-ci il tarixində daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb edilməsi mövzusunda 
keçirilmiş dəyirmi masanın yekunu və verilən tövsiyələr  

 http://transparency.az/alac/files/Dashinmaz%20emlak%20Tovsiye%2021%20Dek%20%
202015%20son.pdf 

 24 dekabr 2015-ci il tarixində qaz təchizatı sahəsində keçirilmiş dəyirmi masanın yekunu 
və verilən tövsiyələr  

http://transparency.az/alac/files/2013_Business_Principles_EN.pdf
http://transparency.az/alac/files/nis_ifs.pdf
http://transparency.az/alac/files/Satinalmalar%20Policy%20Paper.doc
http://transparency.az/alac/files/Policy%20Paper%20for%20ASAN%20AZ.pdf
http://transparency.az/alac/files/Progress%20Report%20on%20e-government.doc
http://transparency.az/alac/files/AZE%20A5.pdf
http://transparency.az/alac/files/OGP%20report.pdf
http://transparency.az/alac/files/Report%20AZE.docx
http://transparency.az/alac/files/TovsiyeAzersufinal.doc
http://transparency.az/alac/files/emek.pdf
http://transparency.az/alac/files/F%C6%8FRD%C4%B0%20EVL%C6%8FR-%20final.pdf
http://transparency.az/alac/files/Dashinmaz%20emlak%20Tovsiye%2021%20Dek%20%202015%20son.pdf
http://transparency.az/alac/files/Dashinmaz%20emlak%20Tovsiye%2021%20Dek%20%202015%20son.pdf
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http://transparency.az/alac/files/tovsiye%20son.pdf 
 Əmlak və torpaq vergilərinə tətbiq olunan yeni dərəcələrin ətraflı izahı və misallarla birgə 

hesablanma qaydasını təsvir edən sənəd 
http://transparency.az/alac/files/Dasinmaz%20emlak%20vergisi%20AZE.pdf 

 Nikaha daxil olmaq üçün lazım olan sənədlər onların alınma proseduraları və orqanları 
http://transparency.az/alac/files/nigah%20proseduru.pdf  

 Mənzil haqqı və kommunal xidmətlərdən istifadə ilə bağlı qayda və tariflərin ətraflı izahı 
və misallarla birgə hesablanma qaydasını təsvir edən sənəd 
http://transparency.az/alac/files/Istismar%20vergisi%20Aze.pdf  

 
Onlayn xəbər bülletenlərinə keçid: 

http://transparency.az/cnews/bulleten/ 
 
İnzibati məsələlər  

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı təəssüflə bildirir ki, İdarə Heyəti üzvlərinin ikinci müddətə 
xidməti 2015-ci ilin sonunda bitib. Göstərdikləri xidmətə görə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 
heyəti İdarə Heyəti üzvlərinə öz minnətdarlığını çatdırır və tezliklə seçiləcək yeni İdarə Heyəti 
üzvlərini məmnuniyyətlə qarşılayır. 

İdarə heyətinin üzvləri  
 
Cədvəl 2 

 Ad Vəzifəsi TI –da rolu 

1 Fuad 
Süleymanov 

Hüquq elmləri namizədi,  
müstəqil ekspert  

Təsisçi, İdarə heyətinin 
sədri 

2 Sabit Bağırov Sahibkarlığın və Bazar iqtisadiyyatının 
inkişafına yardım Fondunun prezidenti, 
texniki elmlər namizədi 

Təsisçi, İdarə heyətinin 
keçmiş sədri 

3 Dürdanə 
Məmmədova 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin Konstitusiya hüququ 
məsələləri üzrə şöbə müdiri, Hüquq 
Elmləri doktoru 

Təsisçi, İdarə heyətinin 
üzvü 

4 Əliməmməd 
Nuriyev 

Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun 
Prezidenti, Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə QHT-lərin məlumatandırma və 
əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru  

İdarə heyətinin üzvü 

5 Rəna 
Səfərəliyeva 

Filologiya Elmləri Doktoru, Azərbaycan 
Dillər Universitetinin İngilis dilinin 
stilistikası kafedrasının dosenti    

Təsisçi, İcraçı direktor, 
İdarə heyətinin məhdud 
səlahiyyətli üzvü  

 
 
Cədvəl 3: Bizim əməkdaşlarımız və əlaqələr: 
 
İnternet səhifəmiz: www.transparency.az  
Facebook səhifəmiz: http://www.facebook.com/TransparencyAzerbaijan 
E-mail: info@transparency.az 

http://transparency.az/alac/files/tovsiye%20son.pdf
http://transparency.az/alac/files/Dasinmaz%20emlak%20vergisi%20AZE.pdf
http://transparency.az/alac/files/nigah%20proseduru.pdf
http://transparency.az/alac/files/Istismar%20vergisi%20Aze.pdf
http://transparency.az/cnews/bulleten/
http://www.transparency.az/
http://www.facebook.com/Transparencyazerbaijan?ref=tn_tnmn
mailto:info@transparency.az
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Bakı mərkəzi 
Bakı, Azərbaycan, AZ 1009 Cəfər Cabbarlı küç, 16, 1-ci mərtəbə, mənzil 7 

Tel: (994 12) 497 81 70; 497 68 15  Tel/Fax: (994 12) 596 20 38 Qaynar xətt: (088) 707 07 07 
 

 Vəzifəsi Adı Soyadı Təhsili E-mail 

1 İcraçı direktor Rəna 
Səfərəliyeva    

Filologiya Elmləri 
Doktoru, Azərbaycan 
Dillər Universitetinin 
İngilis dilinin stilistikası 
kafedrasının dosenti    

rena@transparency.az 

2 Layihə 
koordinatoru 

Elvin Yusifli  Duquesne Universiteti, 
Sosial və  ictimai siyasət 
üzrə magistr dərəcəsi, 
Pittsburq, ABŞ 

elvin@transparency.az  

3 Baş 
hüquqşünas  

Azər 
Talıbov 

Bakı Dövlət 
Universitetinin Hüquq 
Fakültəsinin baş müəllimi 

azer@transparency.az 

4 Hüquqşünas 
köməkçisi   

Aytən 
Əlizamanlı 

Hüquq üzrə bakalavr 
təhsili, Bakı Dövlət 
Universiteti 

ayten@transparency.az 

5 Maliyyə və 
İnzibati 
məsələlər üzrə 
menecer  

Zəminə 
Əliyeva 

Bakı Kompyuter Kolleci, 
İdarəçilik və İT üzrə 
diplom    

zamina@transparency.az 

6 Elektron 
xidmətlər üzrə 

layihə 
koordinatoru  

Məhəmməd 
Muradov 

Paris-Sud 11 Universiteti, 
Diplomatiya və Strateji 
Danışıqlar üzrə Magistr 
dərəcəsi  

mahammad@transparenc
y.az  

7 Mühasib Natavan 
Hacıyeva 

Daşkənd İctimai İqtisad 
İnstitutu, maliyyə işi üzrə 
magistr dərəcəsi 

natavan@transparency.az 

8 Qrant 
meneceri/PR 
və Media 
Mütəxəssisi 

Zümrüd 
İsmayılova 

Beynəlxalq münasibətlər 
və Avropa çalışmaları 
üzrə magistr təhsili, 
Mərkəzi Avropa 
Universiteti  

zumrud@transparency.az 

9 İnformasiya və 
komunikasiya 
şəbəkələri üzrə 
koordinator  

Nikita 
Qurbatov 

Energetika üzrə bakalavr 
təhsili, Azərbaycan Neft 
Akademiyası 

nikita@transparency.az 

10  Gənclərlə iş 
üzrə  
koordinator 

Bəxktiyar 
Aslanov   

Uppsala Universiteti, 
Sülh Araşdırmaları üzrə 
magistr dərəcəsi, İsveç   

Bakhtiyar@transparency.
az  

 
 
 
 

mailto:rena@transparency.az
mailto:elvin@transparency.az
mailto:azer@transparency.az
mailto:zamina@transparency.az
mailto:mahammad@transparency.az
mailto:mahammad@transparency.az
mailto:natavan@transparency.az
mailto:zumrud@transparency.az
mailto:nikita@transparency.az
mailto:Bakhtiyar@transparency.az
mailto:Bakhtiyar@transparency.az
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Gəncə Mərkəzi  
Gəncə – H. Əliyev pros.103/2 

Tel/fax: (994 22) 266 26 05 Qaynar xətt: (088) 202 02 02 
 

11 Hüquqşünas/ 
Mərkəz  
direktoru 

Sevinc Sersan Azərbaycan Beynəlxalq 
Universiteti, hüquq 
sahəsi üzrə bakalavr 
təhsili 

sevinj@transparency.az 

12  Layihə 
köməkçisi 

Lalə 
Abdullayevə 

Bakı Dövlət Universiteti, 
Jurnalistika fakültəsi 
üzrə bakalavr dərəcəsi 

lala@transparency.az 

 

Quba mərkəzi 
Quba AZ 4000, Azərbaycan, Fətəlixan küç, 65 

Tel/fax: (994 169) 35 14 91 Qaynar xətt: (088)  404 04 04 
 

13  Hüquqşünas/
Mərkəz 
direktoru 

Eldar 
Kərimov  

Sankt-Peterburq Dövlət 
Universiteti, Hüquq 
ixtisası üzrə magistr 
dərəcəsi 

eldar@transparency.az 

14 Layihə 
köməkçisi  

İmran 
Əsgərov 

Bakı İcra Hakimiyyəti 
yanında işgüzarlıq 
təlimləri mərkəzi 
sertifikatı 

imran@transparency.az 

 
Maliyyə məlumatı 
 
Cədvəl 4. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 2015-ci il üçün maliyyə məlumatı avro ilə  
 

Gəlir   642,178 Avro 

Hesabat dövrünün əvvəlinə  olan vəsait                           36,734  Avro  

Xərclər   389,005 Avro 

İlin yekununa qalan vəsait   289,907 Avro 

İl üçün Aktiv saldo və ya kəsir 253,173 Avro 

 
Nəzarət mexanizmi  
 
Maliyyə sənədləri və digər əlavə dəstəkləyici sənədlər daxili qaydalarına uyğun olaraq 
donorlar (ATƏT, USAID) tərəfindən mütəmadi olaraq yoxlanılır. Bəzi layihələr fərdi olaraq 
auditə cəlb edilir. 2015-ci il üçün Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının illik maliyyə fəaliyyətlərinin 
auditi 2016-cı ilin iyun ayında keçirilərək, nəticələri illik hesabata əlavə olunur. 
 

Tərtib etdi: 
 
Zümrüd İsmayılova  
AŞT Qrant Meneceri/ PR və Media Mütəxəssisi 

mailto:sevinj@transparency.az
mailto:lala@transparency.az
mailto:eldar@transparency.az
mailto:imran@transparency.az

