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Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı haqqında  

 

“Beynəlxalq Şəffaflıq” (Transparency İnternational) təşkilatı bütün dünyada korrupsiyaya 

qarşı mübarizədə aparıcı rol oynayan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatdır. 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 sərbəst seçimə malik olan müstəqil yerli QHT-lərdir. 

 

“Şəffaflıq Azərbaycan” haqqında  

 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2000-ci ilin oktyabr ayında vətəndaş cəmiyyətinin və 

akademik dairələrin nümayəndələri tərəfindən təsis olunmuş və tam səlahiyyətli yerli bölmə 

kimi 2001-ci ilin oktyabrında “Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatı tərəfindən akkreditasiya 

olunmuş, 2016-cı il 29 iyul tarixində isə yenidən akkreditasiyadan keçmişdir. “Şəffaflıq 

Azərbaycan” əsasən, ictimaiyyətin bilik səviyyəsinin artırılması sahəsində işləyir və 

Azərbaycanda korrupsiyanın səbəblərini, formalarını və bu təhlükəli ictimai fenomenin 

azaldılması yollarını araşdırırıq. Həmçinin korrupsiyanın şahidləri və qurbanları olan sıravi 

fiziki şəxslərə hüquqi yardım göstərir və hökumət strukturlarına siyasi və qanunvericilik 

aktlarının hazırlanmasında köməklik göstəririk. 

 

2019-2020-ci illər üçün “Şəffaflıq Azərbaycan”təşkilatının prioritetləri  

 

- “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının potensialının gücləndirilməsi; 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət orqanlarının potensialının 

gücləndirilməsinə, bilik və bacarıqlarının artırılmasına kömək göstərilməsi; 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə yardı 

göstərilməsi; 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, bu sahədə 

təcrübə mübadiləsinin təşkili və innovasiyaların ölkədə tətbiqi; 

- Əhaliyə ödənişsiz hüquqi yardım göstərilməsi sahəsində  mövcud praktikanın inkişaf 

etdirilməsi; 

- Azərbaycanın Beynəlxalq Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Təşəbbüsündə fəal iştirakına və 

bundan irəli gələn islahatların həyata keçirilməsinə dəstək verilməsi. 

 

 

 

 



 

 

 

2019 - 2020-ci illər üçün Fəaliyyət Planı 

 

 Fəaliyyət  İcra müddəti  Qeyd 

 Transparency İnternational təşkilatının 

Qavrama İndeksinin hazırlanmasında 

Azərbaycan üzrə mənbə rolunu oynayan 

təşkilarlarla ikitərəfli münasibətrlərin 

qurulması, həmin təşkilatların mərkəzi 

ofislərində görüşlərin keçirilməsi və 

müntəzəm antikorrupsiya informasiya 

mübadiləsinin aparılması  

 

Müntəzəm Hər ayın sonunda görülən 

işlərlə bağlı qısa məlumatın 

hazırlanması 

 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının struktur 

bölmələrinin və təşkilatdaxili 

kommunikasiyanın yaradılması və 

təkmilləşdirilməsi 

 

Mart – Aprel 

2019 

İlkin olaraq, Tİ-nın mərkəzi 

ofisi və daha sonra qonşu 

ölkələr, keçmiş postsovet 

ölkələri və Avropa ölkələri 

ilə kommunikasiyanın 

qurulması  

 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı adından 

minimum 3 böyük həcmli və 2 kiçik tutumlu 

layihə təkliflərinin hazırlanması 

Mart – İyun 

2019 

Yanvar – 

Mart 2020 

Potensial donorların siyahısı 

müəyyən ediləcək və ilkin 

müzakirələr aparılacaq.  

 Layihə təklifləri üçün minimum 5 real donor 

mənbəyinin tapılması istiqamətində təhlilin 

aparılması 

 

Mart – İyun 

2019 

Yanvar – 

Mart 2020 

- 

 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına məxsus 

vebsaytın təkmilləşdirilməsi və sosial şəbəkə 

alətlərinin yenilənməsi 

 

Müntəzəm - 

 Azərbaycan Açıq Hökumət Platforması ilə  

Konsultasiyaların aparılması, 2020-2022-ci 

illər üçün Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 

Milli Fəaliyyət Planı layihəsinin  

hazırlanmasına ekspert dəstəyinin verilməsi  

Aprel 2019- 

Noyabr 2019 

- 

 Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) 

layihəsinin ikinci fazasının reallaşdırılması 

məqsədilə USAİD təşkilatı ilə İcraçı direktor 

səviyyəsində danışıqların aparılması 

Aprel 2019 Layihənin tərkibi anti-

korrupsiya və etik davranış 

qaydaları ilə bağlı təlimlərin 

keçirilməsi təklif edilir 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədilə 

qanunvericiliyinin müəyyən edilmiş 

istiqamətləri ilə bağlı antikorrupsiya 

ekspertizasının mütəxəssislər tərəfindən 

keçirilməsi (ilə birgə) 

İyun – Avqust 

2019 

Ekspertiza ediləcək 

qanuverilicik aktlarının 

siyahısı müəyyən edilməli 

 

 Müxtəlif dövlət orqanları əməkdaşları üçün 

Etik davranış qaydaları, etik ünsiyyətlə bağlı 

təlimlərin təşkil edilməsi.  

Aprel – 

Noyabr 2019 

Yanvar – 

Yerli və xarici donorların 

müəyyən edilməsi 



 Dekabr 2020 

(Ayda bir dəfə 

olmaqla) 

 BMT İnsan Hüquqları Komissarlığının QHT-

lər üçün Resurs Mərkəzində Səffaflıq 

Azərbaycan təşkilatının İcraçı Direktoru 

Əliməmməd Nuriyevin “Beyin Mərkəzləri və 

Vətəndaş Cəmiyyəti” Şəbəkəsinin üzvləri ilə 

görüşü. Mövzu: “Antikorrupsiya 

araşdırmalarının xüsusiyyətləri”.  

 

Mart 2019 Hüquqi Təhlil və 

Araşdırmalar İctimai Birliyi 

ilə birlikdə 

 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının İcraçı 

Direktorunun Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən diplomatik korpusun rəhbərləri ilə 

müntəzəm görüşlərin (ABŞ, İngiltərə, Fransa, 

Almaniya, Yaponiya, Niderland, Avropa 

İttifaqı nümayəndəliyi və digərləri) 

keçirilməsi. 

 

Aprel – 

Dekabr 2019 

(ən azı ayda 

bir dəfə) 

 

Mart – 

Dekabr 2020 

(ən azı ayda 

bir dəfə)  

- 

 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının İcraçı 

Direktorunun Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən beynəlxalq maliyyə insitutları, BMT 

strukturları, inkişaf agentlikləri və humanitar 

təşkilatlarla görüşlərin təşkili (Dünya Bankı, 

GİZ, Asiya İnkişaf Bankı, EBRD, USAİD, 

Swiss Development Agency, UNDP, 

OHCHR, UNHCR və digər təşkilatlar). 

Aprel – 

Dekabr 2019 

(ən azı ayda 

bir dəfə) 

 

Mart – 

Dekabr 2020 

(ən azı ayda 

bir dəfə) 

- 

 Dövlət qurumlarının mətbuat xidmətinin 

rəhbərləri üçün antikorrupsiya təlimlərinin 

keçirilməsi  

 

 

May 2019 

 

May 2020 

Potensial olaraq Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Cəmiyyəti 

(GİZ) “Cənubi Qafqazda 

Avropa standartlarına 

hüquqi yaxınlaşma” 

proqramı 

 Bakıda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

fəaliyyət göstərən dövlət, qeyri-hökümət, 

beynəlxalq təşkilatlar və media 

nümayəndələrinin iştirakı ilə 1 günlük 

“ANTİKORRUPSİYA FORUM”-un 

keçirilməsi.  

 

İyun -Oktyabr 

2019 

(hazırlıqmərh

ələsidaxilolma

qla) 

Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə Komissiyası ilə 

birgə 

 Əhaliyə hüquq məsləhətlərinin göstərilməsi 

üzrə layihə təklifinin hazırlnaması (Dövlət 

QHT Şurası və ya Korrupsiyaya qarşı 

Kommisyaınn dəstəyi ilə) 

 

 

 

 

Mart – Aprel 

2019 

- 



 

 

 

 “İnzibati icraatın anti-korrupsion əhəmiyyəti” 

mövzusunda jurnalistlər üçün təlimlərin 

keçirilməsi (GİZ dəstəyi ilə) 

 

 

May 2019 

 

Sentyabr 2020 

 

 

 

- 

 Kiçik və orta sahibkarlıq təsisatlarının 

nümayəndələri üçün Özəl sektorda şəffaflığın 

təmin edilməsi məqsədi ilə antikorrupsiya, 

etik davranış qaydaları və uyğunluq 

mexanizmləri üzrə təlim və treninqlərin 

keçirilməsi. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 

Agentliyi ilə əməkdaşlıq şəraitində. 

 

Sentyabr – 

Oktyabr 2019 

 

Sentyabr – 

Oktyabr 2020 

- 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

mövcud qanunvericiliyinin müxtəlif 

sahələrinin icrası vəziyyətinin monitorinqinin 

həyata keçirilməsi 

 

Yanvar – 

Dekabr 2020 

- 

 


