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MİNNƏTDARLIQ 

Bu hesabatın hazırlanması Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 
(USAID) vasitəsilə Amerika xalqının dəstəyi sayəsində mümkün olmuşdur. Hesabat 
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən icra 
olunan “Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Layihəsi” (AŞT) çərçivəsində hazırlanıb. 
Məzmuna görə, “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi 
məsuliyyət daşıyır və USAID və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin mövqeyini əks 
etdirməyə bilər. 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı bu hesabatı ərsəyə gətirmiş ekspertlərə və verdikləri 
töhfəyə görə bütün fiziki şəxslərə, o cümlədən hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələrinə öz dərin minnətdarlığını bildirir. Layihə heyəti “Azərbaycan Şəffaflıq 
Tərəfdaşlığı Layihəsi” üzrə bütün tərəfdaşlara, xüsusilə də QHT Platformasına 
qoşulmağa öz razılığını bildirmiş bütün Azərbaycan QHT-lərinə təşəkkür edir. Xüsusi 
təşəkkürlər AŞT Layihəsinə göstərdikləri dəyərli və davamlı dəstəyə görə 
USAID/Azərbaycan təşkilatının heyətinə ünvanlanır.  

Müəlliflər: Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının araşdırma qrupu  

Bu hesabatda təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq üçün bütün səylər 
göstərilmişdir. Məlumatlar 2016-cı ilin 1 may tarixinə qədər olan dövr üçün düzgün 
hesab olunmalıdır. “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı bu məlumatların digər məqsədlər 
üçün və ya kontekstdən kənar istifadəsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.  

© 2016 Müəlliflik hüququ “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
İctimai Birliyinə məxsusdur. 
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I. GİRİŞ 
 
Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi (bundan sonra ŞA) 
tərəfindən 4 il müddətində həyata keçirilən Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Layihəsi 
(AŞT) korrupsiya əleyhinə mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının rolunun 
gücləndirilməsini və Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən elan olunmuş anti-
korrupsiya strategiyasının əsas hədəflərinin və hökumətin ciddi əhəmiyyət daşıyan 
sahələrdə, o cümlədən Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı (AHT) çərçivəsində üzərinə götürdüyü 
öhdəliklərin həyata keçirilməsinin dəstəklənməsini nəzərdə tutur. AŞT layihəsinin əsas 
məqsədi vətəndaş cəmiyyətinin şəffaflığının, institusional imkanlarının artırılması, 
bununla da onların korrupsiyanın azaldılmasına təsirini daha səmərəli etməkdir. 
 
AŞT layihəsi hələ 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən, İctimai Maraqların Müdafiəsi və 
Hüquqi Məsləhət Mərkəzlərinin (ALAC) əsasında təşkil edilmişdir. ALAC layihəsi ölkədə 
korrupsiyanın dinamikasını müəyyənləşdirmək, onun həll yollarını tapmaq və təhlilini 
aparmaq məqsədi daşıyan ictimai təşəbbüs olmuşdur. ALAC layihəsinin həyata 
keçirildiyi dövr ərzində çoxsaylı vətəndaş korrupsiya ilə bağlı ŞA-nın regional 
mərkəzlərinə müraciətlər etmişdir. Müraciətlər əsasında ŞA tərəfindən toplanmış statistik 
və təsvir xarakterli məlumatlar korrupsiya portfoliosu, korrupsiya sahəsində mövcud 
olan təhdidlər, tendensiyalar, eləcə də cəmiyyətdə korrupsiya barəsində formalaşmış 
fikirlər haqqında sistemli və aydın təsəvvürün formalaşdırılmasına kömək etmişdir. 
İctimai əsaslarda əldə olunmuş məlumatlar sayəsində ŞA yerli icmaların ehtiyaclarını 
daha yaxından öyrənmiş, ictimai vəkillik proqramları, o cümlədən institusional və sistem 
xarakterli korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mövcud olan siyasət, strategiya və 
qaydalarda müsbət dəyişikliklərə gətirib-çıxaracaq təşəbbüslər üçün daha konkret 
hədəflər müəyyənləşdirmişdir. 
 
Fəaliyyəti dövründə ALAC layihəsi çərçivəsində ŞA müxtəlif dövlət qurumları ilə 2010-
2012-ci illərdə 12, AŞT layihəsi çərçivəsində 2013-2016-ci illərdə isə 16 dəyirmi masa 
keçirmişdir. Bu hesabat ŞA tərəfindən vətəndaşların qeydiyyata alınması, kommunal 
xidmətlərin həyata keçirilməsi, sosial yardımların verilməsi və daşınmaz əmlak üzərində 
hüquqların qeydiyyata alınması ilə məşğul olan və digər dövlət qurumlarına 
ünvanlanmış tövsiyələrin həyata keçirilməsinin qısa məzmununu əhatə edir. Hesabat, 
Azərbaycan hökuməti tərəfindən mərkəzi icra orqanlarına rəsmi internet məlumat 
mənbələrində elektron xidmətlərin göstərilməsinin təmin edilməsi barəsində verilən 
göstərişləri1,2 nəzərə alaraq, bu qurumların elektron xidmətlərinə xüsusi diqqət ayırır. 
 
ŞA tərəfindən verilmiş tövsiyələr bir neçə ümumi istiqaməti əhatə edir: 

 Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; 

 İnstitusional çatışmazlıqlara diqqətin artırılması; 

 Elektron xidmətlərin göstərilməsi; 

 Dövlət qurumlarının şəffaflığının və hesabatlılığının təmin olunması. 

                                                           
1 2010-2012-ci illər üzrə İkinci “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 
Nazirliyinin veb səhifəsi, www.mincom.gov.az 
2AR Prezidentinin "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" 
23.05. 2011-ci il tarixli 429 nömrəli fərmanı, www.e-qanun.az 

http://www.mincom.gov.az/
http://www.e-qanun.az/
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II. ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ  
 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

Məqsəd 
ŞA-nın məqsədi əhalinin sosial müdafiəsi və əmək münasibətləri sisteminin səmərəli 
idarə olunmasında hökuməti təşviq etmək və dəstək olmaqdan ibarətdir. 

Tövsiyələrin icrası  
Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımın paylanması3, əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının 
qorunması4 və əmək müqavilələrinin qeydiyyatı5 sahəsində Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi ilə, eləcə də pensiya sistemində islahatları6 müzakirə etmək üçün 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə dəyirmi masalar keçirilmişdir. Bu günə qədər nail 
olunmuş dəyişikliklər aşağıda təsvir olunmuşdur.  

Əmək münasibətləri, Ünvanlı Sosial Yardım və Pensiya  

Hüquqi çərçivə 
ŞA minimum əmək haqqı normasının istehlak  səbətinə  çatdırılmasını və Əmək 
pensiyalarının baza hissəsinin qaldırılaraq ehtiyac meyarına uygunlaşdırılmasını tövsiyə 
etmişdir. Son 2015-ci ildə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarları ilə7 manatın 
məzənnəsinin iki dəfə devalvasiya olunması və nəticədə ölkədə bir sıra qiymət artımları 
ehtiyac meyarının, yaşayış minimumunun, əmək pensiyalarının baza hissəsinin və 
istehlak səbətinin yenidən hesablanmasını bir ehtiyac yaratmışdır.  
 
ŞA 2015-ci ildə keçirdiyi tədbirdə tövsiyə etmişdir ki, icbari sığorta haqqında qanunun 
müddəaları podrat müqaviləsi ilə işə cəlb edilən şəxslərə də şamil edilsin. Belə ki, müvafiq 
qanunun müddəaları yalnız əmək müqaviləsi ilə işə götürülən şəxslərə aid olduğu üçün 
podrat müqaviləsi ilə işə cəlb edilən şəxsləri bu sığortadan kənarda qoyur və əmək stajı 
hesablanarkən xidmət stajı nəzərə alınmır. Bu həm də, xidmət müqaviləsi əsasında 
fəaliyyət göstərən qadının, sosial sığorta haqqı ödəməsinə baxmayaraq, hamiləliyə görə 
dövlətdən müavinət ala bilməməsində də özünü biruzə verir. 

İnstitusional islahatlar 
İnstitusional səviyyədə mühüm yenilik Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturuna daxil edilməsidir.8 Eyni sahədə ortaq 
səlahiyyətlərə malik bu iki qurumun birləşdirilməsi bir çox mütəxəssis, o cümlədən ŞA-

                                                           
3(1) “Ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi və qarşıya çıxan problemlərin həlli”pozmaları mövzusunda 21.06.2011-ci il 
tarixli  dəyirmi masa; (2) Ünvanlı sosial yardımın sosial təminat sahəsində rolu və elektron xidmətlərin göstərilməsi 
vəziyyəti 11.03.2013-cü il tarixli  dəyirmi masa; www.transparency.az 
4Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi sahəsində əsas problemlərin həlli,  21.02.2014-cü il tarixli  dəyirmi 
masa, www.transparency.az 
5(1) “Əmək münasibətləri zamanı qarşıya çıxan hüquq pozmaları” 06.12.2011-ci il tarixli  dəyirmi masa; (2) Əmək 
münasibətləri çərçivəsində yaranan problemlər və onların həlli yolları, 02.04.2015-ci il tarixli  dəyirmi masa, 
www.transparency.az 
61) Pensiyalarintəyinati ilə bağli problemlərin həlli” mövzusunda 04.10.2011-ci il tarixli  dəyirmi masa; (2) “Sosial 
sığorta və pensiya təminatı sahəsində problemlər və onların həlli yolları” mövzusunda 19.02.2016-cı  il tarixli  dəyirmi 
masa, www.transparency.az 
721 fevral 2015-ci il və 18 dekabr 2015-ci il tarixli Qərarları, http://en.cbar.az/ 
8Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 18.03.2016-cı il tarixli Fərmanı, www.president.az 

http://www.transparency.az/
http://www.transparency.az/
http://www.transparency.az/
http://www.transparency.az/
http://en.cbar.az/
http://www.president.az/
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nın dəyirmi masalarında bir neçə dəfə səsləndirilmiş və təklifin tətbiqindən sonra da 
əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində lazımlı addım olaraq görülmüşdür. 

Lakin, ŞA-nın hər zaman tövsiyə etdiyi özəl pensiya fondlarının yaradılması 
qanunvericilikdə hələ də öz əksini tapmamışdır. Halbuki, Özəl pensiya fondları haqqında 
qanun qəbul edilərsə bu pensiya fondları arasında rəqabətə və ölkə üzrə pulun 
dövriyyəyə girməsinə şərait yaradacaqdır. 

ŞA hələ 4 oktyabr 2011-ci ildə keçirdiyi dəyirmi masada pensiya məbləğlərinin gec 
hesablanması və plastik kartlarının hazırlanmasında ləngimələri aradan götürmək üçün 
pensiya idarəetməsi ilə məşğul olan orqanların strukturunda əsas təşkilati dəyişiklik 
etməyin lazımlı olduğunu bildirmişdir. Belə ki, pensiya statusunun rəsmiləşdirilməsi və 
pensiyaçının banka yönləndirilməsi artıq ASAN xidmət mərkəzi tərəfindən həyata keçirilə 
bildiyi üçün bu bir çoxları üçün, o cümlədən ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyət 
göstərdiyi ərazidə yaşayanlar üçün asanlıq yaradır. Lakin regionlarda, ASAN xidmət 
mərkəzlərinin hələ olmadığı yerlərdə pensiyaçıların rəsmiləşdirilməsi və plastik kartla 
təmin olunması ƏƏSMN-nin rayon şöbələrində həyata keçirilir və praktikada pensiya 
məbləğlərinin gec hesablanması, plastik kartlarının hazırlanmasında ləngimələrə və qeyri-
rəsmi tələb və ödənişlərə yol açır.  

E-hökumət  
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tövsiyə etmişdir ki, DSMF-nin sığorta məlumatlarının 
təqdim edilməsi ilə bağlı icra etdiyi elektron xidmətlər elektron hökumət portalına 
(www.e-gov.az) birləşdirilsin. 2015-ci ilin sentyabr ayından etibarən işəgötürən-sığortaçı 
(həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər) qeydiyyat üçün onlayn müraciət edə bilər. Bundan 
başqa, vətəndaşlar da artıq öz sığorta şəhadətnamələrini dəyişdirmək və dublikatını əldə 
etmək üçün www.e-gov.az portal vasitəsilə müraciət edə bilərlər.9 

ŞA-nın 11 mart 2013 tarixli dəyirmi masasında ünvanlı sosial yardım sahəsində elektron 
alətlərin tətbiqini və prosedurların daha da sadələşdirilməsini tövsiyə etmişdir. 15 fevral 
2016-cı ildən etibarən, VEMTAS sistemi10 vasitəsilə ünvanlı sosial yardıma elektron 
müraciət və təyinat www.e-gov.az portalında vətəndaşların ixtiyarındadır. Sistem 
həmçinin, yardım üçün müraciəti dəstəkləyən digər dövlət qurumlarının elektron 
bazasına keçid imkanı verir.11 Yeni qaydalara görə, yardım üçün müraciətlər 15 gün 
ərzində, cavablandırılmalıdır. Bundan başqa, yeni dəyişikliklər ilə ünvanlı dövlət sosial 
yardımının təyin olunma müddəti 1 il artırılaraq 2 ilə çatdırılmışdır.12 

DSMF-in göstərdiyi xidmətlərdən ən çox elektron təkmilləşməyə ehtiyac duyulan sahə 
sosial sığorta qeydiyyatı və hesabatıdır. Bir çox hallarda işçilər işə götürənlər tərəfindən 
sosial sığorta kartlarının sifariş edilib-edilməməsi barədə xəbərsiz olurlar. İşə götürənin 
(sığortaedən) bu istiqamətdə çəkdiyi çətinlik isə sosial sığorta kartlarının müvafiq 
quruma gedilərək əldə edilməsidir.  

                                                           
9 Sosial sığorta iştirakçılarının uçotu sahəsində xidmətlər tam elektronlaşdırılıb? 16.10.2015,www.az.trend.az 
10 E- government portal,  https://www.e-gov.az 
11Ünvanlı  sosial yardım elektron sistemdə qeyri-şəffaf təyinat mümkünsüzdür, 03.04.2016-cı il, www.525.az 
12Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
24.02.2015-ci il tarixli  Azərbaycan Respublikası Qanunu,   www.presidents.az 

http://www.e-gov.az/
http://www.e-gov.az/
http://www.e-gov.az/
http://www.az.trend.az/
https://www.e-gov.az/az/services/read/3421
http://www.525.az/
http://www.presidents.az/
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Sığortaedənin üzləşdiyi digər problem ƏƏSMN-ə elektron hesabatların təqdim edilməsi 
ilə bağlı kod və şifrəni əldə etmək üçün bəzən aylarla gözləməli olmasıdır. Bu problemin 
həll edilməsi üçün elektron imza və asan imza ən gözəl nümunədir.  

DSMF-ə hesabatların təqdim edilməsində texniki çətinliklər də var. Belə ki, bu hesabatları 
təqdim etmək üçün əvvəlcə B1 və B3 faylları kompüterə endirilməli, doldurulmalı və 
daha sonra fərdi elektron hesaba yüklənməlidir. Lakin bu səsləndiyi qədər sadə deyil. 
Faylların əksər hallarda kompüterlə uyğunsuzluq göstərməsi bu proseduru sadə 
vətəndaşlar üçün imkansız edir və İT mütəxəssislərini də işə cəlb etməyə vadar edir.  

Bundan başqa, iki hesabatın – B1 (əmək haqqın fondu barədə məlumat) və B3 (əmək 
haqqı fondundan hər işçiyə düşən sığorta haqqı) ayrı ayrılıqda təqdim edilməsi və 
müxtəlif müddətlərdə və dövrlərdə təqdim edilməsi pensiyaçıların pensiya kapitalının bir 
sıra hallarda düzgün hesablanmamasına gətirib çıxarır.  

Ümumiyyətlə, pensiyalarla bağlı xidmətlərin elektronlaşdırılmasına ehtiyac var. Bura – 
pensiya təyinatı, yığılan məbləğ, ödənişlər və digər xidmətlərlə bağlı pensiya alanın 
məlumatlandırılması, eləcə də pensiyaçının şəxsi hesab vərəqəsini sığortaedən şəxsin  
elektron olaraq əldə edə bilməsi aiddir.  

Ictimai institutların şəffaflıq və hesabatlılığı  
Nazirlik Facebook və Twitter kimi sosial şəbəkələrdə fəaldır; məlumat mütəmadi olaraq 
yenilənir və ingilis dili versiyası daxil olmaqla veb səhifəyə yerləşdirilir. Beləcə, 2015-ci il 
ərzində 300-ə yaxın press reliz yayılmışdır.13 

ŞA-nın bütün dövlət qurumlarını təşviq etdiyi bu istiqamətdə – əmək və sosial müdafiə 
sisteminin bütün sektorlarında aparılan işlərdə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə sıx 
əməkdaşlığın qurulması, görülən işlərdə ictimai nəzarətin təmin olunması – Nazirliyin 
şəffaflığı və hesabatlılığının nümunə ola biləcəyi addımlardan biri kimi 
qiymətləndirilməlidir. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2015-ci il 28 sentyabr 
tarixində 15 vətəndaş cəmiyyəti institutundan ibarət İctimai Şura yaratmışdır. Eyni 
zamanda, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə sosial xidmət göstərilməsi üçün 
nazirlikdə 10 qeyri-dövlət qurumu akkreditasiya olunmuşdur.14 

Bundan başqa, ŞA tövsiyə etmişdir ki, pensiyaçılar pensiyalarının azalması və 
artırılmasına dair hər hansı yeniliklə bağlı əvvəlcədən məlumatlandırılsın. Qanunda da 
göstərilir ki, əmək pensiyasından tutulmalar və yaxud hər hansı artıq ödənilmiş 
məbləğlər yalnız pensiyaçının razılığı və ya məhkəmə qərarı ilə tutula bilər. Bu halda 
məhkəməyə müraciətdən əvvəl və məhkəmə qərarı verildikdən sonra pensiyaçıya bildiriş 
göndərilməlidir. Təcrübədə pensiyaçılar pensiyalarının azalması barədə məlumatı yalnız 
pensiya ödənişi günü və ya kartlardan pensiya məbləğini çıxardan zaman öyrənə bilirlər. 

ŞA hər zaman əmək müqaviləsi bağlamağın vacibliyini vurğulamışdır. Bu istiqamətdə, 
müsbət təşəbbüslərin biri elə əmək müqaviləsi bağlamağın vacibliyini vurğulayan banner 
və video çarxların ictimaiyyətə açıq yerlərdə qoyulmasıdır. Həmçinin, ŞA-nın 
tövsiyələrinə uyğun olaraq əmək yarmarkaları barədə də geniş surətdə ictimaiyyətə 
məlumat verilir. Lakin bu təşəbbüslər bu sahədə mövcud problemləri həll etməyə kifayət 

                                                           
13ƏƏSMN İllik Hesabat 2015, www.mlspp.gov.az 
14ƏƏSMN İllik Hesabat 2015, www.mlspp.gov.az 
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deyil. Belə ki, işsizlik bankları vasitəsilə sınaq müddəti adı altında işçilər qəbul olunur, 
lakin sınaq müddəti başa çatdıqdan sonra əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina edirlər. 
Və bununla bağlı şikayətlərin olmasına baxmayaraq, heç bir nəticə olmur. 
 
ŞA mütəmadi olaraq müavinətlərin təyin edilməsi və dövlət qurumlarına müraciət 
olunması zamanı tələb olunan sənədlərin siyahısının təsdiq olunmasına dair tövsiyələr 
vermişdir. Bununla bağlı olaraq , Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların 
təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və 
saxlanılması  ilə əlaqədar  Qaydaların15 təsdiq edilməsi və tələb olunan sənədlər  
siyahısının şəffaf olması müsbət haldır.  
 
142 və 190 nömrəli “Qaynar xəttlər” –inin işləyişi heç də ürək açan deyil. Əsasən telefon 
zənglərinə bəzən cavab verilməməsi, bəzi hallarda isə cavab verənlərin qanunvericilikdən 
məlumatsız olması müşahidə olunur. DSMF-lə bağlı struktur dəyişikliyindən sonra bu 
hallar artmışdır. 

Nəticə və əsas tövsiyələr  

Hüquqi çərçivə 

 Reallıqlara uyğun olaraq, yaşayış minimumu və istehlak səbəti yenidən hesablansın, 
ehtiyac meyarı ən azı yaşayış minimumu səviyyəsinə qaldırılsın və əmək pensiyalarının 
baza hissəsi qaldırılaraq yeni ehtiyac meyarına uygunlaşdırılsın.    

 Pensiyanın baza hissəsinin hesablanması stajın toplanma qaydası, güzəştli şərtlərə 
baxılması və digər çoxsaylı məsələlər qanunda öz əksini tapsın.  

 Azərbaycanda yaşayan əmək miqrantlarının və yaxud xaricdə yaşayan Azərbaycan 
vətəndaşlarının sosial təminat hüquqlarının tam olaraq həyata keçirilməsi məqsədilə, bu 
sahədə hökumət arası sazişlərin sayı artırılsın və əmək miqrantların əmək pensiyalarının 
baza hissəsinin hesablama qaydası müəyyənləşdirilsin.  

 Miqrasiyanı nəzərə alaraq, vətəndaşların öz fərdi uçotlarında yığılmış hesablarında olan 
sığorta ödənişlərini pensiya yaşına çatmamışdan qabaq götürə bilməsi üçün 
Azərbaycanda qanunvericiliyə əlavələr edilsin.  

 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 
itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" qanunun müddəaları podrat müqaviləsi ilə 
işə cəlb edilən şəxslərə də şamil edilsin. 

 Sosial sığorta haqqında qanunun 8-ci maddəsinin 4-cü bəndi aşağıdakı redaktədə 
verilsin: “Sığortaolunanın sığorta stajı — sığortaolunanın xeyrinə məcburi dövlət sosial 
sığorta haqqı ödənilən əmək və xidməti fəaliyyəti dövrlərinin ümumi müddətidir”. Başqa 
sözlə, “Sosial sığorta stajı hesablanarkən əmək stajı ilə bərabər xidmət stajı da nəzərə 
alınsın.  

İnstitusional islahatlar 

 Özəl pensiya fondları haqqında qanun qəbul edilsin. Özəl pensiya fondlarının 
yaradılmasının stimullaşdırılması məqsədilə onlara münasibətdə müvafiq vergi 
güzəştləri və vergi azadolmaları tətbiq edilsin. Və ya həmin fondlarla bağlı dövlət 
təminatı sənədləri qəbul edilsin. Həmin qanunda özəl pensiya fondlarına edilən ödənişlər 

                                                           
15  NK-nın 21 sentyabr 2015-ci il tarixli Qərarı; http://e-qanun.az  
 

http://e-qanun.az/
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dövlət sosial müdafiə fonduna edilən ödənişlərə bərabər tutularaq vətəndaşlara hansı 
fonda ödəniş etməsi üçün seçim hüququ verilsin.  

 Pensiya sahəsində tənzimləyici baza təkmilləşdirilsin, dairə və qeyri-dairə nəzarəti artırılsın 
və plastik kartların banklar tərəfindən verilməsi bütün ölkə üzrə təmin edilsin.  

 İcbari sığorta etmək üçün lisenziyası olan sığorta təşkilatların sayı artırılsın. 

 İşaxtaran və işəgötürən qismində qeydiyyata alınma və işsizlik statusunun verilməsi və 
müavinətinin təyin olunması ASAN xidmət mərkəzlərinə verilsin. 

Elektron hökumət  

 İşçilərin işəgötürənlər tərəfindən müvafiq dövlət qurumunda sosial sığorta qeydiyyatına 
durması ilə bağlı (başqa sözlə sosial sığorta kartlarının olub olmaması barədə) onların 
elektron xidmət və ya sms telefon xidməti vasitəsilə  məlumatlandırılması;  

 Sosial sığorta kartlarını əldə etmək üçün sığortaedən şəxsə ƏƏSMN tərəfindən sürətli 
poçt xidməti təklif edilə bilər. Sığortaedən şəxs poçt xidmətinə onlayn ödəniş etməklə 
işçilərin sosial sığorta kartlarını ƏƏSMN-ə getmədən əldə edə bilər; 

 DSMF-ə hesabatların elektron hökumət portalından təqdim edilməsinin təmin edilməsi. 
Belə ki, bir çox hallarda sığorta edən təşkilat ƏƏSMN-ə elektron hesabatların təqdim 
edilməsi ilə bağlı kod və şifrəni əldə etmək üçün aylarla gözləməli olurlar. Bu problemin 
həll edilməsi üçün təklif olunur ki, ƏƏSMN ilə elektron məlumat mübadiləsi aparmaq, o 
cümlədən sığortaolunanlar haqqında məlumatın (ƏƏSMN-nin hesabatları) təqdim 
edilməsi üçün elektron imza və asan imzadan istifadə üçün şərait yaradılsın. Necə ki, 
Vergilər Nazirliyi vergi hesabatlarını təqdim etmək üçün elektron imza və asan imza 
daşıyıcılarına imkan yaradır, ƏƏSMN də eyni imkanı sığortedənlərə yaratmalıdır; 

 ƏƏSMN-ə təqdim olunan B1 (əmək haqqın fondu barədə məlumat) və B3 (əmək haqqı 
fondundan hər işçiyə düşən sığorta haqqı) hesabatlarının birləşdirilsin. Belə ki, bu 
hesabatların ayrı ayrılıqda təqdim edilməsi və müxtəlif müddətlərdə və dövrlərdə təqdim 
edilməsi pensiyaçıların pensiya kapitalının bir sıra hallarda düzgün hesablanmamasına 
gətirib çıxarır; 

 DSMF-ə təqdim olunan hesabatlar B1 və B3 faylları kompüterə endirilmədən birbaşa veb 
səhifədə doldurulsun.  

 Pensiyaların təyin edilməsi ilə bağlı qərarı onlayn şəkildə müraciətçiyə bildirilməsi, başqa 
sözlə xidməti elektron müraciət mərhələsindən onlayn elektron xidmət mərhələsinə qədər 
inkişafının təmin edilməsi.  

 Pensiya kapitalına yığılan məbləğin mütəmadi olaraq sms vasitəsilə öyrənilməsi imkanını 
tətbiq edilməsi, başqa sözlə sığortaedən şəxs sığortaolunanın pensiya kapitalına ödənişlər 
etdikcə, sığortaolunan da real rejimdə bu barədə məlumatlandırılsın. 

 Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın sığortaedənə verilməsi, eləcə də üzləşmə aktlarının 
sığortedənəverilməsi üzrə elektron xidmətlər təmin edilsin. 

İctimai institutların şəffaflıq və hesabatlılığı  

 Televiziya və radio kanallarında əhaliyə mütəmadi olaraq DSMF əməkdaşları və 
Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayənədlərinin də iştirakı ilə vergi, sosial təminat və pensiya 
məsələləri ilə bağlı maarifləndirici proqramlar hazırlansın. 

 Vergi, sosial təminat və pensiya məsələləri ilə bağlı məsləhət məntəqələri yaradılsın və 
pulsuz hüquqi yardım göstərilsin. 

 Pensiyaçılar pensiyalarının azalması və artırılmasına dair hər hansı yeniliklə bağlı 
əvvəlcədən bildiriş (poçt və ya sms) vasitəsilə məlumatlandırılsın və yalnız razılıqları ilə 
həyata keçirilsin.  



10 

 

 190 və 142  “Qaynar xətt” –inin məlumat sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi üçün bu 
xidmətin formalaşdırılması və idarə edilməsi vahid metodologiya ilə işlənsin. Daxil olan 
sualların dəqiq araşdırılması, operativ və tam dolğun cavablanması məqsədilə zənglərə 
cavab verən insanlar kvalifikasiya (müvafiq dərəcə) proqramları ilə təmin edilsin. 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının qorunması 

Hüquqi çərçivə 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı dəfələrlə əlillik dərəcələrinin müddətsiz olmasının hüquqi 
müstəvidə tətbiqinə ehtiyac olduğunu bildirmişdir. AR Prezidentinin Fərmanı16 və 
Nazirlər Kabinetinin qərarı17 ilə “Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun 
müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamə” təsdiq edilmişdir. Həmin qərarla bütün 
birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, eləcə də ikinci dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 10 (on) il, 
üçüncü dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 15 (on beş) il təyin olunduğu halda əlillikləri 
müddətsiz müəyyən edilir. Qalan ikinci və üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərin əlillik 
müddəti 5 il müddətinə, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müddəti başa çatmamış 18 
yaşadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu isə 18 yaşından yuxarı 
olmamaqla 3 il müddətinə uzadılmışdır.  

İnstitusional islahatlar 
ŞA-nın vurğuladığı məqamlardan biri, beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, tibbi və sosial 
reabilitasiya mərkəzlərinin sayının artırılması və göstərdikləri xidmətlərin 
keyfiyyətlərinin yüksəldilməsidir. Nazirliyin hesabatına əsasən, regionlarda zorakılığın 
qurbanı olan uşaqların sosial, psixoloji və hüquqi reabilitasiyasını təmin etmək 
məqsədilə, Nazirliyin dəstəyi ilə Gəncə və Lənkəran şəhərlərində, o cümlədən Ucar 
rayonunda məişət zorakılığına məruz qalmış uşaq və gənclər üçün regional sosial 
reabilitasiya mərkəzləri18 təsis edilmişdir. Lakin, reabilitasiya mərkəzlərinə müraciətlərin 
edilməsi prosesi bir çoxları üçün əlçatmaz olaraq qalır.  

ŞA əlilliyi olan və hərəkət qabiliyyəti məhdud olan şəxslər üçün dövlət qurumları 
tərəfindən səyyar xidmətin təşkili ilə bağlı qayda qəbul olunması və onun tətbiq  
olunmasını tövsiyə etmişdir. Hal-hazırda bir qisim qurumlar tərəfindən ümumilikdə 
regionlarda yaşayan əhali üçün səyyar xidmətlər təşkil olunsa da, əlilliyi olan və 
sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər üçün bu problemin həll olunmasına şərait 
yaratmamışdır.  

E-hökumət 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı dəfələrlə əlillik statusunun əldə olunması 
proseduralarının sadələşdirilməsini tövsiyə etmişdir. 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 

                                                           
16 Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında AR 
Prezidentinin 14.09.2015-ci il tarixli 595 nömrəli Fərmanı, www.president.az 
17 Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 413 saylı qərarı, www.cabmin.gov.az 
18Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 10 iyun 2015-ci il tarixli qərarı, www.cabmin.gov.az 
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bağlı məlumat əldə edərək düzgün qərarlar verə biləcək. Bu informasiya sistemi hələ də 
yoxlanılır.19 

Əslində əlilliklə bağlı Nazirlik tərəfindən bir çox iş görülsə də, əlilliyi olan şəxslər əksər 
hallarda bundan xəbərsiz olur. Məsələn, əlilliyi olan şəxslərə edilən güzəştlər, tədbirlər, iş 
imkanları, oxşar çətinliklərlə üzləşən şəxsləri, eləcə də, onlara dövlət tərəfindən göstərilən 
xidmətlər və müvafiq qanunvericiliklə bağlı yenilikləri onlar izləyə bilmirlər. Bununla 
bağlı olaraq, ŞA vahid portalın yaradılmasını tövsiyə etməyə davam edir. 

Ictimai institutların şəffaflıq və hesabatlılığı  
ŞA davamlı olaraq əlilliyi olan şəxslərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının vacib 
olduğunu vurğulamışdır və 21 fevral 2014 tarixində keçirdiyi dəyirmi masada təkliflərini 
Nazirliyə təqdim etmişdir. Nazirlik tərəfindən əlilliyi olan insanlar da daxil olmaqla 
işsizlər üçün təşkil etdiyi peşə təlimləri təşkil olunur.20 Nazirliyin rəsmi məlumatına 
əsasən 2016-cı ilin yanvar-may aylarında 284 nəfər əlilliyi olan şəxs  münasib işlərlə təmin 
edilib. Onlardan 128 nəfəri sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə 
çətinlik çəkən vətəndaşlar  üçün nəzərdə tutulan kvota çərçivəsində vakant olan iş 
yerlərinə təyin olunublar.21 

Həmçinin, əlilliyi olan müharibə veteranları və şəhid ailələri il boyunca dövlət tərəfindən 
evlə və imtiyazlı əlilliyi olan şəxslər isə avtomobillə təmin olunmuşdur.22  Müsbət haldır 
ki, ƏƏSMN-in rəsmi vebsaytında artıq rayon İcra Hakimiyyətlərinin siyahısına əsasən 
mənzil və fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün növbəyə dayanan imtiyazlı şəxslərin siyahısı, 
hansı tarixdən növbəyə dayanması və digər məlumatları da açıqlanmağa başlanmışdır.23  

ŞA-nın tövsiyələrinə uyğun olaraq, əlilliyi olan şəxslər üçün dövlət qurumları, ictimai 
yerlərdə və nəqliyyatlarda pandusların quraşdırılması prosesi sürətləndirilmişdir. Hər 
bir vətəndaşın mütləq müraciət etdiyi ASAN xidmət mərkəzlərinin qurulmasında, yeni 
taksi və avtobuslarda pandusların nəzərə alınması mühüm addımdır. Panduslar olan 
nəqliyyatlarda onlardan istifadə qaydası bir çoxuna, hətta əlilliyi olan şəxslərə məlum 
deyil. Bundan başqa, səsli işıqforların quraşdırılması prosesi də ləngimişdir. 

Bundan başqa, əlillər cəmiyyətlərinin öz nəşrləri üçün də imkan yaradılmır.  

Nəticə və əsas tövsiyələr 

Hüquqi çərçivə 

 “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının qorunması” haqqında qanunun qəbul edilməsi; 

 Əlilliyi olan şəxslərə verilən müavinətlər, pensiyalar yaşayış minimumu səviyyəsinə 
qaldırılsın. Yaşayış minimumu da yenidən hesablansın və beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılsın.  

 Əlilliyi olan və hərəkət məhdudluğu olan şəxslər üçün dövlət orqanları tərəfindən səyyar, 
onların evlərində xidmət göstərilməsinə dair qayda qəbul olunaraq tətbiq olunsun. 

                                                           
19Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında AR  
Prezidentinin  14.09.2015-ci il tarixli fərmanı,  www.president.az 
20ƏƏSMN  facebook səhifəsi 
21ƏƏSMN 17.06.2016 press reliz http://www.mlspp.gov.az/az/pages/17/39/information/843 
22ƏƏSMN hesabat 2015, http://www.mlspp.gov.az/ 
23 http://www.mlspp.gov.az/az/pages/6/34 
 

http://www.president.az/
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/17/39/information/843
http://www.mlspp.gov.az/
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/6/34
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 İşəgötürənlər tərəfindən, eləcə də universitet səviyyəsində pulsuz təhsildə əlilliyi olan 
şəxslərdən ibarət kvotanı doldurmaları üçün qanun təminatını işə salmaq və bu təminatı 
həyata keçirməyənlər üçün cəzanı artırmaq; Kvota şamil edilməyən müəssisələrin 
siyahısından  bir qisim dövlət orqanları çıxarılaraq, kvota şamil edilən müəssisələrlə 
bərabər  bəzi dövlət orqanları da daxil olsun.  

 Qanunvericilikdə əlilliyi olan şəxslər üçün pulsuz muayinə, müalicə və əməliyyatlar ölkə 
ərazisi daxilində mövcud olan bütün (dövlət və özəl) xəstəxanalara şamil edilsin və 
dövlət büdcəsindən ayırmalar hesabına həyata keçirilsin. 

İnstitusional islahatlar 

 Əlillik statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı tibbi müayinənin bir hissəsinin ASAN 
xidmət mərkəzlərində keçirilməsinin təmin edilməsi; 

 Reabilitasiya mərkəzlərinə müraciətlərin edilməsi prosesi sadələşdirilsin.  

E-hökumət 

 Əlillərlə bağlı informasiya, xidmət və dəstək portalı yaradılsın və həmin portalda 
aşağıdakı elektron xidmətlər təmin olunsun:  

o Fərdi hesablar açmaq imkanının mövcud olması;  
o Fərdi hesablar vasitəsilə əlillərə edilən güzəştlər, tədbirlər, iş imkanları barədə 

məlumatların əldə edilməsi; 
o Əlillik statusu əldə etmək ilə bağlı qərarın onlayn xidmət şəklində müraciətçiyə 

bildirilməsi;  
o Əlillərə göstərilən dövlət xidmətlərin sayı və həmin xidmətlərlə bağlı sənədləşmələr 

və qanunvericilik haqqında məlumatlar 
o Əlillərə öz problemləri barədə müzakirə etmək imkanları təmin edilsin. 

Ictimai institutların şəffaflıq və hesabatlılığı  

 Əlilliyi olan şəxslərin ictimai həyatda, məsələn, seçki qurumlarında, siyasi partiyalarda, 
vətəndaş cəmiyyətində və s. qərar-vericilik səlahiyyəti olan nümayəndə kimi iştirakını 
təmin etmək;  

 Nəqliyyatda panduslardan istifadə qaydaları video çarx və ya şəkillərlə avtobus və 
taksilərdə göstərilsin.  

 Mövcud olan səsli işıqforların və nişanların (qabarıq şəkilli sarı xətlər) quraşdırılması 
prosesi sürətləndirilərək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılsın. İctimai (dövlət) 
binalarının adları brayl əlifbası ilə anlaşıqlı formada təchiz edilsin.  

 Dövlət tərəfindən pulsuz evə layiq görülən bütün əlilliyi olan şəxslərin dolğun gözləmə 
siyahısını dərc etmək. 

 Əlilliyi olan şəxslərin məlumatlanması üçün dövlət tərəfindən edilən güzəştlər barədə hər 
bir dövlət müəssisəsində aydın şəkildə yazılan lövhələr asılsın.  

 Əlillər cəmiyyətlərinin nəşrləri üçün büdcədən vəsait ayrılsın. 
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III. NOTARİAT KONTORLARI 

Ədliyyə Nazirliyi 

ŞA notariat kontorları ilə bağlı islahatları 24 və onların fəaliyyətlərinə aid elektron 
xidmətlərin təşkilini yaxından izləmişdir. Bunlara misal olaraq  

 notariat kontorlarının göstərdiyi xidmətə görə onlayn ödəniş etmək  

 vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı və apostil etmək  

 notariat kontorlarında (və ya ölkənin hər hansı yerində Nazirliyin nəzdində olan 
qurumda) növbə almaq;  

 notariat kontorlarının ünvanları və onların göstərdikləri xidmətlərin növləri ilə bağlı 
məlumat əldə etmək imkanlarını təmin edilməsi istiqamətlərini misal göstərmək olar. 

Qeyd olunmalıdır ki, Nazirliyin veb səhifəsi25 notariat kontorlarının ünvanları ilə bağlı 
məlumatı və onların fəaliyyətlərini iki ayrı xidmət kimi təqdim edir, halbuki, 
qanunvericiliyə əsasən və elektron hökumət portalı26 onları bir xidmət kimi göstərir. Bu 
xidmət təzəlikcə27  e-hökumət portalında təqdim olunur.  

ŞA daha sonra təklif etmişdir ki, notariat kontorlarının lisenziyalaşdırılması və 
peşəkarlıq səviyyələrinə nəzarət gücləndirilsin. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən edilən 
dəyişikliklərə əsasən, notarius fəaliyyəti üçün şəhadətnamə almaq istəyən şəxs müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə müraciət etməli və ərizədə şəxsin fəaliyyət göstərmək 
istədiyi dövlət və ya xüsusi notarius istiqaməti qeyd edilməlidir. Ərizəyə edilən yenilik 
imkan verir ki, az bal (müraciət etdiyi vəzifənin keçid balından aşağı) toplamış namizəd 
əvvəlcədən qeyd etdiyi təqdirdə, digər notariat kontorda fəaliyyətə başlaya bilsin. 
Məlumat üçün qeyd edək ki, kompüter əsaslı test bütün namizədlər üçün məcburi hesab 
edilir.28 

Müsahibədən 15 (on beş) və daha çox bal toplamış namizədlərin sayı elan edilmiş 
notarius vakansiyalarının sayından çox olduqda, ərizəsində göstərilən notarius 
vakansiyası üzrə ən yüksək bal toplamış namizəd müsahibədən keçmiş hesab 
olunur. Digər namizədlər sırasından isə ardıcıllıqla daha çox keçid balı toplayanlara 
ərizələrində qeyd etdikləri təqdirdə boş qalan başqa notarius vəzifəsi təklif olunur. ŞA 
həmçinin 2015-ci ilin noyabr ayında notariat kontorlarının monitorinqini həyata 
keçirmişdir29.  

Tövsiyələr:  

 Notariat kontorlarında elektron növbə sistemi təşkil olunsun;   

 Növbədə gözləyən müştərilər üçün şərait (müştəri məmnuniyyəti üçün şərait) 
təkmilləşdirilsin və notariat işçiləri vahid uniforma geyimi ilə təmin edilsin. 

                                                           
24(1) Notariat sahəsində həyata keçirilən islahatları və mövcud problemləri,  26.04.2012-ci il;  (2) Notariat xidmətində 
mövcud problemlər və islahatlar,  17.05.2013-cü il, www.transparency.az   
25www.justice.gov 
26www.e-gov.az 
27  16.04.- 01.12. 2015-ci il   
28Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının “Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə şəhadətnamə almaq üçün 
imtahanın və müsahibələrin keçirilməsi Qaydası”na dəyişikliklər edilməsi barədə 30” iyun 2015-ci il  tarixli, 8 nömrəli 
 qərarı,  http://e-qanun.az/framework/30376 
29Notariat Kontorlarının monitorinqi və qiymətləndiriilməsinin naticələti, fevral 2105, www.transparency.az 

http://www.justice.gov/
http://www.e-gov.az/
http://e-qanun.az/framework/30376
http://www.transparency.az/
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IV. DAŞINMAZ ƏMLAKIN QEYDİYYATI VƏ İDARƏ OLUNMASI 
 

ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ 

(O cümlədən, daşınmaz əmlakın dövlət tənzimlənməsi ilə əlaqədar olan digər müvafiq dövlət 
orqanları) 
 
Məqsəd 
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının (bundan sonra “ŞA”) məqsədi hökuməti daşınmaz 
əmlakın səmərəli qeydiyyat sisteminin hazırlanmasına və idarə edilməsinə təşviq etmək 
və ona bu işdə kömək etməkdir.  
 
Giriş 

Ötən bir il ərzində daşınmaz əmlakın reyestri və idarə olunması sahəsində bir sıra 
irəliləyişlər müşahidə olunsa da, əvvəlki dövrlərdə həll tapmayan ölkə əhəmiyyətli 
problemlər yenə də qalmağa davam edir.  ŞA bu problemlərdən bir qisminin həll yolları 
barədə təkliflərini 28 iyul, 2015-ci ildə “Fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatı sahəsində 
mövcud problemlər və onların həlli yolları” və 3 fevral, 2016-cı ildə “Rəsmiləşdirilə 
bilinməyən daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı” mövzularında keçirilmiş və Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinin (bundan sonra “Komitə”) nümayəndələrinin də iştirak 
etdiyi dəyirmi-masalarda dövlət orqanlarına təqdim etmişdir. Bundan əvvəlki hesabat 
dövründə isə “Çoxmənzilli yeni binaların qeydiyyatı ilə bağlı problemlər və şəffaflığın 
təminatı” (12 dekabr, 2014-cü il) sahəsində hazırladığımız təkliflər Komitə və digər 
müvafiq qurumlara verilmişdir. 

Əvvəlki monitorinq hesabatında, habelə yuxarıda sadalanan tövsiyə paketlərində təqdim 
olunmuş təkliflərin icrası istiqamətində bir sıra addımlar atılsa da, mövcud vəziyyət 
ümumilikdə qənaətbəxş deyil. Bunun əsas səbəblərindən biri tövsiyələrdə qeyd olunan 
məsələlərin həllinə cavabdeh səlahiyyətli orqanların bu sahədə fəaliyyətinin kifayət qədər 
əlaqələndirilməməsi və onlar arasında səmərəli tərəfdaşlığın mövcud olmamasıdır. 
Həmçinin, dövlət orqanları arasında daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və idarə olunması  ilə 
bağlı vahid strateji yanaşmanın olmaması da problemin həlli üçün görülmüş işlərin 
səmərəliliyini azaldır.  

Vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq  

Komitə yanında vətəndaş cəmiyyəti institutlarından ibarət İctimai Şuranın 
yaradılmaması qurumun QHT-ları ilə əməkdaşlığın sistemli şəkildə aparılmasına mane 
olur. İctimai Şuranın olmaması həm də Komitənin işində vətəndaş cəmiyyətinin 
iştirakçılığı üçün imkanları məhdudlaşdırır. Komitənin qeyri-dövlət institutları ilə 
səmərəli əməkdaşlıq qura bilməməsi nəticəsində qurumun fəaliyyətinə ictimai nəzarət 
imkanları məhdud olaraq qalır, onun fəaliyyətinin şəffaflığı və hesabatlılığı ilə bağlı 
ortaya çıxan suallara cavab tapmaq çətinləşir. Vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq 
təşkilatımızın Komitəyə verdiyi tövsiyələrin leytmotivini təşkil edib və hesab edirik ki, 
işlək mexanizmlərə malik İctimai Şuranın təsis olunması bu əməkdaşlığın keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə daxil olması üçün zəruri şərtdir. 
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Şəffaflıq   

Komitənin fəaliyyəti haqqında məlumatlar müntəzəm olaraq təşkilatın elektron 
səhifəsində yerləşdirilir. “Daşınmaz əmlak” jurnalı və “Mülkiyyət” qəzeti nəşrlərinin 
elektron bazasının mütəmadi qaydada yenilənməsi Komitənin fəaliyyəti və daşınmaz 
əmlak bazarındakı yeniliklər barədə informasiyanı əlçatan edir. Bu sahədə Komitənin işi 
ümumilikdə müsbət qiymətləndirilə bilər. 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin fəaliyyətində də şəffaflıq istiqamətində müəyyən 
irəliləyişlər nəzərə çarpır. Belə ki, bu qurumun elektron səhifəsində regional sxemlərin, 
bir sıra şəhərlərin baş planlarının və digər müvafiq məlumatların yerləşdirilməsi müsbət 
irəliləyiş kimi qeyd oluna bilər.30 Müfəssəl planlara gəldikdə isə hazırda yalnız Bakı 
şəhərinin mərkəzi hissəsinin 1,500 ha ərazisinin müfəssəl planı barədə məlumat 
ictimaiyyət üçün açıqdır.31  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dünya Bankı ilə birlikdə həyata keçirdiyi layihə 
əsasında bəzi ərazilərin müfəssəl planlarının hazırlandığı bildirilir (Gəncə, Sumqayıt, 
Zaqatala və s.)32, lakin bu barədə məlumatlar hələ ki, ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, hazırda regionlardan yalnız Şirvan şəhərinin şəhərsalma kadastrı 
məlumatlarına çıxış mövcuddur.33  

Qanunvericilik 

Komitənin 2015-ci il üçün hesabatında qeyd olunmuşdur ki, 90-dan çox normativ-hüquqi 
aktın layihəsi hazırlanmış, onlardan 44-ü təsdiq edilmişdir.34 Qanunvericilikdəki 
yenilikləri nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, onların əhəmiyyətli hissəsi yeni iqtisadi 
şəraitin yaratdığı ehtiyaclardan qaynaqlanır, sahibkarların fəaliyyətinin 
stimullaşdırılması və dövlət əmlakından səmərəli istifadə edilməsi kimi məqsədləri 
özündə ehtiva edir.  

Bu yeniliklərdən biri qeyri-yaşayış obyektlərinin istismarına icazə verilməsi qaydalarının 
sadələşdirilməsidir.35 Yeni qaydalara əsasən kiçik müəssisə və digər obyektlərin istismara 
hazırlığı (yararlığı) haqqında FHN-in rəyi 20 gün ərzində, müvafiq  yerli icra 
hakimiyyətinin istismara icazəsi isə əlavə 5 gün ərzində verilməlidir. Bu dəyişikliyin 
müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, 2013-cü ilədək yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə 
layihəsi razılaşdırılmış, lakin ekspertizadan keçirilmədən inşa edilmiş qeyri-yaşayış 
binalarının (tikinti obyektlərinin) qeydiyyatdan keçirilməsi sadələşdirir. 

Eyni zamanda, AR Prezidentinin dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin yenidən 
təşkil edilməsi ilə bağlı fərmanının qəbul edilməsi özəlləşmənin daha şəffaf və hesabatlı 
keçirilməsi istiqamətində addımların atılacağına ümid yaradır.36 İqtisadi artımın 
yavaşlaması fonunda və dövlət gəlirlərinin azaldığı bir dövrdə dövlət əmlakından 

                                                           
30 Baş Planlar, http://www.arxkom.gov.az/40/bas_planlar.html 
31 Bakı şəhəri, http://www.arxkom.gov.az/100/baki_seheri.html  
32 Daşınmaz əmlak eksperi ilə müsahibə, iyun 2016 
33 Şəhərsalma kadastrı, http://www.arxkom.gov.az/42/sehersalma_kadastri.html  
34 AR ƏMDK tərəfindən 2015-ci ildə görülmüş işlərə dair 
Hesabat, http://emdk.gov.az/images/pdf/HESABATLAR/komiteillik2015gorulmusisler.pdf  
35 Bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında AR Prezidentinin Fərmanı, 19 
may, 2016, http://www.president.az/articles/19821  
36 Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında AR Prezidentinin 
Fərmanı, 19 may, 2016, http://president.az/articles/19822 

http://www.arxkom.gov.az/40/bas_planlar.html
http://www.arxkom.gov.az/100/baki_seheri.html
http://www.arxkom.gov.az/42/sehersalma_kadastri.html
http://emdk.gov.az/images/pdf/HESABATLAR/komiteillik2015gorulmusisler.pdf
http://www.president.az/articles/19821
http://president.az/articles/19822
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səmərəli istifadə olunmasına xüsusi zərurət yaranmışdır. Təşkilatımıza daxil olan 
şikayətlərdən bir qismi dövlət obyektlərinin satışının və icarəsinin rəqabət əsasında baş 
tutmadığını və onların bazar qiymətindən aşağı qiymətlərə satılıb-icarəyə verildiyini 
göstərir. 

Tikintilərin dövlət reyestrinin aparılmasına dair qaydaların  qəbul olunması və bir sıra 
binaların reyestrə daxil edilməsinə dair məlumatlar Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin vebsaytında yerləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən irəliləyiş olsa da, yerləşdirilən 
məlumatlar say etibarı ilə reallığı əks etdirmir. Belə ki, Tikintilərin Dövlət Reyestri 
bölməsində bir sıra dövlət sifarişi ilə tikilmiş ÇYB-ları barədə məlumatlar yerləşdirilsə 
də37, bu kifayət deyil və hesab edirik ki, siyahı genişləndirilməli, qeydiyyatdan keçmiş 
bütün tikinti obyektlərini əhatə etməlidir. 

Digər bir yenilik isə tikinti və infrastruktur xarakterli investisiya layihələrənin dünyada 
geniş istifadə olunan “Tik-idarə et-təhvil ver” maliyyələşmə modeli əsasında həyata 
keçirilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edən qanunun qəbul olunması 
olmuşdur.38 Bu maliyyələşmə modeli əsasında investor tikinti və ya infrastruktur 
obyektinin tikintisinin maliyyələşdirilməsinə məsuliyyət daşıyır, investisiya xərcləri isə 
müqavilə ilə göstərilmiş müddət ərzində investorun təqdim etdiyi mal və xidmətlərin 
istehlakçılar və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən satınalınması yolu ilə ödənilir.39 

Qanunvericiliyə edilən son dəyişikliklərin bir qismi isə reqressiv xarakter daşıyır. Belə ki, 
Tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarına əsasən məlumatlandırma 
icraatı tətbiq edilən tikinti obyektlərinin Məcəllənin 80.4-cü maddəsinin tələblərinə riayət 
edilmədən tikildiyi aşkar olunduğu halda, Agentlik tikinti-quraşdırma işlərinin 
dayandırılmasına dair qəbul edir.40 Bu qayda fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə 
bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması məqsədilə yaradılmış “məlumatlandırma 
icraatı” anlayışına ziddir və əlavə bürokratik əngəl yaradır. Halbuki, vətəndaş tikinti 
obyektini normativ qaydalara uyğun olmadan (təhlükəsizlik qaydalarını pozmamaq 
şərtilə) tikdiyi halda, bu hərəkətləri inzibati xəta icraatı ilə müvafiq cərimə tətbiq 
olunmaqla həll edilməsi yetərlidir.Bu səbəbdən tikintinin dayandırılması isə 
məqsədəuyğun deyil. 

Digər neqativ xarakterli dəyişiklik isə FHN-nın Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət 
Agentliyinə tikinti işlərinin dayandırılması, tikinti obyektlərinin sökülməsinə dair 
qərarların qəbul edilməsi kimi geniş səlahiyyətlərin verilməsidir. Bu normalar sakinlərin 
süründürməçiliklə ilə üz-üzə qalma hallarının sayının artması riski daşıyır.41  

Son zamanlarda Tikinti sahəsini tənzimləyən qanunvericilikdə nəzərəçarpan 
dəyişikliklərin edilməsi bir sıra boşluqları aradan qaldırması ilə nəticələnməsi müsbət hal 
kimi qiymətləndirmək olar.  

 

                                                           
37 Məlumatlandırma icraatı, http://www.arxkom.gov.az/202/melumatlandirma_icraati.html 
38 Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata 
keçirilməsi haqqında AR Qanunu, 21 aprel, 2016, http://www.president.az/articles/19517/print  
39 Bax əvvəlki qanun, maddə 2.0.2 
40 “Tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Prezidentinin Fərmanı, 
17 noyabr, 2014, maddə 2.10, http://www.e-qanun.az/framework/28677,  
41 “Tikinti obyektlərinin sökülməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Prezidentinin Fərmanı, 22 may, 2015, 
http://www.e-qanun.az/framework/30041 

http://www.arxkom.gov.az/202/melumatlandirma_icraati.html
http://www.president.az/articles/19517/print
http://www.e-qanun.az/framework/28677
http://www.e-qanun.az/framework/30041
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Tövsiyələrin icra vəziyyəti 

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı 

ŞA tərəfindən dövlət orqanlarına, o cümlədən Komitəyə təqdim olunmuş tövsiyələrin 
icrası ilə əlaqədar müəyyən işlər görülsə də, problemlər hələ də qalmaqdadır. Bu 
tövsiyələrin böyük hissəsi rəsmiləşdirilə bilinməyən  (  mülkiyyət hüququnun dövlət 
qeydiyyatından keçirilməsi üçün tələb olunan sənədləri mövcud olmayan və ya təqdim 
edilə bilinməyən daşınmaz əmlaklar ) daşınmaz əmlakın, o cümlədən çoxmərtəbəli 
yaşayış binaları və fərdi evlərin qeydiyyatı məsələlərini əhatə edir.  

AR Prezidentinin 13 yanvar 2015-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, “Daşınmaz əmlak 
obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin siyahısı”nın 
müəyyən edilməsi nəticəsində yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri üzərində mülkiyyət 
hüququnun qeydiyyatı məsələsi xeyli asanlaşıb. Komitənin son vaxtlar həm paytaxtda, 
həm də regionlarda kütləvi çıxarış kampaniyaları da göstərir ki, bu sahədə görülən 
tədbirlərin tempində müəyyən artım müşahidə olunur. Digər bir müsbət addım kimi, 
mülkiyyət hüquqlarının ilkin qeydiyyatı xidməti ilə əlaqədar Komitə tərəfindən Bir 
pəncərə sisteminin təqdim edilməsini göstərmək olar. Artıq müxtəlif məzmunlu 
sənədlərin (kadastrdan və reyestrdən çıxarışlar) qəbulu və hazırlanmasına dair xidmətlər 
vahid mərkəzdən göstərilir. 

Rəsmiləşdirilə bilinməyən, o cümlədən özbaşına tikililərin qeydiyyatı 

ŞA-nın həmçinin dövlət torpaqlarında və ya bələdiyyə torpaqlarının zəbt olunması 
nəticəsində tikilmiş  lakin 5 ildən artıq bir müddətdir ki, yaşayış olan tikilillərin 
rəsmiləşdirilməsi üçün torpaqların özəlləşdirilməsi yolu ilə vətəndaşa  satılmasını həlll 
yollarından biri kimi görərək tövsiyə etmişdir. Müsbət haldır ki, son vaxtlar ƏMDK-nın 
bilavasitə nəzarəti altında və vebsaytında müvafiq elanlar verilərək vətəndaşları cəlb 
edilməsi ilə  torpaqların özəlləşdirilməsinə dair hərraclar keçirilməsini təmin edilir. Lakin 
bu hərracların əhatə dairəsi Abşeron rayonu və Bakı şəhəri ərazilərini əhatə etmir. 
Halbuki, Abşeron rayonu və Bakı şəhəri daxilində olan ərazilərdə bir sıra aztəminatlı və 
digər kateqoriyalı ailələrin özbaşına tikintilərdə yaşaması müşahidə edilir. 
Tövsiyələrimizdə bu kateqoriyaya daxil olan ailələrin özbaşına tikinti problemini 
(yaşayış evlərinin sökülməməsi) həll etmək məqsədi ilə torpaq sahəsini güzəştli şərtlərlə 
ailəyə satılmasını həyata keçirmək mümkün olduğu vurğulanmışdır.    

İndiyədək siyahıya alınmış özbaşına tikililərlə bağlı problemin həllinə dair rəsmi surətdə 
konkret hallar üzrə təsnifat aparılaraq kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, habelə 
tikintisi başa çatdırılmış və istismar üçün icazə verilməmiş tikililərin məsələləri ilə məşğul 
olmaq üçün xüsusi dövlət komissiyasının yaradılmasına dair tövsiyələr verilmişdir.  

2011-ci ildə AR Prezidenti Administrasiyasının tərkibində bu məsələlərin həlli və 
özbaşıba tikintilərin siyahıya alınmasına dair Komissiya yaradılmışdır. Təəssüf ki, həmin 
Komissiyanın fəaliyyəti ictimaiyyətə açıq deyil, uzun müddətdir ki yaradılmasına 
baxmayaraq, ictimai hesabatlılıq təmin olunmamışdır və hal –hazırda qurumun 
mövcudluğuna dair heç bir məlumat yoxdur.  
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Çoxmərtəbəli yaşayış binalarının (ÇYB) qeydiyyatı 

Son 1 ildə ÇYB-larının istismara qəbulu, bu binalar və orda yerləşən mənzillər üzərində 
mülkiyyət hüququnun təsdiq olunması ilə bağlı problemlər qalmağa davam edib. 
Komitənin fəaliyyəti haqqında hesabatlardan aydın olur ki, 2015-ci ildə 57 ÇYB-larının 
mülkiyyət hüquqları dövlət qeydiyyatına alınmışdır.42 Müqayisə üçün 2013-cü ildə 
dövlət qeydiyyatına alınmış ÇYB-larının sayı 4543, 2014-cü ildə isə 56 olmuşdur.44 Ölkədə 
mövcud olan çoxsaylı sənədsiz ÇYB fonunda bu temp aşağıdır. 

Yaşayış binasının tikintisi üçün yüzdən çox sənəd tələb olunur və tikintiyə icazənin 
alınması üçün tələb olunan sənədlərin dəqiq dairəsi müəyyən olunmamış qalır və bu 
sənədlərin siyahısının azaldılması ilə bağlı tövsiyələrimizin icra vəziyyəti qənaətbəxş 
deyil.45  Lakin bir sıra tənzimləmələrin aparılması nəticəsində Dünya Bankının Doing 
Business tikinti icazələri ilə əlaqədar Hesabatında 2016-cı ildə Azərbaycan 24 pillə 
irəliləyərək 114-cü pillədə46 yer almışdır.  

Buna baxmayaraq hələ də tələblərin çoxluğu və ayrı-ayrı dövlət orqanlarının səlahiyyət 
dairəsinə aid xidmətlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada göstərilməməsi investorların 
Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarına daxil olmasına mane olur və bu sektorda 
korrupsiya üçün münbit zəmin yaradır. Belə ki, tikintini aparan sahibkar və ya Mənzil-
tikinti kooperativi bürokratik süründürməçiliklə qarşılaşmamaq üçün ayrı-ayrı 
məmurlarla sövdələşməkdə maraqlı olur. Eləcə də Qaydaların həddən artıq mürəkkəb 
olması isə ona gətirib çıxarır ki, bina tikintisi ilə məşğul olan şirkətlər icazə olmadan 
tikintiyə başlayır və ictimai təhlükəsizliyə təhlükə yaradan vəziyyətlər ortaya çıxır. 
Empirik faktlar onu göstərir ki, 22 aylıq tikinti layihəsi dövrü üçün icazənin verilməsinin 
3 həftə tezləşdirilməsi tikinti sahəsinə qoyulan vəsaitləri 5.7% artırır və əmlak vergisi 
yığımını 16% çoxaldır.47    

“Hörümçək toru” təəssüratı yaradan mövcud tələblər həm də dövlət orqanlarının işinin 
səmərəliliyinə mənfi təsir edir. Yerli və beynəlxalq təcrübə, habelə elmi tədqiqatlar 
birmənalı olaraq onu göstərir ki, bürokratik tələblər nə qədər çoxdursa və qeyri-
şəffafdırsa, o sahədə dövlət nəzarəti o qədər səmərəsiz və korrupsiya üçün əlverişli olur. 
ŞA-nın çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikintisinə icazənin  alınması  üçün  tələb olunan 
sənədlərin dəqiq dairəsinin qanunla müəyyənləşdirilməsi və sənədlərin sayının 
azaldılması barədə təklifləri qüvvədə qalmaqdadır. Həmçinin, bu sahədə dövlət 
tənzimləməsini həyata keçirən müxtəlif qurumların fəaliyyətinin – “bir pəncərə” prinsipi 
əsasında aparılması tövsiyəsi də aktual olaraq qalır. 

Eyni zamanda hesab edirik ki, çoxmənzilli yeni tikililərin tikintisi və bu tikililərin 
istismarı üçün icazənin verilməsinə dair 1 yanvar 2013-cü ildən etibarən tətbiq olunan  

                                                           
42 AR ƏMDK tərəfindən 2015-ci ildə görülmüş işlərə dair 
Hesabat, http://emdk.gov.az/images/pdf/HESABATLAR/komiteillik2015gorulmusisler.pdf 
43 AR ƏMDK tərəfindən 2013-cü ildə görülmüş işlərə dair 
Hesabat, http://emdk.gov.az/images/pdf/HESABATLAR/EMDK2013Tillik.pdf 
44 "Mənzil qeydiyyatında rekord", 3 aprel, 2015, http://www.anspress.com/iqtisadiyyat/03-04-2015/menzil-
qeydiyyatinda-rekord  
45 "Ev almağa tələsməyin", 12 aprel, 2016, http://sputnik.az/life/20160412/404608634.html  
46 Dealing with Construction Permits, Doing Business 2016,  
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan#dealing-with-construction-permits 
47 Dealing with Construction Permits, Doing Business 2016,  
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Topics/dealing-with-
construction-permits.pdf,  

http://emdk.gov.az/images/pdf/HESABATLAR/komiteillik2015gorulmusisler.pdf
http://emdk.gov.az/images/pdf/HESABATLAR/EMDK2013Tillik.pdf
http://www.anspress.com/iqtisadiyyat/03-04-2015/menzil-qeydiyyatinda-rekord
http://www.anspress.com/iqtisadiyyat/03-04-2015/menzil-qeydiyyatinda-rekord
http://sputnik.az/life/20160412/404608634.html
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan#dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Topics/dealing-with-construction-permits.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Topics/dealing-with-construction-permits.pdf
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“Vahid Pəncərə” prinsipi təkmilləşdirilməli və yuxarıda  qeyd etdiyimiz yaradılmalı olan 
Komissiyanın fəaliyyətinə ÇYB-larının qeydiyyat məsələlərinin həll olunması da aid 
edilməlidir 
 
Tikilməsi planlaşdırılan (və ya tikilməkdə olan) ÇYB-larla bağlı informasiya təminatı 
 
Mənzil almaq istəyən şəxslərin ÇYB-lar barədə informasiyaya çatımlığı təmin olunmamış 
qalır. Tikintini aparan hüquqi şəxsin internet səhifəsinin yaradılması, burada tikilən və 
ya tikiləcək binada satılan mənzillərlə bağlı, tikintinin gedişatı və s. ilə bağlı məlumatlar 
yerləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərimizin gerçəkləşməsi istiqamətində nəzərəçarpan 
dəyişiklik olmamışdır. Bundan başqa, yeni tikililərlə bağlı vahid informasiya bazasının 
yaradılması və burada tikintisinə icazə verilmiş bütün tikililər barədə tikintinin 
aparılmasına icazə, tikili və onun strukturu, mühəndis-texniki xarakteristikası, tikilinin 
istismarı üçün lazım olan sənədlərin siyahısı  və digər müvafiq məlumatların 
yerləşdirilməsi barədə tövsiyələrimiz istiqamətində bəzi istisnaları çıxmaq şərtilə (bax: 
“Şəffaflıq” bölməsi) dəyişiklik olmamışdır. 
 
Faktiki yaşayış ünvanında qeydiyyat 

ŞA tərəfindən faktiki yaşayış ünvanı üzrə dövlət qeydiyyatına alınma ilə bağlı hüquqi 
əsasların yaradılması təklif olunsa da, bu sahədə irəliləyiş müşahidə olunmamışdır. Bu 
vəziyyət bir çox problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Belə ki, yaşadığı ünvanda 
qeydiyyata düşməmiş vətəndaşlar yaşadıqları yer üzrə vergi vermir, seçki hüququndan 
istifadə edə bilmir (məs. yerli seçkilər), məhkəmə işləri ilə əlaqədar süründürməçiliklə 
üzləşir (belə ki, məhkəmə vətəndaşın qeydiyyatda olduğu yerə əsasən müəyyən olunur), 
dövlət öz vətəndaşları barədə adekvat məlumata sahib olmur və sair. Hesab edirik ki, 
rəsmiləşdirilə bilinməyən tikililərlə bağlı problemin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq Komitə 
minlərlə vətəndaşın faktiki yaşayış ünvanı üzrə qeydiyyatı üçün hüquqi-normativ 
mexanizmlər işləyib hazırlamalıdır. 

ÇYB-larda yaşayış yeri üzrə mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 

ŞA Tikililər üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün tələb olunan 
sənədlərin dövlət orqanları arasında elektron mübadiləsi sistemi vasitəsilə dövriyyəsi 
təşkil olunmasını tövsiyə etmişdir. ƏMDK bir daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüquqlarının 
dövlət qeydiyyat alınmasına dair bir pəncərə sistemindən istifadəyə başlamışdır. Lakin 
bir pəncərə sistemi yalnız Komitə daxilində mövcud qurumları mərkəzləşdirilməsini  
özündə əks etdirir. Yeni tikilən çoxmənzilli binalar və ya tikintisinə icazə tələb olunan və 
ya məıumatlandırma icraatı tətbiq olunan fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatı zamanı tələb 
olunan sənədlərin dövriyyəsi müxtəlif aidiyyatı dövlət orqanları arasında əsasən icra 
hakimiyyətlərinin komitəyə ünvanlaması ilə sənədlərin elektron mübadiləsi bir sıra 
süründürməçi halların qarşısını almaqla bərabər , dövlət orqanlarının hesabatlılığını və 
şəffaflığını artırılmasına xidmət edəcəkdir.  

Problemlərdən bir qismi, xüsusilə, yerli icra hakimiyyəti orqanları səviyyəsində mövcud 
olan və bir çox halda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ilə müşayiət olunan, tikinti 
üçün tələblərin aydın olmamasından qaynaqlanan problemlərdir.  Məsələn, ölkə üzrə 
müvafiq ərazilərin müfəssəl planlarının hələ də hazırlanmaması (və ya yenilənməməsi) 
nəticəsində tikintilərin aparılmasına süni maneələrin yaradılması davam edir. Belə ki, 
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yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri bəzi hallarda tikintinin müfəssəl plana 
uyğun olmadığını əsas gətirərək onun aparılmasına icazə verməkdən imtina edirlər, 
vətəndaş isə müvafiq müfəssəl plan əlçatan olmadığı üçün bu iddiaların həqiqətə uyğun 
olub-olmadığını yoxlaya bilmir. Nazirlər Kabineti tərəfindən müfəssəl planların 
hazırlanması qaydaları və müfəssəl plan olmadığı (və ya onun müddəti bitdiyi hallarda) 
hallarda tikinti layihələrinin tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi qaydalarının 
təsdiq olunması bu sahədə normativ tələblərə aydınlıq gətirsə də, bürokratik prosedurları 
asanlaşdırmır.48 

Çağrı mərkəzinin fəaliyyəti 

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı ilə bağlı Komitənin 148 
nömrəli çağrı mərkəzi fəaliyyəti göstərir. Çağrı mərkəzinin fəaliyyəti qənaətbəxş hesab 
olunur.  

                                                           
48 “Müfəssəl planların hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq olunması qaydaları, habelə həmin planların 
razılaşdırıldığı orqanların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin qərarı, 12 yanvar, 2015, 
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/30/f_30375.htm 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/30/f_30375.htm
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V. KOMMUNAL XİDMƏTLƏR 

Azərigaz İB &  Azərsu ASC &  Azərişıq ASC 

Giriş 
Qazın səmərəli təminatı hər bir ailə və ya biznes fəaliyyəti üçün keyfiyyət standartının 
əsas şərtidir. Azərbaycanda üç milli monopolist – Azəriqaz İB (SOCAR nəzdində), 
“Azərsu” ASC  və “Azərişıq” ASC həm ev təsərrüfatı, həm də kommersiya istehlakçıları 
üçün kommunal xidmətlər verir. Hər üç şirkət səmərəsiz işləyir və bunu vətəndaşların 
çoxsaylı şikayətləri,49 eləcə də, büdcəyə böyük borcları50 təsdiq edir. Elektrik təminatına 
gəldikdə, bu sektordakı problemlər Milli Məclisdə müzakirə mövzusuna çevrilib.51 
Yeyinti52 və şirkətin yenidən qurulması53 da təzəlikcə ev təsərrüfatında su təchizatının və 
tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tariflərinin artırılmasına səbəb oldu.54 
 
Məqsəd 
ŞA-nın məqsədi istehlakçılara kommunal xidmətlərin daha səmərəli təchizatını təmin 
etmək üçün bu sahədə təchizatçıları təşviq etmək və onlara dəstək olmaqdır.  
 
Tövsiyələrin icrası 
Azərbaycanda kommunal xidmətlərinin təchizatı sahəsində problem və islahatları 
müzakirə etmək üçün Azəriqaz, Azərsu və Azərişıq (əvvəlki adı ilə Bakıelektrikşəbəkə) ilə 
7 dəyirmi masa keçirilmişdir55. Bu günə qədər əhaliyə kommunal xidmətlərin 
təchizatında hesabatlılıq və şəffaflığı artırmaq üçün bir qisim dəyişikliklərə nail 
olunmuşdur.  
 
Hüquqi çərçivə 
25 iyun 2015-ci il tarixində Azəriqaz ilə keçirilən dəyirmi masada tikinti obyektlərinin qaz 
təchizatı üçün texniki şərtlərin verilməsi prosedurlarının və digər əlaqədar xidmətlərin 
asanlaşdırılması tövsiyə edilib. Texniki şərtlərin verilməsi ASAN xidmət mərkəzlərinə 
həvalə edilmişdir;56 məsələn, Gəncədə proses artıq başlanıb. Gəncə ASAN mərkəzi qaz 
istifadəçilərinə bir çox (ümumilikdə 9) xidmət təklif edir.57 

Institusional islahatlar 

                                                           
49 ŞA Bakı, Gəncə və Quba ALAC mərkəzləri 
50“Azərenerji” ASC-nin SOCAR-a olan borcunun məbləği və borcunu ödəyə bilməməsinin səbəbləri açıqlanıb, 
 http://news.lent.az/news/234998 
51Azərenerji” vəBŞİH-dəmaliyyəpozuntuları Parlamentdəmüzakirəedilir, www.qafgazinfo.az, 15.04.2016-ciil 
52Счетная палата обвиняет «Азерэнержи» в растрате бюджетных средств, 15.12.2015, 
http://haqqin.az/oldage/59207 
53“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10/02.2015-ciiltarixli  
Sərəncamı, www.president.az 
54TarifŞurasın qərarı, 16.05.2016-cı il, www.e-qanun.az 
55(1) Elektrik enerjisi təchizatı sahəsində vətəndaşların qarşılaşdıqları  problemlər və onların həlli yolları, 14.06.2011-ci 
il; (2) Gas təchizatı sahəsində vətəndaşların qarşılaşdıqları problemlər və onların həlli yolları, 28.06.2011-ci il; (3) Su 
təchizatı sahəsində vətəndaşların qarşılaşdıqları problemlər və onların həlli yolları, 11.11.2011-cil il;  (4) Elektrik enerjisi 
təchizatı sahəsində vətəndaşların qarşılaşdıqları  problemlər və onların həlli yolları, 28.06.2013-cü il (5) Qaz təchizatı 
sahəsində şəffaflığın artırılması, 25.06.2014-cü il; (6) Su  təchizatı sahəsində şəffaflığın artırılması, 28.01.2015-ci il;  (7) 
Qaz təchizatı prosesində istehlakçıların hüquqlarının qorunması, əffaflığın  artırılması və mövcud roblemlərin həlli 
yolları, 24.12.2015-ci il, www. transparency.az 
56Azəriqaz”ınsəlahiyyətialındı - Texniki şərtləri “Asanxidmət” verəcək.11 November 2015 
http://www.qafqazinfo.az/iqtisadiyyat-4/qaz-cekdirmek-pulsuz-olacaq-rovneq-abdullayev-video-128294 
57Gəncə “ASAN” xidmət” mərkəzində vətəndaşlara “Azəriqaz” İB-nin xidmətləri təklif edilir, 11 November 2015, 
http://www.olaylar.az/news/social/148080 

http://news.lent.az/news/234998
http://www.qafgazinfo.az/
http://haqqin.az/oldage/59207
http://www.president.az/
http://www.qafqazinfo.az/iqtisadiyyat-4/qaz-cekdirmek-pulsuz-olacaq-rovneq-abdullayev-video-128294
http://www.olaylar.az/news/social/148080
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Qaz təchizində smart sayğacların quraşdırılmasına başlanılmışdır,58 lakin proses yavaş 
gedir və pulsuz quraşdırılmalı olan yeni sayğaclar üçün ev sahiblərindən pul tələb 
edildiyi hallar da mövcuddur. Həmçinin, regionlarda köhnə sayğacların tətbiq olunduğu 
hallarda sayğacları oxuyan və elektron çeklər verən heç bir alətlərdən istifadə olunmur.59 
İstehlakçıların suölçən cihazlarla təmin edilməsi prosesinin prezidentin yeni fərmanı ilə 
sürətlənəcəyi gözlənilir60. 

ŞA –nın tövsiyələrinə əsasən nəzarətçilərin hər birinin indeksorlarla təmin olunmasınım 
vacibliyi vurğulanmışdı, hazırda hər üç kommunal xidmət qurumlarının nəzarətçiləri 
100% -i indeksorlarla təmin olunmuşdur.  

E-hökumət  
ŞA-nın tövsiyələrinə uyğun olaraq, elektron hökumət portalı üzərindən "Su təchizatı və 
tullantı sularının axıdılması xidmətləri"nə dair abonentə aid məlumatların verilməsi 
xidməti artıq aktivdir. Eyni zamanda, Azərsu ASC-dən əldə etdiyimiz məlumata görə, 
əhali qrupu üzrə borcun olmaması haqqında arayışın elektron qaydada verilməsi xidməti 
işlənib hazırlanıb, test edilib və bu günlərdə aktiv ediləcək.  
 
İctimai institutların şəffaflıq və hesabatlılığı 
ŞA hər zaman bu qurumların özəlləşdirilməsini tövsiyə etmişdir. Bu istiqamətdə addım 

atılmayıb. ŞA həmçinin, bir sıra xidmətlərin ASAN mərkəzləri tərəfindən göstərilməsini 

təklif edib. Müvafiq olaraq, bu yaxınlarda prezident fərmanı ilə ASAN kommunal 

mərkəzlərinin yaradılmasına başlanılıb. 

Nəticə və əsas tövsiyələr  
Əsas tövsiyə ondan ibarətdir ki, kommunal xidmətlər göstərən şirkətlər özəlləşdirilsin və 
hər sektorda rəqabət yaratmaq üçün fərqli şirkətlər qurulsun. 

Hüquqi çərçivə 

 Təchizatçı-istehlakçı münasibətlərini tənzimləyən hüquqi çərçivəni nəzərdən keçirib, 
təchizatçının məsuliyyətlərini müəyyən etmək.  

Institusional islahatlar 

 Smart sayğacların quraşdırılması prosesini sürətləndirmək və ev sahibləri üçün bunun 
qanunvericiliyə uyğun olaraq pulsuz həyata keçirilməsinə nail olmaq.  

E-hökumət  

 Qeyri-əhali istehlakçılar üçün smart sayğacların quraşdırılması üçün elektron ödəniş aləti 
yaratmaq;  

 Kommunal xidmətlərin təchizatı və qeyri-əhali istehlakçılar üçün smart sayğacların 
quraşdırılması qarşılığında ödəniş sistemini vahid e-hökumət portalına birləşdirmək.  

İctimai institutların şəffaflıq və hesabatlılığı 

 Təchizatçının müfəttişləri tərəfindən qanun pozuntuları üzərində nəzarəti gücləndirmək; 

                                                           
58 Kommunal məsələlər üzrə mütəxəssis Ələkpər Ağasıyev ilə müsahibə, 16.12.2015-cil il 
59 ŞA-nın ALAC layihəsi çərçivəsində qəbul olunmuş şikayətlər  
60İstehlakçıların suölçən cihazlarla təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
29.03. 2016-cı il tarixli sərəncamı, www.president.az 

http://www.president.az/
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 Təchizatçının fəaliyyətləri barəsində dolğun məlumat yerləşdirmək və əsasən Azəriqaz 
İB–nin özünəməxsus vebsaytın yaradılması və həmin saytın işlək vəziyyətdə olması  

 Təchizatçıların  əhalinin şikayətlərinə operativ cavab verən “Qaynar xətt”lərini təşkil 
etmək; 

 Su, qaz, elektrik enerji  təchizatı işçilərinin Etik Davranış Kodeksini qəbul etmək; 

 Təchizatçı ilə bağlı mütəmadi olaraq (ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə) rəy sorğuları 
keçirmək, rəy sorğusunun keçirilməsinə müstəqil ekspert-mütəxəssislər, KİV və vətəndaş 
cəmiyyəti institutları nümayəndələrini cəlb etmək. 



24 

 

VI. DİGƏR SAHƏLƏR 
 

i. Daşinmaz Əmlakin Satişdan Vergisi 
 
Vergilər Nazirliyi 

 
2015-ci ilin fevral ayında Vergilər Nazirliyi 2001-ci ildə qəbul olunmuş Vergi Məcəlləsinin 
bəzi müddəalarına yeni şərh verdi və daşınmaz əmlakın satışına gəlir vergisini tətbiq 
etdi.61, 62 Gəlir vergisi gəlir və xərc arasındakı fərqə əsaslanaraq hesablanır. Praktikada isə, 
bir çox daşınmaz əmlak satışı ilə məşğul olan şəxs daşınmaz əmlakın alışı zamanı xərcləri 
hesablamış, lakin dəyişikliklər, kommunal xidmətlər, təmir və digər yeniliklərin xərcini 
göstərə bilməmişdir. Daşınmaz əmlak 15 il və ondan əvvəl əldə edilibsə, rəsmi alış 
qiyməti çox aşağı olduğu üçün bu, gəlir vergisini ədalətsizcəsinə yüksəldib. Nəticədə, 
oxşar mülklər alış vaxtından asılı olaraq fərqli miqdarlarda vergiyə cəlb olunub.  Əgər öz 
qiyməti məlum deyilsə, məsələn, əmlak Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 
özəlləşdirilibsə, qanun imkan verir ki, gəlir xüsusi düstur63 ilə hesablansın və uyğun 
olaraq da gəlir vergisi əldə olunsun.64 Bu halda, gəlir əldə olunmuş məbləğin 1-6-sını 
təşkil edir, gəlir vergisi isə 20% hesablanır. Bu düstur, 15 il və daha əvvəl – daşınmaz 
əmlak qiymətlərinin daha aşağı və manatın dəyərinin bu günlə müqayisədə daha yüksək 
olduğu zamanda – əldə etdiyi daşınmaz əmlakın öz qiymətini göstərə bilməyən satıcılara 
daha faydalıdır. Nazirlik tərəfindən verilən yeni şərh bir çox problemə, o cümlədən, 
əmlak bazarının kiçilməsinə65 və xaricdə daşınmaz əmlak bazarına qoyulan sərmayənin 
böyüməsinə66  səbəb oldu.  
 
Beləliklə, 2015-ci ilin avqust ayında və daha sonra 20 noyabr tarixində keçirilən dəyirmi 
masada67 ŞA təklif etdi ki, ölçüsünə (metraj), yerləşdiyi əraziyə və istifadə məqsədinə 
(yaşayış, kommersiya və kənd təsərrüfatı) uyğun olaraq tək dərəcə tətbiq olunsun. Bu 
tövsiyə tikililərə münasibətdə 68 tətbiq olunsa da, lakin torpağın təqdim edilməsinə 
münasibətdə tətbiq edilməmişdir. Nəticədə, 2016-cı ildən etibarən iki növ daşınmaz 
əmlakın satışından vergi tutulması iki fərqli üsul ilə aparılır, hansı ki, çaşqınlıq yaradır və 
ədalətsiz vergiyə cəlb edilməyə səbəb olur. Torpaqlarının keyfiyyəti nəzərə alınmadan, 
kənd təsərrüfatı və kommersiya məqsədilə istifadə olunan torpaqların satışından əldə 
olunan gəlirlərdən eyni dərəcədə vergi tutulması 69 narahatçılıq doğurur. Çünki, bu kənd 

                                                           
61“Министерство налогов информирует о налогообложении сделок по продаже недвижимости”, Алена 
Салаева, 1st news, 11.02.2015, http://www.1news.az/economy/banks_n_finance/20150211111833364.html 
62В Азербайджане изменились условия продажи недвижимого имущества", Азад Гасанли, агентство Тренд, 
10.02.2015, http://www.trend.az/business/economy/2362928.html 
63 Vergi ödəyicisinin mənfə əti birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfə ətin hesablanması 
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli 
qərarı, www/cabmin.gov.az   
64Vergidən yayınmaya meyllik və real rentabelliyin qiymətləndirilməsi,   Məruzəçi: Vergilər nazirinin vergi siyasəti 
məsələləri üzrə müşaviri, Akif Musayev, 10/ 04/2015, akif.musayev@taxes.gov.az 
65 Рынок недвижимости просел на треть, 10 Июля 2015, http://haqqin.az/news/48748 
66АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ И ТУРКИ СКУПАЮТ ЖИЛЬЕ В ГРУЗИИ, УКРОП.ORG, 13.06.2015 
67The round table on Real Estate Taxation dated 20 November 2015 by Transparency Azerbaijan, 
www.transparency.az 
68Amendments to the Tax Code dated 7 December 2015 to enter into force as of 1 January 2016  
69NK-nın 230 nömrəli  29 dekabr 2000-ci il tarixli Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar haqqında qərarı  
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=506 
 

http://www.1news.az/economy/banks_n_finance/20150211111833364.html
http://www.trend.az/business/economy/2362928.html
http://укроп.org/author/kater/
http://www.transparency.az/
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=506
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təsərrüfatının inkişafına zərbə vura bilər; bundan başqa, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
bahalaşmasına səbəb ola bilər. 

Tövsiyələr:  

Qanuna müvafiq dəyişikliklər qəbul olunsun:    

 Torpağın  sahəsinin  satışından tutulan vergi torpaq ərazisinin ölçüsünə, yerləşdiyi 
məntəqəyə və təyinata (yaşayış və ya qeyri-yaşayış) uyğun hesablansın; Başqa sözlə, 
torpağın sotu ilə bağlı sabit məbləğ (Mis: 20 AZN) + torpağın yerləşdiyi məntəqə 
(rayon və şəhər) ilə bağlı əmsal + yaşayış və qeyri yaşayış ilə bağlı əmsal, 

 Kənd təsərrüfatı torpaqlarının satışına ayrıca aşağı vergi dərəcəsi tətbiq edilsin. Mis: 
Torpağın sotu ilə bağlı sabit məbləğ (Mis: 20 AZN) + torpağın yerləşdiyi məntəqə 
(rayon və şəhər) ilə bağlı əmsal + torpağın bonitet şkalası. 
 

ii. Dövlət Qulluqçularının Xidməti Fəaliyyətinin Qiymətləndirilməsi  
 
Dövlət Qulluğu Məsələləri Üzrə Komissiya 

 
Komissiya və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ləğv edilərək Dövlət İmtahan 
Mərkəzi adlı yeni publik hüquqi şəxsin yaradılması70 dövlət qulluğuna qəbul prosesində 
yeni islahatların həyata keçirilməsi üçün daha əlverişli zəmin yaradacaqdır. Aşağıda 
etdiyimiz təhlil Komissiyanın ləğv edilmədən əvvəlki fəaliyyətlərini əhatə edir.  
 
Əvvəlki monitorinq dövründə71, “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının tövsiyələrinə uyğun 
olaraq72, Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (bundan sonra Komissiya) Nazirlər 
Kabinetinin qərarı73 ilə təsdiq olunmuş “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi Qaydalarını” qəbul edib. Bu Qaydalar dövlət işçilərinin hər il xidmət 
göstəriciləri əsasında qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması üçün hüquqi baza 
yaratmışdır. Komissiya bundan başqa Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin layihəsini hazırlamış 
və maraqlı tərəflərin hər biri ilə, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti ilə müzakirələrin 
aparılmasını təşkil etmişdir.74 
 
Dövlət qulluğuna qəbul prosesinin şəffaflığının artırılması 
 
2014-cü ildə qəbul olunmuş, həmin ildə də tətbiqinə başlanılmış dövlət qulluğuna qəbul 
üçün test imtahanının internet vasitəsilə canlı yayımı və 2015-ci ildə tətbiq olunmağa 
başlanılmış onlayn sınaq imtahanları dövlət qulluğuna müraciət etmiş namizədlərin öz 
biliklərini təkmilləşdirməsinə və dövlət qulluğu müsabiqəsinə daha səmərəli 
hazırlaşmasına kömək etmək məqsədi daşıyır.75 Habelə, dövlət qulluğuna müraciət 

                                                           
70M.M.Abbaszadənin Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Direktorlar Şurasının 
sədri vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 12 aprel 2016-cı il, 
www.president.az 
711 iyun, 2015-ci ilədək 
72“Dövlət Qulluğu sahəsində Yaxşı İdarəetmə Prinsiplərin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda  02ş02ş2100 tarixli dəyirmi 
masa, www.transparency.az 
73“Dövlət qulluqçusunun attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 
qərarı № 367, 19 noyabr 2015-ci il, www.csc.gov.az 
74 Dövlət Qulluğu Məcəlləsi” layihəsinə dair keçirilmiş ictimai  24 dekabr  2014-cü  -müzakirədə verilmiş təkliflər, 
csc.gov.az 
75www.csc.gov.az 

http://www.president.az/
http://www.transparency.az/
http://www.csc.gov.az/
http://www.csc.gov.az/
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prosesini asanlaşdırmaq və məlumatlandırmaq üçün çoxsaylı televiziya proqramları 
təşkil olunmuş, reklam videorolikər hazırlanmışdır76  və bu addımlar digər dövlət 
orqanları üçün nümunə ola bilər.  

Tövsiyələr: 

 Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin yekun layihəsinin qəbul edilməsi prosesi 
sürətləndirilsin; 

 Dövlət qulluqçularının xidmətə görə qiymətləndirilməsi və illik qaydada 
mükafatlandırılması üçün hüquqi bazanı təşkil edən “Dövlət qulluqçularının xidməti 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydalarının”77 icrasının nəticələri ictimaiyyətə 
açıqlansın. 

 
iii. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin korrupsiya və inhisarçılıqla bağlı  tənqidi 
çıxışından sonra,78 hökumət biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra islahatlar 
başlatmışdır. Dəyişikliklərdən biri ŞA-nın tövsiyəsinə uyğun olaraq özəl sektorda 
aparılan yoxlamaların dəqiq qeydiyyatının aparılması və onların sayının minimuma 
endirilməsi olmuşdur.79 2015-ci ilin avqust ayında ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 
əsas tənzimləyici dövlət orqanı olan İqtisadiyyat Nazirliyinə80 Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən idarə olunan sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların vahid məlumat reyestrinə giriş 
hüququ verilmişdir. Bundan başqa, sahibkarların işini rahatlaşdırmaq məqsədilə, yeni 
qanun81  və sonraki prezident fərmanları82,83 yoxlamaların miqyasının əhəmiyyətli 
surətdə azaldılması üçün qanunvericilik bazası yaratmışdır.  Əməli irəliləyişlərdən biri 
kimi sahibkarların qeyri-qanuni yoxlamalardan şikayət etməsi üçün qaynar xəttin 
yaradılması olmuşdur. Praktikada qeyri-qanuni yoxlamalara rast gəlinsə də84, 2015-ci 
ilin ilk rübündə yoxlamaların sayı nəzərəçarpacaq qədər 19.300-dən 34-ə enmişdir (vergi 
yoxlamasından başqa)85. 
 
Tövsiyələr:  

 Qeyri-qanuni yoxlama aparan ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərə və qurumlara qarşı cəzalar 
aydın müəyyən edilsin; 

                                                           
76www.csc.gov.az 
77www.csc.gov.az 
78Ильхам Алиев призвал бороться с монополиями,  12.10. 2015-ci il, http://haqqin.az/news/54802 
79“ASAN Biznes” mövzusunda ictimai vəkillik dəyirmi masası, 09.06 2015-ci il, “Milli Şəffaflıq Sistemi 
Qiymətləndirməsi 2014”,  www.transparency.az 
80Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.02.2011-ci il  tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10.08.2105-ci il tarixli  Fərmanı, www.president.az 
81Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında 26.10. 2015-ci il tarixli Qanunu,   
www.president.az 
82“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20.10. 2015-ci 
il tarixli  Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə 
tədbirlər barədə26.10. 2015-ci il tarixli Prezidentinin Fərmanı, www.president.az 
83Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə yaradan 
hallar üzrə aparılmasına yol verilən yoxlamaların 26.10.2015-cil il tarixli Siyahısı,  www.president.az 
84 ŞA-nın 6 sahibkar ilə müsahibələri, dekabr 2016  
85 EU Business Climate Survey Report, 2016 
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 Qanunu pozanlar və onlara tətbiq olumuş cəzalar haqqında məlumat dərc edilsin.  

Lisenziyaların verilməsi 

2014-cü ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı lisenziyaların verilməsi qaydalarının 
sadələşdirilməsi üçün aşağıdakı tövsiyələri vermişdir86: 

 Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün icazə və lisenziyalar elektron xidmətlər vasitəsilə verilsin 
(e-lisenziya); 

 Lisenziya verilməsi ilə bağlı xidmətlər mərkəzləşdirilmiş qaydada (“ASAN Xidmət” 
mərkəzləri vasitəsilə) göstərilsin.  

2015-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının prezidenti öz çıxışında digər 
məsələlərlə yanaşı həm də kiçik və orta bizneslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
üçün lisenziya və icazələrin əldə edilməsi prosesində üzləşdikləri çətinlikləri 
vurğulamışdır87. Bu çıxışın ardınca prezident lisensiyalaşdırma prosesinin 
sadələşdirilməsi və onun şəffaflığının və səmərəliyinin artırılması məqsədilə fərman 
imzalamışdır88.  

Yeni qanunvericiliyə görə lisenziya tələb edilən sahələrin sayı 56-dan 37-ə endirildi, 
bundan başqa lisenziyaların mərkəzləşmiş qaydada asan xidmət və elektron xidmətləri 
vasitəsilə verilməsi İqtisadiyyat Nazirliyinə və ASAN xidmətə tapşırıldı. Başqa sözlə, 
ayrı-ayrı dövlət orqanları bütün növ lisenziyaları vermək hüququndan məhrum olur və 
bu səlahiyyət yalnız İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə olunur. Nazirlik bu xidməti digər 
dövlət orqanları ilə məsləhətləşərək (əgər Nazirlik bu məsləhətə ehtiyac olduğunu hesab 
edərsə) ASAN Xidmət mərkəzlərində nəzərdə tutulmuş köşklərdə və yaradılması nəzərdə 
tutulan vahid e-lisenziya portalı vasitəsilə göstərəcək.  Hal-hazırda 26 lisenziya ASAN 
xidmət mərkəzləri vasitəsilə biznesə müddətsiz əsaslarda təqdim edilməkdədir89. 
Lisenziya ilə bağlı elektron portal hazırlanmaqdadır.  

Qeyd olunan fərman həqiqətən də inzibati yükün yüngülləşdirilməsi istiqamətində 
atılmış ciddi addımdır. Lakin, bəzi suallar hələ də cavabsız qalır. 

İcazələrin (sertifikatlar və digər oxşar sənədlər) müvafiq dövlət orqanları tərəfindən e-
xidmət vasitəsilə yoxsa Nazirlik tərəfindən ASAN Xidmət mərkəzlərindən veriləcəyi 
məsələsi aydın deyil.   Təcrübə göstərir ki, dövlət orqanları e-xidmət anlayışını e-müraciət 
səviyyəsinə endirməklə kifayətlənirlər.  
Ümid edirik ki, lisenziya və icazələr haqqında xüsusi qanun bu məsələyə aydınlıq 
gətirəcək və lisenziyalaşdırma prosesi üçün aydın təlimat müəyyən ediləcək.  
 
Təkliflər: 

 “Lisenziyalar və İcazələr haqqında qanun”-un qəbul olunmasını sürətləndirmək; 

 Dövlət mülkiyyətində olan və özəl şirkətlər üçün bərabər lisenziyalaşdırma rejimi 
qurmaq;  

 İcazələr və sertifikatlar sistemini sadələşdirmək üçün;  

                                                           
86 Milli Şəffaflıq Sistemi Qiymətləndirməsi 2014, www.transparency.az 
87Ильхам Алиев призвал бороться с монополиями, 12 Октября 2015, http://haqqin.az/news/54802 
88Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 10.10.2015-cil il tarixli  Fərmanı, www.president.az 
89 http://asan.gov.az/az/content/index/412#.V2hP5LiLSM8 
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o icazələrin və sertifikatların aydın tərifini vermək;  
o icazələrin və sertifikatların və onları verəcək orqanların siyahısını hazırlamaq;  
o icazələrin və sertifikatların qüvvədə olma şərtlərini aydın şəkildə vurğulamaq;  
o icazələri və sertifikatları yeniləmək üçün sadələşdirilmiş mexanizm;  
o icazələri və sertifikatları yeniləmək üçün aşağı bir qiymət təyin etmək.  

 E-informasiya və e-müraciət ilə yanaşı, iş icazələrinin və lisenziyalarının da e-xidmətlər 
tərəfindən verilməsini təmin etmək. 
 

iv. Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin icbari tibbi müayinə və konsultasiyası  

Səhiyyə Nazirliyi 

ŞA-nın tövsiyələrinə uyğun olaraq,90 Ailə Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər nikaha 
daxil olmaq istəyən şəxslər üçün icbari tibbi müayinə və tibbi konsultasiyanı təmin edir.91 
ŞA-nın apardığı monitorinq92 praktikada diqqətə layiq bir sıra problemin hələ də 
qaldığını ortaya çıxardı. 

Qanuna əsasən, icbari tibbi müayinə və tibbi konsultasiyanın təmin olunması dövlət 
və/və ya bələdiyyə nəzdində fəaliyyət göstərən tibbi müəssisəyə müraciət əsasında 
aparılır. Praktikada, Səhiyyə Nazirliyi hər inzibati rayonda bir tibbi müəssisəni və orada 
da konkret bir həkimi təyin etmişdir. Bu məlumat internetdə ictimaiyyətə açıq deyil və 
bunu öyrənmək üçün qeydiyyat şöbəsinə93 şəxsi müraciət etmək lazımdır. Şəhadətnamə 
həmçinin, ASAN xidmət mərkəzlərindən birində müəyyən olunmuş tibbi müəssisədən 
əldə oluna bilər.94 

Şəxsiyyət vəsiqəsinin bir nüsxəsi müraciət prosesində təqdim olunmalıdır; bu məlumat 
da ictimaiyyətə açıq deyil. Tibbi qurumlar kserokopiya xidməti göstərmir; müraciətçilər 
tibbi müəssisəyə yenidən getməlidirlər. 

Qanuna əsasən,95 müayinə qan analizini əhatə etməlidir (hemoqlabin patologiyası 
xəstəlikləri, İİV/QİÇS və sifilis). Həmçinin, tibbi-genetik, tibbi-psixoloji və ailənin 
planlaşdırılması məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi də təmin olunmalıdır. Praktikada 
isə, tibbi müayinə yalnız qanın analizi ilə məhdudlaşıb. 

Baxmayaraq ki, qanun bildirir ki, tibbi xidmətlər pulsuz həyata keçirilməlidir, praktikada 
qan analizi ödənişlə həyata keçirilir. 

Bunlardan başqa, tibbi müayinənin konkret nəticələri gizli saxlanılmalıdır. Yalnız uyğun 
olduqda, tibbi şəhadətnamə müvafiq quruma nikah qeydiyyatı üçün müraciət sənədi ilə 
yanaşı təqdim oluna bilər. Bu təminat müşahidə olunur. 

Tövsiyələr:  

                                                           
90 Round table of 28 August 2014 on  issues in registration of civil status acts   
91Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AR 17.10,214-il tarixli  Qanunu,, 
www.president.az 
92Nikaha daxil olmaq üçün lazım olan sənədlər, onlaən alənma prosedurları, və orqnları, 09.2015, 
www.transparency.az 
93 Department of registration of civil status acts under Ministry of Justice   
94 МЕДСПРАВКУ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В АСАН,  HTTP://MINVAL.AZ,4 AUGUST 2015  
95Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 122 nömrəli 28.04. 2015il tarixili qərara 2  nömrəli 05.08.2015 tarixli  
əlavə,  www.-e-qanun.az    
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 Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən lazımi qaydada lisenziyalaşdırılmış bütün tibbi 
müəssisələrdə əldə olunan tibbi şəhadətnamələr qəbul edilsin; 

 Təyin olunmuş tibbi müəssisələr və lazım olan sənədlər barəsində məlumat Səhiyyə 
Nazirliyinin veb səhifəsində yerləşdirilsin; 

 Dövlət qurumlarda xidmətlərin pulsuz təqdim olunmasını təmin etmək üçün 
məlumat və şikayətlərə baxan xüsusi qaynar xətt və ya Nazirliyin veb səhifəsində e-
xidmət yaradılsın; 

 Məcburi tibbi müayinə üçün xəstəliklərin siyahısına hepatit C xəstəliyini əlavə etmək.   
 

v. Hökumət Qurumlarına Müraciətlər 
 

a) Qaynar Xəttlər 
 
2008-ci ilin sonunda Şəffaflıq Azərbaycan mövcud qaynar xəttləri monitorinq etdi96 
(yalnız 4-ü əlçatan idi: Təhsil Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 
və Baş Prokurorluq) və nəticələr və təkliflərdən ibarət hesabat tərtib etdi.  Əsas müşahidə 
o idi ki, dövlət orqanlarının telefon və internet əsaslı qaynar xəttlərinin təsisi və idarə 
olunması üçün vahid metodologiya və rəhbərlik mövcud deyildi. 2008-ci ildən etibarən 
ŞA dəfələrlə hökumətə ALAC və sonrakı APT layihəsi vasitəsilə vahid tənzimləmə sistemi 
qəbul etməyi tövsiyə edib. Yeni qəbul olmuş Qaydalar97 bu problemə xidmət edəcək. 

Ümumi olaraq hökumət qaynar xəttləri hüquqi yardım və məlumat təmin edilməsi üçün 
qaneedicidir, lakin şikayətlərin həllində o qədər də səmərəli deyil. Qəbul olunan qanunun 
1.2-ci maddəsinə əsasən çağrı mərkəzləri ictimai fəaliyyətdə qanunun aliliyini təmin 
etməlidir, müraciətlərin obyektiv araşdırmasını aparmalıdır, vəzifədən sui-istifadə 
hallarının qarşısını almalıdır, onların fəaliyyətlərini gücləndirmək üçün təhlil aparmalıdır 
və vətəndaşları məmnun etməlidir.   

Səmərəli olması üçün, qaynar xətt texniki olaraq təchiz olunmalıdır və istifadəçi əks əlaqə 
mexanizmi kimi texniki dəstəyi olmalıdır. 

İşçi heyəti çox şaxəli təlimdən keçməlidir – hüquqi, texniki, prosessual, psixoloji və 
yuxarıda bildirilən qanunun nəzərdə tutduğu kimi çağrı mərkəzi işçi heyətinin biliyi 
aylıq və illik olaraq test edilməlidir və onlara planlı olaraq təlim proqramları 
keçirilməlidir.     

Qaynar xətt, 2.1-ci maddədə nəzərdə tutulduğu kimi, pulsuz olmalıdır və xəttin pulsuz 
fəaliyyət göstərdiyi bildirməlidir. 

Hesabatlılıq və şəffaflıq – qaynar xəttlərin etimadlılığının əsas amilləridir və müntəzəm 
statistikalar dərc olunmalıdır. 10-cu maddə qaynar xəttlərin hesabatını nizamlayır, lakin 
bu hesabatların ictimaiyyətə işıqlandırılmasını nizamlamır. 

Vətəndaş cəmiyyəti qaynar xətti prosedurları haqqında təlim keçərək hökumət qaynar 
xəttinin effektivliyini artıra bilər və hökumət qaynar xəttinin topladığı məlumatın 

                                                           
96Hökumət qaynar xəttlərinin daha da effektivləşdirilməsi, Transparency International, 2009, www.transparency,az 
97Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25.02.2015-cil il tarixli  qərarı,  www.taxes.gov.az 
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hesabatlılıq və şəffaflıq amillərinə cavab vermələrinə səy göstərə bilər. Qaydalar heç bir 
formada vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığa istinad etmir. 

Qaynar xətt ayrı vahid struktur statusuna, öz büdcəsinə və yazılarda öz prosedurlarına 
malik olmalıdır. Yaxşı reklam kampaniyası, xüsusilə bölgələrdə, qaynar xəttin uğuru 
üçün əsasdır. Qaydalarda bu problemlər əhatə edilməyib.     

Tövsiyələr:   

 Qaynar xəttlərlə bağlı statistikaların və analitik hesabatların ictimaiyyətə 
işıqlandırılmasını nizamlamaq;  

 Qaynar xəttlərin müəyyən çərçivələr daxilində müstəqil fəaliyyət göstərmələri üçün 
bəzi təchizatları təmin etmək. Məsələn, vahid struktur statusu, öz büdcələri və 
yazılarda öz formal prosedurlarına malik olması;  

 Vətəndaş cəmiyyət ilə əməkdaşlığı və onun formalarını nizamlamaq; 

 Çağrı mərkəzinin xidməti zamanı qeydə alınan audio yazıların vətəndaşın tələbi ilə 
ona təqdim  olunması.   
 
b) İfşaçıların (whistleblowers) müdafiəsi 

 
ŞA dəfələrlə ifşaçıların müdafiəsi üçün qanun qəbul edimləsini tövsiyə 
edib.98Qanunverici işçi qrupu yaradıldı və bu qrupa iki QHT (ŞA və APT layihəsi 
çərçivəsində həmkarı CRF), iki dövlət orqanı (Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası  və 
Dövlət Qulluğu Komitəsi) dəvət olundu.99 Müvafiq dövlət orqanları və ekspertlərin 
təqdim etdiyi məlumatlar əsasında qanun layihəsi hazırlanıb.  Qanun layihəsinin Milli 
Məclisin gündəminə daxil olunacağı gözlənilir.100 

Praktikada, Müdafiə Nazirliyi bir sıra yüksək rütbəli işçiləri,101 o cümlədən ŞA-nın 
şikayət ərizəsində qeyd olunan ifşaçı102 və Milli Şəffaflıq Sistemi layihəsi çərçivəsində ŞA-
nın hazırladığı ifşa edənlər barəsində sənədli filmdə iştirak edən ifşaçılar103 da işdən azad 
edib.  

Tövsiyələr:   

 Ifşaçıların  müdafiəsi üçün qanunun qəbul olunmasını sürətləndirmək;  

 Hüquq-mühafizə orqanlarını ifşaçıların şikayətlərinə bitərəf və vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatları ilə birlikdə yanaşmağa həvəsləndirmək.  

 
c) Vətəndaşların yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı   

 
ŞA daşınmaz əmlakın satışı üçün tələb olunan sənədlərin sayını azaltmağı tövsiyə edib.104 
Forma №2 də bu sənədlərdən biridir. Form №2 Azərbaycan vətəndaşının qeydiyyatda 
olduğu yaşayış yerini təsdiq edən və polisin yerli struktur vahidi olan pasport masası 

                                                           
98Milli Məclis ilə birgə təşkil 14.05.2012- cil il tarixli dəyirmi masa, www.transparency.az 
99The Law on Whistle blower protection will be publicly discussed in Azerbaijan, Trend news agency, 31.07. 2014, 
http://az.trend.az 
100 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının işçi qrupu ilə müzakirəsi, noyabr 2015  
101ИЛЬХАМ АЛИЕВ СНЯЛ С ДОЛЖНОСТИ ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ, 14 АВГУСТА 2015, HTTP://HAQQIN.AZ 
102НПО - участники мероприятия осуждают коррупцию, contact.az, 29.04. 2015  
103www.transparency.az 
104Çoxmənzilli binaların qeydiyyatı sahəsində nailiyyətləri və problemləri mövzusunda  12.12.2014 tarixli vəFərdi 
yaşayış evlərinin qeydiyyatı sahəsində mövcud problemlər və onların həlli yolları mövzusunda 
tarixli   28.07.2015 dəyirmi masalar, www.transparency.az 

http://www.transparency.az/
http://haqqin.az/news/50947
http://www.transparency.az/
http://www.transparency.az/
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tərəfindən verilən bir sənəddir. Prinsipcə, bu sənəd lazımsızdır və tamamilə ləğv 
olunmalıdır, çünki şəxsiyyət vəsiqəsində bu məlumat var. Bu məlumatı Daxili İşlər 
Nazirliyi tərəfindən istifadə olunan İAMAS məlumat bazasından da əldə etmək olar.  Bu 
tövsiyə qismən yerinə yetirilib. Yeni nizamlamaya əsasən,105 Form №2 ASAN 
mərkəzlərindən bir iş günü ərzində alına bilər. Yeni nizamlama yerli orqanlar tərəfindən 
verilən əvvəlki kağız formanı ləğv etmir. ASAN mərkəzlərinin əhatə etmədiyi kənd və 
balaca şəhərlərdə əvvəlki sənədə tələb yenə də olacaq. 

Qeydiyyat ilə bağlı digər problemlər daşınmaz əmlak çıxarışlarının verilmə prosesinin 
ləngiməsi və bölgələrdən böyük şəhərlərə kütləvi köçmə, çox insan qeydiyyatda olduğu 
yerdə yaşamır və bu dövlət orqanlarına insanları tapmaqda çoxlu problem yaradır. 106 

Tövsiyələr:  

 Forma № 2-nin ləğv olunması 

 Hüquqi şəxslərdə hüquqi və faktiki ünvan analoqu kimi, qeydiyyat yeri ilə yanaşı faktiki 
yaşayış ünvanı anlayışını tənzimləmək.  
 

vi. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi 
 

Təhsil Nazirliyi 
 
ŞA`nın (Şəffaqlıq Azərbaycan) müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi tövsiyələrini 
nəzərə alaraq107, 2014-ci ildən aparılan pilot diaqnostik qiymətləndirmə tamamlandıqdan 
sonra proses regionlarda da bütün sürətiylə davam edir108. Pilot qiymətləndirməni 
uğurla keçən müəllimlər üçün maaşları 10% artırılmışdır.109 
 
Tövsiyələr:   

 Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsinin nəticələri aşağıdakı kateqoriyalar üzrə 
detallı açıqlansın:  

o iştirak edən müəllimlərin sayı;  
o qiymətləndirmədən keçə bilməyənlərin nisbəti;  
o ən yüksək nəticə göstərənlərin nisbəti; 

 nəticələrdən asılı olaraq qiymətləndirmənin iştirakçılar üçün maliyyə və inzibatı 
nəticələri və s. Müəllimlərin qəbulu üzrə imtahanlara müşahidəçi qismində vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələri dəvət olunsun və şəffaflığı təmin olunsun.  

                                                           
105Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması, yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma 
prosedurlarının elektronlaşdırılması sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
31.08.2015-ci  il tarixli  Fərmanı, www.president.az 
106Daşınmaz Əmlakın Vergiyə Cəlb Edilməsi mövzusunda 20.11.2015-il tarixli dəyirmi masa, www.transparency.az 
107Məktəbəqədər təhsilin mövcud vəziyyəti, problemlər və perspektivlərmövzusundatarixli 29.11. 2010-
cuiltarixlidəyirmimasa, www.transparency.az 
108 Микаил Джаббаров обещает поднять зарплаты учителям, 11.09. 2014, http://haqqin.az/news/29828 
109İMTAHANDANKEÇMIŞ MÜƏLLIMLƏRINMAAŞI ARTIRILDI, 18.03.2016,  WWW.TRANSPARENCY.AZ/CNEWSANDWWW.EDU.GOV.AZ 
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