“ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN” KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ BİRLİYİNİN 2017-CI İLƏ
DAİR İLLİK HESABATI
Sədrdən ön söz
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının idarə heyəti və üzvləri adından işimizə göstərdiyiniz marağa görə Sizə
minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. 2017-cı il təşkilatımız üçün çox çətin bir il olmuşdur. Biz bu il USAİDnin maliyyələşdirdiyi Azərbaycan Şəffaflıq Tərədaşlığı layihəsinin uzadılması ilə bağlı qeydiyyat prosesində
yaranan problemlərlə əlaqədar çətin dövrlər yaşadıq. Buna görə də, biz Quba və Gəncədə hüquqi yardım
mərkəzlərimizi, habelə Bakıdakı pulsuz hüquqi yardım xidmətimizi dayandırmağa məcbur qaldıq.
Biz maliyyələşmə formatımızı dəyişməyə cəhd etdik, eləcə də fərdi xidmət müqavilələri ilə bəzi maliyyə
resursları cəlb etdik. Sözügedən maliyyə modeli yerli QHT-lər üçün işlək model sayılsa da, lakin
Transparency İnternational Təşkilatının ümumi ruhuna və prinsiplərinə ziddiyyət təşkil edir. Heç şübhəsiz
ki, belə bir maliyyələşmə modeli təşkilatımız üçün Transparency İnternational Təşkilatı tərəfindən təşkil
ediləcək akkreditasiya zamanı problemlər yaradacaq.
Biz ilin sonuna yaxın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyasından balaca qrant, habelə Transparency
İnternational Təşkilatı tərəfindən maliyyə yardımı aldıq və bu bizə təşkilatın gələcəyinə ehtiyatlı
optimizmlə baxmağa imkan verir.
Əliməmməd Nuriyev,
İdarə heyətinin sədri

BİZİM TƏŞKİLATƏMIZ BARƏDƏ
“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. “Beynəlxalq Şəffaflıq” aşağıdakı prinsipi özünə rəhbər tutur: “Korrupsiya ölkəyə
aid xüsusi bir hal olduğundan, yerli təşkilatların fəaliyyəti göstərilən hər hansı xarici təsirdən və ya cəhddən
daha effektli ola bilər.”
“Şəffaflıq Azərbaycan” haqqında
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2000-ci ilin oktyabr ayında vətəndaş cəmiyyətinin və 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. Biz, əsasən, ictimaiyyətin bilik səviyyəsinin artırılması sahəsində işləyir və
Azərbaycanda korrupsiyanın səbəblərini, formalarını və bu təhlükəli ictimai fenomenin azaldılması
yollarını araşdırırıq. Biz həmçinin korrupsiyanın şahidləri və qurbanları olan sıravi fiziki şəxslərə hüquqi
yardım göstərir və hökumət strukturlarına siyasi və qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında köməklik
göstəririk.
Korrupsiya Qavrama İndeksi 2017
2018-ci il fevralın 21-də “Beynəlxalq Şəffaflıq” özünün ən məşhur məhsulunu – 2017-ci il üçün Korrupsiya
Qavrama İndeksini nəşr etdi. Bu sənəd, ictimaiyyətdə və hökumət strukturlarında mövcud olan
korrupsiyanın iş adamları və ölkə ekspertləri, ölkə vətəndaşları və əcnəbilər tərəfindən qavranılma
dərəcələrinə görə ölkələri sıralayır. İndeks 100 bal (çox yaxşı), 0 bal (çox korrupsiyalaşmış) nisbətində
müəyyən edilir. Bu il Azərbaycan 31 balla 180 ölkə arasında 122-ci sırada yer almışdır. 2017-ci ildə
Azərbaycan keçən illə müqayisədə 1 bal, həmçinin də yer üzrə bir pillə yüksək nəticə göstərmişdir.
Cədvəl 1. Azərbaycanın Korrupsiya Qavrama İndeksində 2000-2017-ci illər üçün yeri və
qiymətləndirilməsi
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Ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında “Şəffaflıq Azərbaycan” ın xüsusi yeri
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan bölməsi insanlara kiçik vəzifəli şəxslərin korrupsiya
hərəkətlərinə qarşı müqavimət yaradılmasında köməklik göstərməyə başlayan birinci vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatıdır və bunu İctimai Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət Mərkəzi (ALAC) və Hüquq Resurs
Mərkəzi (LRC) layihələri çərçivəsində hüquqi məsləhət vermək yolu ilə həyata keçirməyə başlamışdır.
Bölmə vətəndaş cəmiyyətinin əhali və rüşvətxor məmurlar arasında yalnız səmərəli bir sədd kimi fəaliyyət
göstərməsini deyil, həm də dövlət-QHT əməkdaşlığının korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmərəliliyinin
artırılmasını təmin etdiyini aydın nümayiş etdirmişdir. “Şəffaflıq Azərbaycan” bir çox insanın korrupsiyaya
qarşı olan münasibətini dəyişmiş və vəzifəli şəxslərin zorakılığına qarşı uğurla etiraz oluna biləcəyini və
olunmasını nümayiş etdirmişdir.
2017-Cİ İLDƏ KEÇİRİLMİŞ LAYİHƏLƏRİMİZ
 Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) layihəsi (Bakı, Gəncə, Quba; layihə tərəfdaşları Konstitusiya
Araşdırmalar Fondu və vətəndaş cəmiyyətin 20-yə yaxın eksperti); donor – ABŞ Beynəlxalq İnkişaf
Agentliyi; büdcə 1,5 milyon ABŞ dolları; müddət 14 Sentyabr 2012 – 1 iyul Sentyabr 2017.
 Şəfafflıq Azərbaycan Təşkilatının heyəti Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Dövlət
satınalmalarında şəffaflığın artırılması” adlı 5 aylıq layihə icra etmişdir. Layihə 15 mart 2017-ci ildə
başlamış və dövlət satınalmaları barədə məlumatlara çıxışı asanlaşdıracaq tədqiqat, ictimai vəkillik
fəaliyyətlərini əhatə etmişdir.
 “ASAN xidmət” mərkəzlərində rəhbər tutulan fəaliyyət prinsipləri və şəffaflıq standartlarının dövlət
orqanlarında tətbiqini monitorinqi layihəsi Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən 3 aylıq dövr ərzində
maliyyələşdirilmişdir.
 Gürcüstanıın İnformasiya Azadlığının İnkişafı İnstitutunun rəhbərliyi ilə keçirilmiş regional layihə
çərçivəsində 2017-ci il ərzində Azərbaycanda dövlət satınalmaları qanunvericiliyinin monitorinqi layihəsi
həyata keçmirilmişdir.
Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) Layihəsi
Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Layihəsi 2012-ci ilin sonunda başlayıb, dörd ildir davam edən ALAC
layihəsinin növbəti mərhələsi olaraq, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı aparılan
mübarizədə oynadığı mühüm rolun gücləndirilməsini təklif edir; həmçinin şəffaflığın, hesabatlılığın və
dürüstlüyün təminatı naminə insanların tələblərinə qarşı hökumətin məsuliyyətinin artırılmasını təşviq
edir. Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı layihəsi müxtəlif layihə komponentləri üzrə fəaliyyət göstərir: (a)
anti-korrupsiya siyasətinin inkişafı və strategiyasının həyata keçirilməsi; (b) monitorinq və
qiymətləndirmə (məlumatların toplanması və təhlili daxil olmaqla); (c) ictimai maarifləndirmə və təbliğat;
(d) media, o cümlədən sosial media; (e) Hökumət ilə birgə aparılan işdə keçmiş nailiyyətlərin nəzərə
alınması, həmçinin Bakıda, Gəncədə və Qubada yerləşən üç ALAC mərkəzlərinin fəaliyyətinin davamı.
AŞT layihəsinin 15 sentyabr 2016-cı il tarixində müvəffəqiyyətlə tamamlanması ikinci mərhələnin
başlanmasına təkan vermişdir.

AŞT layihəsinin II mərhələsi üç il (Sentyabr 2016 – Sentyabr 2019) boyunca həyata keçiriləcək fəaliyyətlər
vasitəsilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının, digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının və /və ya fərdi
mütəxəssislərin korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədə oynadığı mühüm rolun gücləndirilməsinə səbəb
ola bilərədi, şəffaflığın, hesabatlılığın və bütövlüyün təminatı naminə insanların tələblərinə qarşı hökumətin
məsuliyyətinin artırılmasını təşviq edib, həmçinin korrupsiyadan azad biznes mühitinin formalaşmasına
töhfə verə bilərdi. Layihənin komponentlərinə daxil idi: a) Vəkillik və Hüquqi Xidmət Mərkəzlərinin
fəaliyyəti, onlayn fəallıq və ictimai məlumatlılığın artırılması yolu ilə vətəndaşların cəlb edilməsi; b) Yeni
qəbul olunmuş hüquqi aktlarla bağlı təhlil və materialların hazırlanması, ehtiyacların qiymətləndirilməsi və
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vəkillik dəyirmi masaları vasitəsilə bizneslərin anti-korrupsiya fəaliyyətinə cəlb edilməsi; c) İctimai
xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, ictimai gəlir və xərclərin hesabatlılığının yaxşılaşdırılması yoluyla
hökumətin cəlb edilməsi; c) Təlimlər vasitəsilə ŞA-nın institusional qabiliyyətlərinin artırılması və vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarının idarəçilik və daxili prosedurlarının yaxşılaşdırılması yoluyla vətəndaş
cəmiyyətinin cəlb edilməsi. Çox təssüf ki, layihənin uzadılması qeydiyyata alınmadı. Ancaq Şəffaflıq
Azərbaycan Təşkilatı öz faəliyyətini AŞT layihəsinin bitdiyi 2016-ci ilin sentyabr ayından 2017-ci ilin
aprelin sonuna kimi davam etdirdi. Bu isə ölkədə olan iki devalvasiya və xərclənməyən maliyyə mənbələri
sayəsində mümkün oldu. May ayında, biz Quba və Gəncə ofislərimizi bağlamağa, Bakıda isə pulsuz hüquqi
yardım xidmətimizi dayandırmağa məcbur olduq.
İctimai vəkillik
2017-ci ildə, Şəffaflıq Azərbaycan anti-korrupsiya mövzusunda dəyirmi masalar təşkil etməyə davam
etmişdir, eləcə də, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünasları tərəfindən müəyyən edilən və çox
önəmli və ictimai əhəmiyyət kəsb edən mövzular üzrə analitik yazılar hazırlamışdır. Bir çox tədbirlər təşkil
edilmiş, tövsiyələr hazırlanmış və 2017-ci ildə hökumətə təqdim edilmişdir. Bu barədə aşağıda daha ətraflı
vurğulanmışdır:
2017-ci il 30 mart ayında, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə
əməkdaşlıq çərçivəsində fərdi evlərin qeydiyyatı ilə bağlı problemlərin həlli istiqamətində verilmiş
tövsiyələrin müzakirəsi ilə bağlı dəyirmi masa təşkil etmişdir. Tədbirdə əsas diqqət qeydiyyatsız fərdi
evlərlə bağlı problemlər və bununla bağlı ləng dəyişən qanunvericilik məsələlərinə yönəlmişdir. Bu
problemi həll etməyin əsas yolu dövlətin fərdi evlərin qeydiyyatından imtinanın səbələrini anlamaqdan
keçir. Misal üçün, bələdiyyə və dövlət torpaqlarında tikilən evlərin əhəmiyyətli iqtisadi dəyəri olduğundan
(misal üçün təbii sərvətlər olan torpaqların üzərində) və ya bəzi evlərin təhlükəli yerlərdə (dəmiryoluna
yaxın ərazilər) yerləşməsindən evlər özəlləşdirilməməsi anlaşılandır, lakin qanunvericiliyi dəyişməklə
digər torpaq növləri ev sahiblərinə satıla bilər.

18 aprel 2017-ci ildə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı Azərbaycan işsizliyin səviyyəsinin artması ilə bağlı
tövsiyələrin müzakirəsi ilə bağlı dəyirmi masa təşkil etmişdir. Verilən tövsiyələr əsasən işsizlərə təqdim
edilən xidmətlərin keyfiyyətinin inkişafında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin (Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində) oynadığı rol ilə bağlı olmuşdur. Şəffaflıq Azərbaycan həmçinin (elmi əsasda
olmayan) onlayn sorğu vasitəsilə facebook istifadəçilərinin işsizlik, iş axtarışı və məşğulluq mərkəzlərinin
xidmət kefiyyəti ilə bağlı düşüncələrini ümumiləşdirərək quruma təqdim etmişdir.
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Şəffaflıq Azərbaycan bir çox kommunaikasiya alətlərindən istifadə edərək hökumətə öz tövsiyələrini
çatdırmışdır:

16 yanvar 2016-cı ildə Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində
görülmüş işlərin ictimai hesabatı ilə bağlı keçirilmiş mətubat konfransında Rəna Səfərəliyevanın təqdimatı
zamanı hökumətə aşağıdakı tövsiyələr verilmişdir:
1. Baş Prokurorluğun korrupsiya hallarının təhqiqatı ilə bağlı iş yükünü azaltmaq üçün Hesablama
Palatasının insan və maliyyə resurslarını artırılmasının zəruriliyi;
2. Vətəndaş cəmiyyəti və başqa maraqlı tərəflərin qanun layihələrinin müzakirəsinə cəlb etmək, belə
ki, son illər icra edilməsi mümkün olmayan qanunvericilik aktlarının bəziləri ya ləğv edilirlər, ya da
icrası dayandırılır;
3. Qanun dövlət qurumlarına vətəndaş cəmiyyəti institutlarını ictimai şuralar, ictimai müzakirələr,
ictimai dinləmələr və ictimai sorğular vasitəsilə cəlb etməyi məcbur etsə də, vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları dövlət qurumlarında təmsil olunmur.
13 və 26 Yanvar 2017-ci il tarixli Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının pres relizləri
11 və 24 yanvar 2017-ci ildə, Azərbaycanın Nazirlər Kabineti Qrant müqavilələrinin qeydiyyatı, eləcə də
Donorların qeydiyyatı ilə bağlı qaydalara bəzi dəyişiklik etmişdir. Dəyişikliklər bəzi texniki detallara
ünvanlanmaqla qrant qeydiyyatı prosesini asanlaşdırmaq məqsədi ilə edilsə də, ancaq bu prosesdə Ədliyyə
Nazirliyinə həddən artıq diskresyon səlahiyyətlər verilmişdir. Hal-hazırda qrant və QHT-lər haqqında
qanununa gətirilmiş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına etiyac vardır və bunun üçün aşağıdakı
tövsiyələr verilmişdir:
1. Müvafiq dəyişikliklər edərək dövlətin qoyduğu şərtləri, xüsusən Qrantların maliyyə və iqtisadi
əsaslandırması üçün tələb edilən şərtləri aydınlaşdırmaq;
2. Donorların və resipiyentlərin fərdi xidmət müqavilələrinin qeydiyyatı ilə bağlı onlayn müraciət
imkanını təmin etmək.

27-28 Fevral 2017-ci ildə John Devitt (Tİ İrland) və Paul Zoubkov (Tİ katiblik) təşkilatçılığı ilə
Avropa Şurasının Bakıda Korrupsiya haqqında məlumat verən şəxslərin qorunması ilə bağlı təlimindən
çıxan müşahidələr və tövsiyələr
Korrupsiya haqqında məlumat verən şəxslərin qorunması ilə bağlı qanun layihəsi Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Komissiyasının qanunvericiliklə bağlı komissiyasında hazırlanmışdır. Qanun layihəsinin
hazırlanmasında Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının əməkdaşı Məhəmməd Muradov iştirak etmişdir. Qanun
layihəsi ayrıca qanun kimi parlamentdən keçməsə də, sonda qanunvericilik prosesi Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə haqqında qanuna əlavələr edilməklə başa çatmışdır. Avropa Şurası yeni qəbul edilən qanun
barədə Tİ ekspertləri ilə birgə təlim təşkil etmişdir. Avropa Şurası Tİ ekspertlərinə hökumətə qanunu daha
da inkişaf etdirmək üçün tövsiyələr hazırlamağı xahiş etmişdir. Bu mənada, Şəffaflıq Azərbaycan
Təşkilatının aşağıdakı üç tövsiyəsi hökumətə təqdim edilmişdir:
1.
İlk növbədə, hökumət aydın bəyan etməlidir ki, korrupsiya haqqında məlumat verən şəxs
bilərəkdən yalan məlumat verdiyi hal istisna olmaqla, məlumat verən şəxsin motivasiyası korrupsiyanı ifşa
edən anda önəmli deyildir;
2.
İkincisi, məlumat verən şəxslərin verdiyi şikayətlərə daxil olmaq, emal etmək, təhqiqat etmək, təhlil
və monitorinq etmək, kommunikasiya etmək üçün bütün dövlət qurumlarına vahid təlimat və ərizə
formaları hazırlanmalıdır.
3.
Üçüncüsü, Qanunun 11-1.3-cü maddəsinin (Avropa Şurasının 3 nömrəli tövsiyəsinə əsasən) təsir
dairəsi dövlət və özəl sektordan, statusundan asılı olmayaraq işə cəlb edilən hər hansı şəxsə aid edilməlidir.
Yəni korrupsiya haqqında məlumat verən şəxsin təsir dairəsinə xidmət müqaviləsi ilə iş görənlər,
Azərbaycan fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin işçiləri, təlimçilər, könüllülər və pensiyaya çıxmış şəxslər
də aid edilməlidir.

KQİ ilə bağlı 25 yanvar 2017-ci il pres relizi, Azərbaycanda korrupsiyanı cilovlamaq üçün tətbiq
edilən bir sıra beynəlxalq alətlər istifadə edilməmiş qalır.
1. Vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi istifadə edilməmiş qalır;
2. Maraq toqquşması haqqında qanun layihəsi hələ də qəbul edilməmişdir;
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3. Bizneslərin həmtəsisçilərinin açıqlanması kommersiya sirri kimi qalmaqdadır;
4. Dövlət Satınalmaları haqqında qanunun (Dövlət Satınalmalar Agentliyinin ləğv ediləndən sonra)
biznes və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə müzakirəsi təşkil edilməmiş qalır;
5. Büdcənin ayrılması və ondan istifadə prosesində şəffaflığı artırmaq üçün “Açıq Data” prinisipi tətbiq
edilməmiş qalır.

9 mart 2017-ci il tarixli Facebook postu
7 dekabr 2015-ci ildə aksizli məhsulların nağd əsasda satılması prezident fərmanı ilə ləğv edildi, lakin bu
fərmana 12 yanvar 2017-ci il tarixdə dəyişiklik edildi. Belə ki, tütün məhsulları nağd alınması qadağa edilən
məhsulların siyahısından çıxarıldı. Lakin, 23 dekabr 2016-c ı ildə prezidentin fərmanı ilə yeni qaydalar
qəbul edildi. Həmin qaydalar bu səfər bütün aksizi məhsulları, o cümlədən tütün məhsullarının nağd satışını
qadağa edirdi. Bu 3 mart tarixində bazarda məhsul qıtlığı yaratsa da, media xəbər verdi ki, de fakto olaraq
qadağa aradan qaldırılıb. Vergilər Nazirliyi bunu inkar etsə də, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının tədqiqatına
əsasən, qayda de yure qüvvədə olmasına baxmayaraq, de fakto aradan qalxmış idi. Qanununların tələsik və
digər maraqlı tərəflərin fikirlərini nəzərə alınmadan qəbul edilməsi meyli nəticədə bəzi icrası mümkün
olmayan qanunların qəbul edilməsi ilə nəticələnir. Əgər keçən il, hökumət qanunları bir neçə halda
dəyişdisə, bu il isə hökumətin yeni taktikasını görmək mümkündür. Belə ki, qadağalar praktikada aradan
qaldırılırsa da, kağız üzərində qalmağa davam edir. Və bu vəziyyət biznes mühitini daha kövrək və
proqnozlaşdırılmayan edir. Bununla bərabər, alkoqol və tütün məhsullarının istehsalı, satışı və idxalı
Prezidentin 7 noyabr 2016-cı il fərmanı ilə ləğv edilmişdir. Bu praktika biznesi həssas vəziyyətə qoyur və
gələcəkdə belə addımlardan qaçmaq lazımdır.
https://www.facebook.com/Transparencyazerbaijan/posts/1425770587443779

Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 9 mart 2017-ci il pres relizi
Şəffaflıq Azərbacyan Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən, 1 yanvar 2017-ci il tarixdən torpaqların satılması
sadə formula əsasında vergilənməyə başladı. Belə ki, sadləşmiş formul torpağın ölçüsünə, eləcə də, torpağın
yerləşməsindən, coğrafi mövqeyidən aslı olaraq müvafiq çəki meyarlarına əsaslanır. Bundan başqa, kənd
təsərrüfatı torpaqların vergilənməsi zamanı bonitet şkalası və torpaqların həqiqətən kənd təsərrüfatı
məqsədi üçün istifadə edilib edilmədiyi bir meyar kimi əsas götürülür. Sonuncu faktor-torpaqların kənd
təsərrüfatı məqsədləri üçün faktiki istifadəsi məsələsi korrupsiya üçün imkanlar yaradır və Şəffaflıq
Azərbaycan bu meyarın ləğv edilməsi üçün lobbiçilik edir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının satış vergisi illik
verginin iki qatına bərabərdir, ona görə də bu cox vacib bir məsələdir. Yalnız torpaq sahibləri yerli icra
orqanlarından torpaq sertifikatı aldığı təqdirdə (üç qurumun rəyinə əsasən), ümumi vergi dərəcəsi
nisbətən aşağı düşür. Sözügedən sertifikat göstərir ki, torpaq həqiqətən kənd təsərrüfatı məqsədi üçün
istifadə edilir və aqro-texniki məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz. Sertifikat alınmadığı təqdirdə, vergi
dərəcəsi daha artıq olur. Müqayisə üçün deyək ki, Xaçmaz rayonundan 2 hektarlıq torpaq sahəsi
sertifikatsız 400 AZN məbləğində vergilənirsə, sertifikat olduğu təqdirdə isə maksimum 14,52 AZN,
minimum isə 4,2 AZN məbləğində vergilənir. Şəffaflıq Azərbaycan tövsiyə edir ki, Dövlət Sosial Müdafiə
Fonunun databazasından kənd təsərrüfatı üçün torpaqdan faktiki istifadə barədə datadan istifadə etməklə,
onlayn şəkildə aqro-texniki problemləri təsdiq edən sənədin verilməsini aradan qaldırmaq mümkün olar.
Hüquqi Məsləhət Mərkəzləri
Hüquqi yardım vətəndaşlara artıq qarşılaşdığı vəya qarşılaşma riski olan korrupsiya faktı ilə üz-üzə
qalarkən qanuni prosedurlardan effektiv formada yararlanmaq üçün verilən tövsiyələrdir. Yardımla təmin
edilən vətəndaşlar mərkəzlərdə çalışan peşəkar hüquqşünasların köməyi ilə öz şikayətlərini aydınlaşdırır,
şikayətlərini yazılı formada tərtib edirlər və öz işlərinin həlli istiqamətində çalışırlar.

6

1-ci Diaqram. 2017-ci il ərzində xidmət növlərinə görə ALAC müştərilərinin sayı
(ümumi sayı 901)

Məlumat
sorğusunun
tərtibi, 144 ya
16%

Qaynar
xəttlərə ilkin
zənglər , 33
ya 4%

Hüquqi
yardım (şifahi
yaxud yazılı
formada) ,
724, 80%
2-ci Diaqram. 2017-ci il ərizində ALAC-a daxil olan şikayətlərin sahələri
(şikayətlərin ümumi sayı 868)
Qeydə alınmamış, 3,
0,9%
Kom xidmət 38, 4,4%
Məhkəmə sistemi
Hərbi Komissarlıq
Digər 198, 22,8%
219, 25,2%
6, 0,7%
Özəl sektor 41,
4,7%
Prokurorluq
orqanları 5, 0,6%
Bələdiyyə 11,
1.3%
Əmək
mübahisələri 20,
2,3%
Pensiya 43, 5%

Səhiyyə 32, 3,7%
Təhsil 18, 2,1%
Gömrük 1, 0,1%

Vergi/Maliyyə 30,
3,5%
Polis 78, 9%
Lisenziyalar 9, 1%

İnspeksiyalar 2,
0,2%
İcra Hakimiyyəti

Dövlət
satınalmaları 1,
0,1%
Özəlləşdirmə 9,
1%
Sosial müdafiə,
72, 8.3%

32, 3,7%

Bəzi uğurlu keyslər aşağıda verilmişdir:
 Q10761/893; Q10732/889; Q10735/890; Q10525/864 nömrəsi ilə kodlaşdırılmış şikayətçilər AŞT
Quba ofisinə oxşar şikayətlərlə, yəni Azerişıq tərəfindən aelektrik enerjisi
istehlakına görə artıq dərəcədə pul yazılması ilə bağlı müraciət etmişlər. Bütün bu keyslərdə, onlara
əsaslandırılmadan yazılan məbləğlər Quba ofisinin müdaxiləsi nəticəsində silinmişdir.
 Q10678/878 nömrəli şikayətçi AŞT Quba ofisinə Azərbaycan Dəmiryolu Şirkəti tərəfindən ona
maaşının verilməməsi ilə bağlı şikayət etmişdir. AŞT Quba ofisi məsələ ilə bağlı quruma məktub
ünvanlamış, nəticədə isə şikayətçinin maaşı onu qane edəcək səviyyədə geri ödənilmişdir.
Birbaşa yerində hüquqi yardım
Biz şikayətçilərin gəlib bizə şikayət etməsini gözləmirik, biz şikayətçilərin ayağına gedib yerlərdə
görüşməyi üstün tuturuq. Bu səbəbdəndir ki, 9 mart 2017-ci ildə AŞT Gəncə ofisi Şəmkirin Könüllü
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kəndində hüquqi yardım sessiyaları təşkil etmişdir. Auditoriyanının suallarını cavablandırarkən,
Vətəndaşların Müraciəti haqqında qanun, eləcə də Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində korrupsiya
hüquqpozmalarını nəzərdə tutan cəzalar daha ətraflı müzakirə edilmişdir.

12 Aprel 2017-ci ildə AŞT-nin Quba ofisi Azərbaycanın Siyəzən rayonunun 3 nömrəli orta məktəbinin işçi
kollektivinə hüquqi yardım sessiyaları təşkil etmişdir. Sessiyada auditoriyanın torpaq qeydiyyatı, elektrik
təminatı, polis, notariat və ictimai nəqliyyat ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.

19 may 2017-ci ildə AŞT Gəncə Ofisi Gəncə Reabilitasiya Mərkəzində fiziki məhdudiyyətli uşaqların
valideynlərinə hüquqi yardım sessiyası təşkil etmişdir. Gündəlikdə olan əsas mövzu dövlət qurumlarında
vətəndaşların müraciətlərinə baxılması proseduru, eləcə də ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi,
alimentlərin ödənilməsi, banka olan borclar, miras və torpaq qeydiyyatı ilə məsələlər olmuşdur.

İctimai Maarifləndirmə və Məlumatlandırma
14 aprel 2017-ci ildə AŞT-nin Quba Ofisi Azərbaycanın Siyəzən rayonunun 5 nömrəli orta məktəbinin
kollektivinə ictimai məlumatlandırma sessiyası təşkil etmişdir. Bu tədbirdə təhsil, torpaq, pensiya, qaz
təminatı, yol polisi, məhkəmələrlə bağlı korrupsiya şikayətləri ilə bağlı auditoriyanın sualları müzakirə
edilmişdir.
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BİZNES KOMPONENT
Biznesin maarifləndirilməsi
Bu il Şəffaflıq Azərbaycan Vergi Məcəlləsinə edilən son əlavə və dəyişikliklərin mahiyyətini sahibkarlara və
vətəndaşlara asan şəkildə izah etmək üçün 10 qısa video çarx hazırlamışdır. Videolara Şəffaflıq Azərbaycan
təşkilatının YouTube kanalından baxa bilərsiniz.
https://www.youtube.com/channel/UCSc3cqBnTcaaYsnmm6UOjSQ/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
Biznes sahəsində ictimai vəakillik
31 May 2017-ci ildə Şəffaflıq Azərbaycan nağdsız əməliyyatlarla bağlı qaydaların inkişafı ilə bağlı
tövsiyələrin müzakirəsi üçün dəyirmi masa təşkil etmişdir. Tövsiyələr banklar tərəfindən nağdsız
əməliyyatlarla bağlı yeni qaydaların icrası nəticəsində yaranan problemlərə cavab olaraq hazırlanmışdır.
Gündəlikdə duran əsasə mövzular nağdsız əməliyyatlarla bağlı qanunvericilikdə olan boşluqlar, eləcə də
Vergi Məcəlləsinə edilmiş son əlavə və dəyişikliklər və diskresyon sui-istifadə halları ilə bağlı məsələlərin
müzakirəsi olmuşdur.

BİZİM XARİCİ ƏLAQƏLƏRİMİZ
Dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq
4-8 Fevral 2017-ci il- Məhəmməd Muradov, AŞT Biznes komponentinin layihə koordinatoru Korrupsiya
Əleyhinə Qış Məktəbinə treyner kimi dəvət edilmişdir. Bu təlim AZAKA (Anti-Korrupsiya Akademiyası) və
Avropa Hüququ Tələbələri Assosiyasiyasının (ELSA) Azərbaycan bölməsi tərəfindən təşkil edilmişdir.
Muradov Məhəmməd özəl sekotrda korrupsiya ilə bağlı təlim keçmişdir. Məlumat üçün bildirək ki,
Məhəmmad Muradov tədbirdə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətindən yeganə təmsilçi idi.
Açıq Hökumət Platforması
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı Açıq Hökumət Hökumət-QHT platformasının fəal üzvüdür. Bu platforma
çərçivəsində aşağıdakı görüşlərdə iştirak edilmişdir:

16 Yanvar–Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya ilə Mübarizə Baş İdarəsinin 2016-cı il İllik
Hesabatının təqdimatı;
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18 Yanvar-QHT qaunuvericiliyinin (Qrant müqavilələrinin qeydiyyatı ilə bağlı yeni qaydalar və
Donorun qeydiyyatı ilə bağlı qaydaların ) müzakirəsi;
23 Yanvar – Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı ilə bağlı dövlət qurumlarının öhdəliklərinin monitorinq
edilməsi ilə bağlı yaradılmış elellron monitorinq sisteminin müzakirəsi ilə bağlı görüş;
17 Fevral – Gürcüstanın Ədliyyə Naziri Tea Çulukiani ilə görüş ;
10 Aprel – Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə görüş;
28 Aprel –Platformanın Əsasnaməsində baş verən dəyişiklilərlə bağlı görüşdə iştirak;
30 Aprel –Vergi problemlərinin müzakirəsi məqsədiləVergilər Nazirliyində görüş;
22 May – İctimai İştirakçılıqla bağlı görüş.

2017-ci ildəki həmkarlarımız

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası;

Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi;

Ədliyyə Nazirliyi;

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi;

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri;

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi;

Fövqəladə Hallar Nazirliyi;

İqtisadiyyat Nazirliyi;

Vergilər Nazirliyi;

Quba yerli icra hakimiyyəti;

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi;

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron xidmətlərin inkişafı
sosial innovasiyalar şöbəsi;

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu;

Azərbaycan Antikorrupsiya Akademiyası (AZAKA);

Hüquq və İnkişaf İB;

"Konstitusiya" Araşdırmaları Fondu;

Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması;

Y-PEER Azərbaycan;

UAFA təşkilatının Əlil Uşaqların İcma Əsaslı Reabilitasiya Mərkəzi;

Gəncə 23 nömrəli məktəb.
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2017-cı ildə nəşrləri
 Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi (satışı)ilə bağlı 2017-ci ildə edilən dəyişikliklər ilə bağlı arayış
https://bit.ly/2H9i2cR
 Daşınmaz əmlak və torpaq vergisinin tutulması ilə bağlı arayış
https://bit.ly/2swXllx
Mediada işıqlandırma
2017-ci ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının fəaliyyəti, çap və elektron media da daxil olmaqla, 92 dəfə
işıqlandırılmışdır. Aşağıda ən maraqlı xəbərlərdən bir neçəsinin linki əlavə olunmuşdur:
1. Nazirlik rəsmisi: Dövlətin ayırdığı müavinət işsizlərə çatmır
http://banco.az/az/news/nazirlik-resmisi-dovletin-ayirdigi-muavinet-issizlere-catmir
2. Vergilər Nazirliyi: Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi ürəkaçan deyil
http://www.azadliq.az/xeber/151581/vergiler-nazirliyi-azerbaycanda-tehsilin-seviyyesi-urekacan-deyil/
3. “İşsizlərə ayrılan müavinətin artırılmasına ehtiyac var” – Nazirlik
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http://aktual.az/issizlere-ayrilan-muavinetin-artirilmasina-ehtiyac-var-nazirlik/
4. Rəna Səfərəliyeva: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanun düzgün tətbiq olunmur
http://www.contact.az/ext/news/2017/4/free/Social/az/61703.htm
http://www.contact.az/ext/news/2017/4/free/Social/en/61703.htm
http://www.contact.az/ext/news/2017/4/free/Social/ru/61703.htm
5. Banklar QHT-lərin hesabların bloklaşdırıb
http://hurriyyet.org/xeberlenti/26138-banklar-qht-lrin-hesablarin-bloklasdirib.html
Bizim könüllülərimiz
2000-ci ildə yaradıldığından bəri “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tərəfindən təlimatlandırılan könüllülərin
sayı 561-ə çatıb; onlardan 6-si 2017-ci ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” ailəsinə qoşulanlardır.
İNZİBATİ MƏSƏLƏLƏR
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının təqdim etdiyi xidmətin keyfiyyəti və təsirin qiymətləndirməsi
bacarığı
Şəffaflıq Azərbaycan bu işi təşkilatdan kənar ekspert Kənan Qasımova həvalə edib. O da Şəffaflıq
Azərbaycan Təşkilatının xidmətlərinin keyfiyyətini və təsir qiymətləndirmə bacarığını qiymətləndirmişdir.
Bu işin nəticəsindən “Proseslərin optimallaşdırılması üçün Bələdçi” adlı təlimat kitabçası hazırlanışdır. Bu
kitabça Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının tədqiqat və vəkilliklə bağlı siyasətini və standartlarını
aydınlaşdırır.
Şəffaflıq Azərbaycanın qadınları təşkilatın gördüyü layihələrə cəlb etməsi ilə bağlı mövcud boşluqları
aradan götürmək üçün, təşkilat AŞT layihəsində “Gender Məsələsinin AŞT layihəsində Prioritetləşdirilməsi”
adlı sənəd hazırlanmışdır.
Şəffaflıq Azərbaycan 2013-2016-cı illər Şəffaflıq Azərbaycan Starteji Planın icra edilməsi ilə bağlı hesabatı
və 2017-2019-ci illərlə bağlı Strateji Planı (4.1.C adlı Əlavə) idarə heyətinə təqdim etmişdir.
Heyətin professional bacarıqlarının artırılması
“Şəffaflıq Azərbacyan” Təşkilatı maliyyə təlimlərində iştirak edərək Quick Book Pro 2017 proqramını
mənimsəmiş, bundan başqa İAS 20 hökumət qrantları ilə əlaqədar mühasibatlıq siyasəti standardları, yəni
“akkrual” mühasibat uçotunun təşkil edilməsi, İAS 20 standartına uyğun gəlir yanaşmasının tətbiq edilməsi,
İAS 20 12-ci maddəsinə əsasən gəlirin tanınması standartlarının tətbiq edilməsi ilə bağlı təlim qəbul
etmişlər.
Şəffaflıq Azərbaycanın heyyəti ekspert, OGP İdarə heyətinin üzvü, Veronika Kretunun təşkilatçılığı ilə Açıq
Hökumət monitorinq metodologiyası ilə bağlı treninq sessiyasında iştirak etmişdir.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının əməkdaşı Transparency İnternational Təşkilatının Berlində keçirilən
Regional Biznes Dürüstlüyü, Biznesdə rüşvət əleyhinə İSO standarları təlimindən iştirak etmişdir. Bundan
başqa, “Açıq Hökumət Avrasiya Müstəvisində” adlı Kiyevdə keçirilən təlimdə də iştirak etmişdir.
AŞT layihəsinin Direktoru Tiflisdə Azərbaycan dövlət satınalmalarının qiymətləndirməsinin nəticələrinin
təqdimatı ilə bağlı regional tədbirdə iştirak etmişdir.
İnzibati maneələr
1 yanvar 2017-ci ildən qüvvəyə minən Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə görə, banklar 1 %
bank komissiyası ilə bərabər hüquqi şəxslərin öz bank hesablarından nağd pul çıxarmasına görə 1 %
vergiləndirməni icra edir. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı nağdlaşdırmadan 1 % sadələşdirilmiş
vergilənməyə etiraz emişdir. Bunun üçün əsas Azərbaycan hökuməti ABŞ hökuməti arasında bağlanmış
hökumətlərarası müqavilənin qrant resipiyentinin bütün vergilərdən azad olunduğunu özündə ehtiva
11

etməsidir. Halbuki, yeni vergi ABŞ hökuməti qrantlarına nəzərdə tutan azadolmaların siyahısını
məhdudlaşdırır.

12

İdarə heyətinin üzvləri
Cədvəl 2
Adı
1

Əliməmməd Nuriyev

2
3

Hafiz Həsənov
Vüqar Əsgərov

4
5

Ceyhun Atayev
Sevinc Səmədzadə

Əsas vəzifəsi

ŞA-da rolu

Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun Prezidenti, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
QHT-lərin məlumatandırma və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru
“Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyinin sədri
AR “Dövlət İmtahan Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi, Hüquqi təminat və insan
resursları şöbəsinin müdiri
PAŞA Bank KSM və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Aparıcı Menecer
“Y PEER” təşkilatının Milli Koordinatoru

İdarə heyətinin üzvü, Sədr
İdarə heyətinin üzvü
İdarə heyətinin üzvü
İdarə heyətinin üzvü
İdarə heyətinin üzvü

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

Vəzifəsi

Bakı mərkəzi
Bakı, Azərbaycan, AZ 1009 Cəfər Cabbarlı küç, 16, 1-ci mərtəbə, mənzil 7
Tel: (994 12) 497 81 70; 497 68 15 Tel/Fax: (994 12) 596 20 38 Qaynar xətt: (088) 707 07 07
Adı Soyadı
Təhsili

E-mail

1

İcraçı direktor

Rəna Səfərəliyeva

2

Layihə direktoru

Elvin Yusifli

3

Baş hüquqşünas

Azər Talıbov

Filologiya Elmləri Doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin
rena@transparency.az
İngilis dilinin stilistikası kafedrasının dosenti
Duquesne Universiteti, Sosial və ictimai siyasət üzrə magistr elvin@transparency.az
dərəcəsi, Pittsburq, ABŞ
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin baş müəllimi
azer@transparency.az

4
5

Hüquqşünas analist
Maliyyə
və
İnzibati
məsələlər üzrə menecer
Elektron xidmətlər üzrə
layihə koordinatoru
Mühasib

Aytən Əlizamanlı
Zəminə Əliyeva

Hüquq üzrə bakalavr təhsili, Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Kompyuter Kolleci, İdarəçilik və İT üzrə diplom

ayten@transparency.az
zamina@transparency.az

Məhəmməd
Muradov
Natavan Hacıyeva

Paris-Sud 11 Universiteti,
Diplomatiya və Strateji Danışıqlar üzrə Magistr dərəcəsi
Daşkənd İctimai İqtisad İnstitutu, maliyyə işi üzrə magistr
dərəcəsi

mahammad@transparen
cy.az
natavan@transparency.a
z

6
7

8

Qrant meneceri/ PR və Zümrüd İsmayılova
Media Mütəxəssisi
İnformasiya
və Agil Məmmədzadə
komunikasiya şəbəkələri
üzrə koordinator

Beynəlxalq münasibətlər və Avropa çalışmaları üzrə magistr zumrud@transparency.a
təhsili, Mərkəzi Avropa Universiteti
z
Kompyuter Elmi üzrə bakalavr təhsili, Dövlət İdarəçilik agil@transparency.az
Akademiyası
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Gənclərlə
koordinator

Uppsala Universiteti, Sülh Araşdırmaları üzrə magistr dərəcəsi, Bakhtiyar@transparency
İsveç
.az
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Ofis köməkçisi

9

11
12

13
14

iş

Hüquqşünas/ Mərkəz
direktoru
Layihə köməkçisi

Hüquqşünas/Mərkəz
direktoru
Layihə köməkçisi

üzrə Bəxktiyar Aslanov
Elnarə Vəliyeva

Fizika sahəsində bakalavr təhsili, Bakı Dövlət Universiteti

Gəncə Mərkəzi
Gəncə – H. Əliyev pros.321/2
Tel/fax: (994 22) 266 26 05 Qaynar xətt: (088) 202 02 02
Sevinc Süleymanlı
Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, hüquq sahəsi üzrə bakalavr
təhsili
Lalə Abdullayevə
Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi üzrə bakalavr
dərəcəsi
Quba mərkəzi
Quba AZ 4000, Azərbaycan, Fətəlixan küç, 65
Tel/fax: (994 169) 35 14 91 Qaynar xətt: (088) 404 04 04
Eldar Kərimov
Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, Hüquq ixtisası üzrə
magistr dərəcəsi
İmran Əsgərov
Bakı İcra Hakimiyyəti yanında işgüzarlıq təlimləri mərkəzi
sertifikatı
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elnara@transparency.az

sevinj@transparency.az
lala@transparency.az

eldar@transparency.az
imran@transparency.az

Maliyyə məlumatı
Cədvəl 4. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 2017-ci il üçün maliyyə məlumatı avro ilə
Gəlir

82,848

Hesabat dövrünün əvvəlinə olan vəsait

294,926

Xərclər

378,222

İlin yekununa qalan vəsait

-448

İl üçün Aktiv saldo və ya kəsir

-295,374

Nəzarət mexanizmi
Biz “dörd göz” daxili nəzarət mexanizmini tətbiq edirik; məsələn, bütün maliyyə hesabatları maliyyə
meneceri və mühasib tərəfindən çarpaz yoxlama üsulu ilə hazırlanır. Maliyyə sənədləri və digər əlavə
dəstəkləyici sənədlər daxili qaydalara uyğun olaraq donorlar (ATƏT, USAID) tərəfindən mütəmadi olaraq
yoxlanılır.
Tərtib etdi:
Rəna Səfərəliyeva, İcraçı direktoru,
Məhəmməd Muradov, layihə meneceri,
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı

