“ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN” KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ
BİRLİYİNİN 2016-CI İLƏ DAİR İLLİK HESABATI
Sədrdən ön söz
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının idarə heyəti və üzvləri adından işimizə göstərdiyiniz marağa görə
sizə minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. 2016-cı il həm Azərbaycan üçün, həm də təşkilatımız üçün
vacib bir il olmuşdur.
Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aparılan tədbirlərin ardıcıllığını təmin və yaxşı
idarəetməni təşviq etmək, dövlət orqanlarının işində şəffaflığı artırmaq və açıq hökumət prinsiplərini
təbliğ etmək istiqamətində səylərini davam etdirir. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanun və milli
iqtisadiyyatın və onun əsas sahələrinin 12 Strateji Yol Xəritələri kimi hüquqi aktların qəbulu, eləcə də
ünvanlı sosial yardımın əvəzində öz bisneslərini qurmaq və ya iş yerləri yaratmaq üçün az imkanlı əhaliyə
yönəldilmiş qrantlar Azərbaycan hökumətinin 2016-cı ildə əsas nailiyyətləri sırasındadır.
2016-cı ildə Beynəlxalq Şəffaflıq (Transparency İnternational) təşkilatının milli bölməsi olan “Şəffaflıq
Azərbaycan” İctimai Birliyi yeni İdarə Heyətini seçmiş və əvvəlki idarə heyətinin üzvlərindən ibarət
Təsisçilər Şurasını qurmuşdur. Bu il Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin
(USAID) maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) layihəsinin 1ci mırhələsini
tamamlamışdır. Təşkilatımız USAİD-in maliyyə dəstəyilə AŞT layihəsinin 2ci mərhələsinə qədəm
qoymuşdur və növbəti üç ildə (Sentyabr 2016 – Sentyabr 2019) həyata keçirdəcəyi fəaliyyətlər vasitəsilə
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının, digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının və /və ya fərdi mütəxəssislərin
korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədə oynadığı mühüm rolun gücləndirilməsini təklif edir, şəffaflığın,
hesabatlılığın və bütövlüyün təminatı naminə insanların tələblərinə qarşı hökumətin məsuliyyətinin
artırılmasını təşviq edir, həmçinin korrupsiyadan azad biznes mühitinin formalaşmasına töhfə verir..
Bu il AŞT layihəsinin uzadılması prosesində yaranan problemlər ilə əlaqədar çətin anlar yaşadıq: 2014cü ildə QHT qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər xarici donorların qrant verməzdən əvvəl hökumətdən
rəy almalarını tələb edirdi; prosedurlar 2017-ci ilin əvvəlində dəyişdi. Biz QHT-lərin narahatçılıqlarını
həll etmək üçün qrant qanunvericiliyinin sadələşdiriləcəyi ilə bağlı hökumətin vədlərini ciddi qəbul
edirik və hökumət-vətəndaş cəmiyyəti münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı nikbinliyimizi saxlayırıq.
Əliməmməd Nuriyev,
İdarə heyətinin sədri

“Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatı haqqında
“Beynəlxalq Şəffaflıq” (Transparency İnternational) təşkilatı bütün dünyada korrupsiyaya qarşı
mübarizədə aparıcı beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Beynəlxalq katibliyi Berlin şəhərində yerləşən
Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı dünyanın 90-dan çox ölkəsində yerləşən milli bölmələri vasitəsilə həyata
keçirilən antikorrupsiya fəaliyyətini əlaqələndirir. Bu bölmələr özlərinin siyasi xəttini
müəyyənləşdirməkdə və fəaliyyətləri üçün maliyyə vəsaitinin artırılmasında azad seçimə malik olan
müstəqil yerli QHT-lərdir. “Beynəlxalq Şəffaflıq” aşağıdakı prinsipi özünə rəhbər tutur: “Korrupsiya
ölkəyə aid xüsusi bir hal olduğundan, yerli təşkilatların fəaliyyəti göstərilən hər hansı xarici təsirdən və
ya cəhddən daha effektli ola bilər.”
“Şəffaflıq Azərbaycan” haqqında
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2000-ci ilin oktyabr ayında vətəndaş cəmiyyətinin və elmi dairələrin
nümayəndələri tərəfindən təsis olunmuş və tam səlahiyyətli yerli bölmə kimi 2001-ci ilin oktyabrında
“Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatı tərəfindən akkreditasiya olunmuş, 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.
Qlobal Korrupsiya Barometri 2016
Transparency International released Global Corruption Barometer 2016 on 16th of November 2016.
Barometr dünyada sadə vətəndaşların korrupsiya haqqında rəy və təcrübələrini öyrənən yeganə sorğudur.
Geniş ictimaiyyəti əhatə edən sorğu kimi Barometr ayrı-ayrı dövlətlərdə korrupsiyanın insanların
həyatına təsirlərini və korrupsiyanın miqyasının azaldılması istiqamətində aparılan səylərə yerlərdə
münasibəti qiymətləndirən göstəriciləri özündə ehtiva edir. Bu ilki qlobal hesabat ayrı-ayrı regionlar üzrə
buraxılışlar formasında nəşr olunur və Azərbaycana dair nəticələr Avropa və Mərkəzi Asiyada yerləşən
42 ölkənin 60,000-dən çox sakininin rəyini özündə əks etdirən ümumi hesabata daxil edilib.
Sorğunun nəticələri onu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi tədricən azalır; 2016-cı ildə
bu qənaəti bölüşən respondentlərin sayı 45% olub. 2010-cu ildə respondentlərin 28%-i, 2013-cü ildə isə
41%-i eyni fikirdə olub. Rüşvət verdiyini deyənlərin sayı da azalıb. Belə ki, 2010-cu ildə keçirilən
sorğuda respondentlərin 47%-i rüşvət verdiyini demişdisə, 2016-cı ildə onların sayı 38% olub 2013-ci
ildə keçirilmiş sorğunun nəticələri ilə müqayisədə bu il dövlət sektorunda korrupsiyanın ciddi problem
olduğuna inananların sayı azalıb (2016-cı ildə 21%). İctimai xidmətlər ümumilikdə korrupsiyadan azad
olmasa da, əvvəlki sorğuların nəticələri ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki, polis və məhkəmə sistemində
korrupsiyanın səviyyəsi daha aşağı qiymətləndirilib və ən az korrupsiyalaşmış sahə dövlət tərəfindən
sənədlərin verilməsi göstərilib.
Digər tərəfdən, əgər 2013-cü ildəki sorğunun nəticəsinə əsasən respondentlərin yarıdan çoxu hökumətin
korrupsiyaya qarşı səylərini uğurlu hesab edirdisə, 2016-cı ildə bu göstərici hər dörd nəfərdən biri olub.
Bununla belə, hökumətin anti-korrupsiya fəaliyyətini səmərəsiz hesab edənlərin sayı azlıq təşkil edib
(15%) və respondentlərin yarıdan çoxu kifayət qədər məlumatlı olmadıqları üçün fikir yürütməkdə
çətinlik çəkib.
Korrupsiya Qavrama İndeksi 2016
2017-ci il yanvarın 25-də “Beynəlxalq Şəffaflıq” özünün ən məşhur məhsulunu – 2016-cı 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 30 balla 176 ölkə arasında 123-cü sırada yer almışdır. 2016-cı ildə
Azərbaycan keçən illə müqayisədə 1 bal yüksək nəticə göstərmişdir.
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Cədvəl 1. Azərbaycanın Korrupsiya Qavrama İndeksində 2000-2016-cı illər üçün yeri və
qiymətləndirilməsi
İl

Ölkələr arasında
tutduğu yer

İndeksdə yer alan
ölkələrin sayı

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

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

87
84
95
124
140
137
130
148
159
143
134
143
139
128
126
119
123

90
91
102
133
146
159
163
179
180
180
178
183
176
177
175
168
176

1.5
2.0
2.0
1.8
1.9
2.2
2.4
2.1
1.9
2.3
2.4
2.4
271
28
29
29
30

Ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında “Şəffaflıq Azərbaycan” ın xüsusi yeri
Azərbaycan bölməsi insanlara kiçik vəzifəli şəxslərin korrupsiya hərəkətlərinə qarşı müqavimət
yaradılmasında köməklik göstərməyə başlayan birinci vətəndaş cəmiyyəti təşkilatıdır və bunu İctimai
Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət Mərkəzi (ALAC) və Hüquq Resurs Mərkəzi (LRC) layihələri
çərçivəsində hüquqi məsləhət vermək yolu ilə həyata keçirməyə başlamışdır. Bölmə vətəndaş
cəmiyyətinin əhali və rüşvətxor məmurlar arasında yalnız səmərəli bir sədd kimi fəaliyyət göstərməsini
deyil, həm də dövlət-QHT əməkdaşlığının korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmərəliliyinin artırılmasını
təmin etdiyini aydın nümayiş etdirmişdir. “Şəffaflıq Azərbaycan” bir çox insanın korrupsiyaya qarşı olan
münasibətini dəyişmiş və vəzifəli şəxslərin zorakılığına qarşı heç bir əks nəticəsi olmadan uğurla etiraz
oluna biləcəyini və olunmasını nümayiş etdirmişdir.
2016-cı ildə keçirilmiş layihələrimiz
❖ 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 – 15 Sentyabr
2016;
❖ AŞT layihəsi II mərhələ (Bakı, Gəncə, Quba); donor – ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi; büdcə 1,5
milyon ABŞ dolları; müddət 16 Sentyabr 2016 – 17 Sentyabr 2019;
AZƏRBAYCAN ŞƏFFAFLIQ TƏRƏFDAŞLIĞI (AŞT) LAYİHƏSİ
Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Layihəsi 2012-ci ilin sonunda başlayıb, dörd ildir davam edən ALAC
layihəsinin növbəti mərhələsi olaraq, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı aparılan
12012-ci

ilin metodologiyavə məlumat formatı əvvəlki illərdən fərqləndiyi üçün köhnə məlumatlar ilə müqayisə
etmək mümkün deyil.
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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
gücləndirilməsini təklif edir, şəffaflığın, hesabatlılığın və bütövlüyün təminatı naminə insanların
tələblərinə qarşı hökumətin məsuliyyətinin artırılmasını təşviq edir, həmçinin korrupsiyadan azad biznes
mühitinin formalaşmasına töhfə verir. Layihənin komponentlərinə daxildir: 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 vəkillik dəyirmi masaları vasitəsilə bizneslərin 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.
Aşağıdakı təsvirlər 2016-cı il boyunca həyata keçirilmiş layihənin həm 1-ci həm də 2-ci pilləsinin
fəaliyyətlərinə aiddir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının İcrasının
Monitorinqi
AŞT layihəsi üzrə tərəfdaş təşkilat kimi, “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu (KAF) Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icra vəziyyətini təhlil edir. KAF 23
ixtisaslaşmış QHT-ni birləşdirir və Anti-korrupsiya Şəbəkəsini təmsil edir. 2016-cı ildə KAF tərəfindən
icra olunmuş fəaliyyətlərin bəziləri:

•

Yuxarıdakı şəkillər: 8 avqust 2016-cı il tarixində, KAF “2012-2015-ci illər üçün Anti-Korrupsiya
Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə 3-cü monitorinq hesabatını nəşr etdi. 12 dövlət rəsmisi, 23
vətəndaş cəmiyyətinin və 6 beynəlxalq nümayəndəliklərin təmsilçilərinin iştirak etdiyi dəyirmi
masada KAF-ın mütəxəssisləri Fəaliyyət Planının reallaşdırılması istiqamətində əldə etdikləri
tapıntıları müzakirəyə çıxardılar.
4

•

7 sentyabr 2016-cı il tarixində, KAF “2012-2015-ci illər üçün Anti-Korrupsiya Milli Fəaliyyət
Planı”nın icrası üzrə yekun monitorinq hesabatını nəşr etdi. Dövlət qurumları və QHT
nümayəndələri tədbirdə iştirak etdi. Hesabatın nəticələrinə görə, dövlət qurumları Fəaliyyət Planı
üzrə öhdəliklərin 83%-ini icra edib.

Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının İcrasının
Monitorinqi
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının mütəxəssis qrupu Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqini davam etdirir. 2016-cı ildə icra olunmuş
fəaliyyətlərin bəziləri:

•

•

•

Yuxarıdakı şəkillər: 4 avqust 2016-cı il tarixində, ŞA “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə 3-cü monitorinq hesabatını nəşr etdi. 36 dövlət rəsmisi
və 7 vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərinin iştirak etdiyi dəyirmi masada, ŞA ekspertləri Fəaliyyət
Planının icrasının üçüncü ilində əldə olunmuş nailiyyətləri və problemləri vurğulamışlar.
8 sentyabr 2016-cı il tarixində, ŞA “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə yekun monitorinq hesabatını nəşr etdi. Tədbirdə 25 dövlət rəsmisi, 3
səfirlik/beynəlxalq təmsilçilik və 8 QHT nümayəndəsi iştirak etdi. Hesabata əsasən, dövlət
qurumları Fəaliyyət Planı üzrə öhdəliklərin 71%-ini icra edib.
ŞA həmçinin, 27 aprel 2016-cı il tarixli fərmanla təsdiq olunmuş yeni “2016-2018-ci illər üçün
Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı”na öz töhfəsini vermişdir.

QHT-lərin bilik və bacarıqlarının artırılması təlimləri
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi Amerika Birləşmiş Ştatları
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) dəstəyi ilə gənc və təcrübəli qeyri-hökumət təşkilatlarının
(QHT) üzvləri üçün “QHT-lərin idarəetmə bacarıqlarının inkişafı” və “Layihələrin Yazılması”
mövzularında hər biri 2-günlük sessiyalardan ibarət 4 təlim keçdi. Təlimin məqsədi – Azərbaycanda
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının idarə olunmasında, eləcə də layihələrin yazılması üzrə mövcud
beynəlxalq və yerli siyasət və təlimatlar barədə məlumatlılığın artmasına və düzgün tətbiqinə töhfə
verməkdir.
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•

•

Yuxarıdakı şəkillər: Gənclərlə iş, sülh və tolerantlığın qurulması, iqtisadi inkişaf, əlilliyi olan
şəxslərin müdafiəsi, gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin artırılması kimi müxtəlif
sahələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatları təmsil edən 39 iştirakçı (20 qadın, 19 kişi) ŞA-nın idarəetmə
heyəti və mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan təlimdən bəhrələndilər.
Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatları təmsil edən 16 iştirakçı (7 qadın və 9 kişi) ŞA-nın
idarəetmə heyəti və mütəxəssisləri tərəfindən ingilis dilində hazırlanan təlimdən bəhrələndilər. Iki
günlük təlimlərin iştirakçıları layihə yazmağın fərqli mərhələlərinə, eləcə də layihələrin monitorinqi
və qiymətləndirilməsi ilə bağlı qaydalara dair biliklərə yiyələndilər.

Elektron Inkişaf Indeksi
Elektron Inkişaf Indeksi “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının təqdim etdiyi yeni metodologiyadir.
Metodologiyanın məqsədi AR-da mərkəzi icra hakimiyyəti qurumlarının elektron inkişafını müəyyən
etməkdir. Elektron inkişafı dedikdə dövlət qurumlarının onlara məxsus ictimai xidmətləri elektron
mühitə çıxarması, yüksək səviyyədə elektron xidmətləri təmin etməsi, bunun üçün mövcud elektron
infrastrukturdan istifadəsi və digər dövlət qurumları ilə elektron məlumat mübadiləsi və elektron
iştirakçılıq mexanizmlərinin tətbiqi səviyyəsi başa düşülür. Dövlət qurumlarının elektron inkişaf indeksi
aşağıdakı komponentlər əsasında müəyyən edilir:
➢ Elektron xidmətlərin dövlət xidmətlərində payının müəyyən edilməsi – Bunun üçün dövlət xidmətlər
reyestrinin elektron səhifəsindən www.dxr.az hər bir qurum üzrə dövlət xidmətlərinin sayı və növü
müəyyən edilmişdir.
➢ Elektron xidmətlərin inkişaf qiymətləndirməsi – Bu komponent çərçivəsində elektron xidmətlərin,
habelə dövlət xidmətlərinin elektronlaşma səviyyəsi (2-5 səviyyəli model əsasında)
qiymətləndiriləcək.
➢ Elektron məlumat mübadiləsinin qiymətləndirilməsi – Elektron məlumat mübadiləsi dedikdə dövlət
qurumunun elektron xidmətlər üçün digər dövlət qurumları ilə elektron şəkildə məlumat alması və
verməsidir.
➢ Elektron infrastrukturdan istifadənin qiymətləndirilməsi – Elektron infrastrukturdan istifadə dedikdə
AR-da mövcud olan elektron imza və elektron ödəmə sistemlərindən dövlət qurumlarının istifadəsi
nəzərdə tutulur. Belə ki, elektron imza və elektron ödəmə infrastrukturu elektron xidmətlərin onlayn
baş tutmasının əsas mexanizmlərdir.
➢ Elektron iştirakçılıq təşviqinin qiymətləndirilməsi – Elektron iştirakçılıq dedikdə dövlət qurumlarının
elektron xidmət istifadəçilərini elektron xidmətlər barədə məlumatlandırması, məsləhəhətləşməsi
nəzərdə tutulur.

➢ Yuxarıdakı şəkillər: 9 sentyabr 2016-cı il tarixində təşkil etdiyi dəyirmi masada “Şəffaflıq
Azərbaycan” təşkilatı dövlət qurumlarının Elektron İnkişaf İndeksini təqdim etdi. Hesabatın
nəticələrinə görə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyi, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Dövlət Gömrük Komitəsi ön
sıralarda yer alıblar.
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Media üzrə fəaliyyətlər
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ölkədə anti-korrupsiya xəbərlərinin icmalını hazırlamaqda davam edir.
Veb səhifəsində yaradılmış xüsusi sub-kateqoriya – www.transparency.az/cnews/ korrupsiya məsələləri
üzrə maarifləndirmə və informasiyanın yayılması vasitəsi kimi istifadə olunur. 2016-cı ildə Şəffaflıq
Azərbaycan təşkilatının mütəxəssis qrupu anti-korrupsiya məsələləri ilə bağlı 2400-dən çox xəbər,
müsahibə və araştırma məqalələrindən ibarət 27 onlayn xəbər bülleteni hazırlamışdır.
Anti-korrupsiya fəaliyyətlərinə gənclərin cəlb edilməsi
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı gəncləri idarəçilikdə şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipləri ilə bağlı
maarifləndirmək məqsədilə, AŞT layihəsi çərçivəsində gənclərin korrupsiya ilə mübarizə tədbirlərini
təşkil edir. Ümumilikdə 2016-cı ildə, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı 35 gəncin iştirakı ilə teatr əsaslı 2
ədəd 5-günlük təlim və 83 gəncin iştirakı ilə 4 seminar təşkil etmişdir. Bəzi tədbirlərin təşkilində Şəffaflıq
Azərbaycan təşkilatı “Y-PEER” Azərbaycan və ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları Assosiyasiyası ilə
əməkdaşlıq etmişdir. 2016-cı ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı tərəfindən gənclərin cəlb edildiyi antikorrupsiya fəaliyyətləri:

➢ Yuxarıdakı şəkillər: 24-28 fevral 2016-cı il tarixlərindəHilton otelində Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı “YPEER” Azərbaycan ilə birgə Şəffaflıq və Yaxşı İdarəetmə mövzusunda teatr əsaslı 5 günlük təlim
keçirib. İctimai sektorda hesabatlılıq və şəffaflıq, büdcə şəffaflığı, ictimai tender, dövlət qurumlarına
şikayət etmə prosedurları, Azərbaycanda anti-korrupsiya təhlükəsi olan qurumlarla bağlı tapıntılar (NIS),
sosiallaşma və teatr bacarıqları kimi interaktiv sessiyalardan ibarət olan proqramın sonunda korrupsiya
probleminin fərqli üzləri ilə bağlı qısa tamaşalar keçirilmişdir.

•

Yuxarıdakı şəkillər: 7 may 2016-cı il tarixində, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı 23 gəncin (8 qadın, 15
kişi) iştirakı ilə “Günəş İşığı Qanunları”nı müzakirə etmək məqsədilə seminar təşkil etmişdir.
müstəqil ekspert Ələsgər Məmmədov təqdimat edərək informasiya azadlığı və yaxşı idarəetmənin
əhəmiyyəti kimi mövzulara toxunmuşdur. O, inkişaf etmiş ölkələrdə ictimaiyyətin dövlət
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fəaliyyətləri və maliyyələri barədə informasiyaya əlçatımlılığı təmin edən institusiional
mexanizmlərdən danışmışdır.
Hüquqi Məsləhət Mərkəzləri
Hüquqi yardım vətəndaşlara artıq qarşılaşdığı vəya qarşılaşma riski olan korrupsiya faktı ilə üz-üzə
qalarkən qanuni prosedurlardan effektiv formada yararlanmaq üçün verilən tövsiyələrdir. Yardımla təmin
edilən vətəndaşlar mərkəzlərdə çalışan peşəkar hüquqşünasların köməyi ilə öz şikayətlərini aydınlaşdırır,
şikayətlərini yazılı formada tərtib edirlər və öz işlərinin həlli istiqamətində çalışırlar.
1-ci Diaqram. 2016-cı il ərzində xidmət növlərinə görə ALAC müştərilərinin sayı (ümumi say 1804)
Məlumat
Qaynar
sorğusunun
xəttlərə ilkin
tərtibi, 289,
zənglər , 46,
16%
2%

Hüquqi
yardım (şifahi
yaxud yazılı
formada) ,
1469, 82%
Anti-korrupsiya təhlili
Dərin anti-korrupsiya islahatlarının aparılmasına ən çox ehtiyac duyulan sahələrin müəyyən edilməsi
məqsədiylə statistik məlumatlar hər üç mərkəz tərəfindən toplanılır və sahələr üzrə müqayisə olunur.
Aşağıdakı diaqramdan göründüyü kimi, məhkəmə sistemi narazılıqların ən çox olduğu qurum olaraq
qalmaqdadır. Şikayətlərin əhəmiyyətli bir hissəsi kommunal xidmətlər, sosial müdafiə, polis və özəl
sektordandır.
2-ci Diaqram. 2016-cı il ərizində ALAC-a daxil olan şikayətlərin sahələri (şikayətlərin ümumi sayı
1751)
Qeydə alınmamış,
Məhkəmə sistemi ,
Kommunal
8, 0%
417, 24%
xidmətlər, 228,…
Hərbi Komissarlıq,
16, 1%

Digər, 125, 7%

Vergi/Maliyyə , 17,
1%
Polis , 167, 10%

Prokurorluq
orqanları, 77, 4%

Lisenziyalar, 30,
2%
Dövlət
satınalmaları, 0, 0%

Bələdiyyə, 23, 1%

Pensiya, 97, 6%

Təhsil, 21, 1%
Gömrük , 3, 0%

Özəl sektor, 146,
8%

Əmək
mübahisələri, 49,
3%

Səhiyyə, 37, 2%

İnspeksiyalar, 2,
0%
İcra Hakimiyyəti,
57, 3%
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Özəlləşdirmə, 33,
2%
Sosial müdafiə,
198, 11%

Hüquqi Yardım Sessiyaları
Hüquqi yardım mərkəzlərinə korrupsiya halları ilə bağlı edilən müraciətlərin statistikasının təhlili
əsasında kənd yerlərində əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi artırmaq və hüquqi yardımı onlara daha
yaxın etmək məqsədilə hüquqi yardım sessiyaları təşkil olunur. 2016-cı ildə ümumilikdə Quba və
Gəncədəki mərkəzlərimizdə 10 sessiya baş tutmuş və bu tədbirlərdən 216 nəfər faydalanmışdır.

Yuxarıdakı şəkillər: 9 avqust 2016-cı il tarixində, Gəncə ofisi Şəmkir regionunun Mahmudlu kəndinin
sakinləri üçün hüquqi yardım sessiyası təşkil etmişdir. AŞT heyəti iştirakçılara (18 nəfər, 17 qadın və 1
kişi) AŞT layihəsi və Azərbaycanın anti-korrupsiya qanunvericiliyi barəsində məlumat vermiş, əlillik
pensiyası, işçi hüquqları, aliment və s. ilə bağlı ünvanlanmış suallara cavab vermişlər. İştirakçılar Cinayət
Məcəlləsi, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” AR Qanunu və "Vətəndaşların müraciətləri
haqqında" AR Qanununun nüsxələrini, eləcə də AŞT broşurlarını əldə etmişlər.
İctimai Maarifləndirmə və Məlumatlandırma
Layihənin bu komponenti hüquq dili, ictimai məlumatlılıq, seçicilərin sayının artırılması və hüquqi
proseslərdə vətəndaş iştirakçılığı yolu ilə hüquqi mədəniyyəti təşviq etmək məqsədi güdür. Bu fəaliyyətin
nəticələri ictimai anti-korrupsiya təhsilini və korrupsiya ilə mübarizədə ictimai iştirakçılığı artıracağı
gözlənilir. Bu tədbirlər ALAC mərkəzinə daxil olan korrupsiya ilə əlaqəli müraciətlərin statistikasının
analizi, ölkədə baş verən proseslər nəzərə alınmaqla, ayrıca hədəf qrupları üçün xüsusən kənd yerlərində
təşkil olunur.
2016-cı ildə ümumilikdə, Gəncə və Quba mərkəzləri 252 nəfəri əhatə edən, rüşvət və korrupsiyaya qarşı
fəaliyyət və təşəbbüsləri təşviq edən 11 ictimai məlumatlandırma kampaniyası həyata keçirmişdir.

Yuxarıdakı şəkillər: 4 avqust 2016-cı il tarixində, AŞT Gəncə ofisi Göygöl regionunun sakinləri üçün
mərkəzi kitabxanada ictimai maarifləndirmə tədbiri keçirdi. AŞT heyəti iştirakçılara (25 qadın) antikorrupsiya qanunvericiliyinin əhəmiyyəti və dövlət qurumları ilə üzləşdiklərində vətəndaşların öz
hüquqlarını qorumalarına dəstəyin verilməsində AŞT layihəsinin rolunu vurğulamışlar. Daha sonra
təşkilatın hüquşünasları uşaq himayəsi, mülk hüququ, ictimai səhiyyə, eləcə də uşaqla səyahət etmə nin
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hüquqi tərəfləri ilə bağlı iştirakçılarım suallarını cavablandırmışdır. İştirakçılar Cinayət Məcəlləsi,
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” AR Qanunu və "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" AR
Qanununun nüsxələrini, eləcə də AŞT broşurlarını əldə etmişlər.
İctimai vəkillik
2016-cı ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” öz hüquq mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilmiş, ümumilikdə
ictimaiyyət üçün ən münasib və birbaşa maraq doğuran məsələlər (sənədsiz daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı, sosial müdafiə və pensiya təminatı, notariat xidmətləri, daşınmaz əmlakın satışından vergi,
və s.) ətrafında anti-korrupsiya dəyirmi masalarını təşkil etməyə və təhlil sənədləri nəşr etməyə davam
etmişdir. Hər bir məsələ üzrə tövsiyələr toplusu təkmilləşdirilərək hökumətə təqdim edilmişdir. 2016-cı
ildə icra olunmuş tövsiyələrin bəziləri aşağıda verilmişdir.
BakıElektrikŞəbəkə, Azəriqaz və Azərsu ilə keçirilən ayrı tədbirlərdə ŞA dəfələrlə bu böyük
inhisarçıların – elektrik, qaz və su təminatçılarının inhisarlığını aradan qaldırmağı və ədalətli rəqabət
mühitinin yaradılmasını tövsiyə etmişdir. 2 9 dekabr 2016-cı ildə ASAN Kommunal Mərkəzi 1 açılmış
və 15 yanvar 2017-ci ildə fəaliyyətinə başlamışdır. Mərkəz bu üç sahəyə aid 45 xidmət göstərir. 2
Kommunal sahədə başqa yenilik, ŞA-nın əsasən yeni tikilmiş yaşayış binalarında və digər istehlakçıların
qaz ilə təminatı ilə əlaqədar müraciətlərin ədalətsiz geri çevrilməsi (məs. texniki şərtlərin verilməməsi)
kimi bir neçə faktı üzə çıxarmasından sonra prezidentin fərmanı ilə “Qaz təchizatı haqqında” qanuna
dəyişikliklər edilmişdir. Dəyişikliklərin məqsədi, istehlakçıların qaz təchizatı üçün texniki şərtlərin
verilməsi qaydasını, o cümlədən müraciətin geri çevrilməsi halında izahatının verilməsini
tənzimləməkdir.3
2015-ci ildə ŞA işsizlərə öz bisneslərini qurmağa imkan yaradan təkliflər vermişdi. Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu öz bizneslərini qura biləcək işsizlərin 4 min manat məbləğində maliyyələşməsi üçün
büdcə ayırmışdır. 4 Bu məbləğ əsasən regiondan olan 1500 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Proses artıq
başlamışdır.5
ŞA əlillik statusunun verilmə prosedurlarının asanlaşdırılmasına və elektronlaşdırılmasına ehtiyacın
olduğunu təkidlə bildirmişdir. Qanunvericiliyə dəyişikliklər edilmiş və nəticədə əlillik statusunun
alınması üçün şəxsən gələrək Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası qarşısında növbədə dayanma problem
ortadan qalxmışdır. Müraciətçilər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edəcək və o da pz növbəsində
sənədləri Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına ötürəcəkdir. Müraciət electron formada olacaq və tibbi
institutlar tərəfindən veirlən tibbi vəziyyət sənədinin skan versiyası Fonddan Komissiyaya
göndəriləcəkdir. Bundan başqa, Komissiya nümayəndələri nə müraciətçilərin, nə də sənədi verən tibbi
qurumların adını bilməyəcək.6
2015-ci ildə Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidməti ilə birgə fərdi evlərin qeydiyyatı sahəsində keçirilən
dəyirmimasada ŞA hündürlüyü 12 metrədək olan fərdi yaşayış evləri üçün verilən icra hakimiyyəti
qurumları tərəfindən verilən icazənin ya elektronlaşması ya da aradan qaldırılmasını təklif etmişdir
(beləcə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təftişinə ehtiyac olmayacaqdır). Adı çəkilən qanunun 8.0.9.1-ci
maddəsinə edilən dəyişikliklərə əsasən 2013-cü il yanvarın 1-dək tikilmiş, hündürlüyü 12 metrədək olan
yaşayış evlərinin Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətində qeydiyyatı prosedurları sadələşdirilmişdir və .
icra hakimiyyəti qurumları tərəfindən icazənin verilməsinə ehtiyac qalmamışdır.7

1 saylı “ASAN Kommunal” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb http://www.vxsida.gov.az/redirect/post/pid/1691/
Changes to the law on gas supply, 30.09.2015, www.e-qanun.az , Presidential decree, 18.07.2016 http://www.president.az/articles/20639
4 Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 7
aprel 2016-cı il, http://www.president.az/articles/18718
5 Azərbaycanda işsizlər üçün biznes imkanı – BİZNES PLAN YIĞILIR, http://fins.az/biznes/909351/azerbaycanda-issizler-uchun-biznesimkani-biznes-plan-yigilir.html
6 Order of the Cabinet of Ministers on Medical and Social Inspection dated 17 Nov 2016
7 Presidential decree to approve Changes to the Law on the State Real Estate Registry dated 24 Nov 2016
Həyət evlərinin qeydiyyatı sadələşdi, 24 Nov 2016
http://fins.az/emlak/910720/heyet-evlerinin-qeydiyyati-sadelesdi-qanuna-dayisiklik.html
2
3
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ŞA 2015-ci ildə keçirdiyi dəyirimasada torpaq sahələrinin satışından tutulan verginin satışından gələn
gəlir əvəzinə, əmsallara və yerləşdiyi yerə uyğun hesablanması ilə bağlı tövsiyələr vermişdi. 2016-cı ilin
yanvar ayında8 bu tövsiyə tikintilərə nisbətdə qəbul olunsa da, torpağın vergiyə cəlb olunması qaydası
dəyişməmişdi. 16 dekabr 2016-cı il9 tarixli “Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Qanuna
əsasən torpaqların satışı (və ya bağışlanması) onun sahəsi, təyinatı və yerləşdiyi yerə uyğun olaraq
əmsallar tətbiq edilərək sabit məbləğdə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir. Həmçinin, tövsiyələrimizdə
vurğuladığımız kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin satışından vergi də illik torpaq vergisi ilə eyni
qaydada hesablanaraq, torpağın keyfiyyəti, bonitet şkalası nəzərə alınacaq.
ŞA-nın lisenziyaların sayını azaltmaq və onların verilmə prosedurlarının asanlaşdırmaq tövsiyələrinə
uyğun olaraq Nazirlər Kabineti “Lisenziyaların və icazələrin vahid reyestrinin aparılması qaydası"nın
təsdiq edilməsi haqqında 16.09.2016 tarixli qərarı vermişdir.10
2015-ci ildə ŞA, Milli Şəffaflıq Sistemi layihəsinin əsas tədqiqatının mərzi olan ASAN Biznes
Mərkəzləri ilə bağlı siyasəy sənədini təqdim etmişdir. 23 sentyabr tarixli prezident fərmanı ilə ASAN
mərkəzi nəzdində ABAD publik hüquqi şəxsi (qısaca, ailə bizneslərinə asan dəstək) yaradılmışdır.
ABAD – biznesə yönəlik ictimai məlumatlandırma, ictimai xidmətlər və ev təsərrüfatlarına və ŞA-nın
tövsiyələrinə uyğun olaraq kiçik və orta bizneslərə bir pəncərə sistemi – ASAN xidmət mərkəzləri
vasitəsilə ilə dövlət dəstəyini nəzərdə tutur.11
2016-cı ilin yayında ŞA E-İnkişaf İndeksini təqdim etdi. İndeks onlayn xidmətlərin bir neçə meyara
uyğun olaraq, o cümlədən xidmətin göstərilmə müddəti, istifadəçi məmnuniyyəti, şikayət/təklif vermə
mexanizmi, şəffaflıq və s. baxımından qiymətləndirilməsi üçün tövsiyələri ehtiva edir. ASAN xidmət
indeksi metodologiyası hazırlanaraq 2016-cı ilim sonlarına doğru təqdim edilmişdir.
2016-cı ildə E-Hökumətin inkişafı ilə bağlı dəyirmimasada ŞA e-xidmətlərin əhatəsini və sayını
artırmağa, eləcəd də qurumlar arası e-mübadilə sisteminin inkişaf etdirilməsinə ehtiyac olduğunu
vurğulamışdır. İlin sonuna yaxın yeni e-xidmət əlavə olunmuşdur: Ekologiya və Təbii Resurslar Nazirliyi
bəzi xəritə növlərinin hazırlanması və dərc olunması üçün icazəyə müraciəti elektronlaşdırmışdır. 12
Bundan başqa, president fərmanı ilətəsdiq olunmuş Strateji Yol Xəritəsi E-hökumət məfhumunun
növbəti – Mobil Hökumət mərhələsini başlatmışdır və bütün ictimai datanın internetdə saxlanması üçün
“G-Cloud” sistemini dizayn edəcəkdir. 13

Amendments to the Tax Code dated 7 December 2015. Changes will enter into force as of 1 January 2016.
Changes to the Tax Code of 16 December 2016 that entered into force as of 1 January 2017.
10 “Lisenziyaların və icazələrin vahid reyestrinin aparılması qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında 16.09.2016 tarixli nazirlər kabineti qərarı
http://www.cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2018/
11 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində
“ABAD” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 23.09.2016, www.presient.az
12 Cabinet of Ministers decree updaing the Lst of Types of E-services dated 15 Dec 2016
Nazirlər Kabineti “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nı təsdiqləyib, 15 Dec 2016
http://fins.az/emlak/912241/nazirler-kabineti-elektron-xidmet-novlerinin-siyahisini-tesdiqleyib.html
13 Strategic Road map approved by presidential decree dated 6 Dec 2-16
8
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Yuxarıdakı şəkillər: 8 sentyabr 2016-cı il tarixində“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 19 dövlət rəsmisi, 1
beynəlxalq təşkilatın və 6 vətəndaş cəmiyyətinin üzvünün iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada dövlət
qurumlarına verilmiş tövsiyələrin icra vəziyyətinin monitorinq hesabatını təqdim etmişdir. Monitorinq
hesabatı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, notarial xidmətlər, kommunal xidmətlər, daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı və satışından vergi tutulması və digər sahələrdə AŞT layihəsi üzrə 2012-2016-cı illərdə
verilmiş tövsiyələrin həyata keçirilməsinin qısa məzmununu əhatə edir.
Azərbaycanda torpaq satışından tutulan vergi sadələşdirilir:
üstünlükləri və digər problemlər
Bazar iqtisadiyyatını və sahibkarlıq təşəbbüslərini inkişaf etdirmək üçün sosial ədalət və iqtisadi
azadlıq prinsipləri əsasında torpaq sahələrinin istifadə və idarəsinə dair islahatların aparılması
zəruridir. Aparılan islahatlar torpaq mülkiyyətçisinin torpaqdan istifadəsini təşviq edə və ya azalda
bilər, torpağın alqı-satqısına, sahibkarlıq fəaliyyətlərinin və investisiyaların həcminə təsir edə bilər.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı (ŞA) 2012-ci ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə, Bakıda və regionlarda hüquqi xidmət mərkəzlərinə
daxil olan kütləvi müraciətlər əsasında, daşınmaz əmlakın, o cümlədən torpağın qeydiyyatı və vergiyə
cəlb edilməsi nəticəsində yaranan problemləri, vətəndaşların üzləşdiyi çətinlikləri monitorinq etmiş,
tövsiyələr hazırlayaraq yazılı formada və vəkillik dəyirmi masalarında müvafiq dövlət qurumlarına
çatdırmışdır.
Belə ki, ŞA dəfələrlə 2015-ci ilin əvvəllərindən etibarən gəlir vergisi yanaşmasının mexaniki şəkildə
daşınmaz əmlakın alqı-satqısına tətbiqi barəsində narahatlığını ifadə etmişdir. Daşınmaz əmlakın
satışının gəlir vergisinə cəlb edilməsi zamanı ilkin alış qiyməti ilə satışı nəticəsində əldə olunan gəlir
arasındakı fərq əsasında hesablanır. Kommersiya məqsədilə satış zamanı hesablama daha qəlizdir,
çünki daşınmaz əmlakın qiyməti adətən yüksək olur və beləcə, vergi hesablamalarında ƏDV də
nəzərə alınır.
Bir sıra torpaqların satışı zamanı onların ilkin alış qiymətini müəyyən etmək mümkün olmadığı üçün
bu vəziyyət sadə vətəndaşlar üçün yaşayış əmlaklarının və sahibkarlar üçün qeyri-yaşayış tikinti və
torpaqlarının alqı-satqısına mənfi təsir edirdi. Məsələn, əgər bina və ya torpaq sahəsi 20 il əvvəl
alınmışdırsa, onun ilkin qiyməti analoji torpağın bugünkü bazar qiymətindən kifayət qədər aşağı
olurdu. Həmçinin, elə torpaq sahələri olurdu ki, onlar SSRİ dağıldıqdan sonra özəlləşdirilmişdi və
bu sahələrin rəsmi dəyəri çox az idi. Nəhayət, bir çox satıcılar abadlaşdırma üçün torpağa və evin
təmirinə vəsait qoyurdu (kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, ağacların əkilməsi və s.), lakin bu
vəsaitin gəlir vergisi sistemi ilə hesablanmasında nəzərə alınması üçün əllərində bunu sübut edəcək
sənəd (materialların alınması ilə bağlı qəbz, işlərin aparılması ilə əlaqədar müqavilə) olmurdu.
Alış qiymətini müəyyən etmək mümkün olmayan hallarda torpaqların satışı üçün vergi dərəcəsi şərti
rentabellik meyarı əsasında, yəni satış qiyməti 6-ya bölünərək alınan məbləğin 20 faizi miqdarında
vergi məbləği hesablanırdı. Fərqli vəziyyətlərə fərqli düsturların tətbiqi sadə vətəndaşlar üçün vergi
hesablamalarını da çətinləşdirirdi. Bu isə öz növbəsində, korrupsiya hallarının sayının artmasına
gətirib çıxarırdı. Bütün bunları nəzərə aldıqda, təəccüblü deyil ki, 2015-ci ilin ilk yarım ilində
Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında dövriyyə xeyli azalmış, xüsusilə təkrar bazarda azalma
müşahidə olunmuşdur.
20 noyabr 2015-cı il tarixində Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin
maliyyə dəstəyilə Vergilər Nazirliyi ilə birgə dəyirmi masa keçirərək, 1 yanvar 2016-cı il tarixində
qüvvəyə minməsi təklif edilən “Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər” Layihəsinin vətəndaş cəmiyyəti ilə
əvvəlcədən müzakirəsini təşviq etmiş, daşınmaz əmlakın satışının gəlir vergisinə cəlb edilməsinə dair
bir sıra hüquqi boşluqları, o cümlədən vətəndaşların təcrübədə yaşadığı yuxarıda sadalanan
problemləri ifadə etmiş və bu məsələnin sadələşdirilərək dəyişdirilməsinə dair bir sıra təkliflər
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vermişdir. Sözügedən Layihədə daşınmaz əmlakın sabit sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilərək,
yerləşdiyi yer və kvm dən asılı olaraq hesablanmağa başlanmasına dair müddəalar yerləşdirilsə də,
torpaqların satışı ilə bağlı əvvəlki praktika saxlanılaraq, dəyişikliklər sırasına daxil edilməmişdi.
Tövsiyələrində ŞA torpaqların satış və bağışlanmasından gəlir vergisinin tutulması üçün tətbiq edilən
vergi düsturları ilə bağlı apardığı araşdırma və təhlillərin nəticəsinə əsaslanaraq bildirmişdir ki, bəzi
torpaq sahələrinə tətbiqi zamanı hesablamalar aydın deyil, bəzən isə vergi məbləğinin həcmi olduqca
böyük olur. Nəticədə, ŞA torpaqların sabit meyarlar əsasında vergiyə cəlb edilməsini və torpaq
vergilərinin həcminin azaldılmasını tövsiyə etmişdir.
Bundan başqa, ŞA kənd təsərrüfatı torpaqlarının təqdim edilməsinin gəlir vergisinə cəlb edilməsinin
düzgün olmamasını qeyd etmiş, bu yanaşmanın uzunmüddətli perspektivdə kənd təsərrüfatının
inkişafına zərbə vura biləcəyini, kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasına səbəb ola biləcəyini
ifadə etmişdir. ŞA tövsiyə etmişdir ki, digər torpaqlara nisbətən kənd təsərrüfatı torpaqlarının təqdim
edilməsi zamanı coğrafi meyar və bonitet şkalası (torpağın keyfiyyəti) nəzərə alınmaqla daha aşağı
faizli sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilsin.
Məmnunedici haldır ki, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının tövsiyələrinə müvafiq olaraq, artıq Vergi
Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərə əsasən, 1 yanvar 2017-ci ildən etibarən torpaqların satışı
sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir. Başqa sözlə, torpaqların satışı zamanı vergi, alış qiyməti ilə
satışından gəlir arasındakı fərqə əsasən deyil, torpağın təyinatı, yerləşdiyi ərazi və ölçüsü nəzərə
alınaraq sabit vergi dərəcəsi ilə hesablanır. Həmçinin, son dəyişikliklərə əsasən, kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqlar digər torpaqlara nisbətdə daha aşağı miqdarda və müvafiq olaraq şərti ballar tətbiq
olunmaqla hesablanması müəyyən edilmişdir.
Torpağın satışına tətbiq olunan sadələşdirilmiş verginin daha obyektiv meyarlarla sabit dərəcədə
hesablanması həm sadə vətəndaşlar üçün vergi hesablamasını asanlaşdırır, həm də qeyri-müəyyənliyi
aradan qaldıraraq özbaşınalıq hallarının azalmasına səbəb olur. Eyni torpaq sahələrinin satışına
verginin əvvəlki (gəlir vergisi) və yeni (sadələşdirilmiş vergi) qaydalarla tətbiqinin nəticələrini
müqayisə etsək, sadələşdirilmə nəticəsində vergi məbləğinin əhəmiyyətli dərəcədə vətəndaşların
xeyrinə hesablandığını görə bilərik. Torpağın satışından tutulan verginin sadələşdirilməsi vergi
sisteminin təkmilləşdirilməsi və insanlara əlavə vergi yükünün azaldılması istiqamətində vacib
addımdır. Bu tipli vergilərin sadələşdirilməsi və azaldılması ölkədə daşınmaz əmlak bazarının
canlandırılmasına töhfə verir.
Uzunmüddətli perspektivdə, torpaqların satışının sadələşdirilmiş vergiyə cəlbedilməsi sahibkarların
kənd təsərrüfatı torpaqlarını alması üçün stimullaşdırılmasına, ümumilikdə isə, dövlət büdcəsinə daxil
olan vergilərin stabilləşməsinə və daşınmaz əmlak bazarının statistikasının real rəqəmlərlə
öyrənilməsinə köməklik göstərərək iqtisadiyyatın inkişafına dəstək verəcək.
Son dəyişikliklərə baxmayaraq, bu sahədə hələ də problemlər mövcuddur.
•
Birincisi, daşınmaz əmlakın (tikinti və torpaq) satışı zamanı əvvəlki qaydada gəlir vergisi
hesablamaları nəticəsində məmur özbaşınalığının qurbanı olmuş bir sıra hallarla bağlı məhkəmə
prosesləri hələ də davam edir.
•
İkincisi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların istifadəsi ilə bağlı məlumatın təsdiqini tapması
üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının arayışı tələb olunur; arayış olmadığı hallarda isə yüksək
vergi dərəcəsi tətbiq olunur. Qanuna görə, bu sənəd əldə olunarsa illik torpaq vergisi aşağı dərəcə ilə
yerli bələdiyyəyə ödənilir; sənəd olmadıqda isə yüksək dərəcə ilə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.
Belə vəziyyət arayışı əldə etmək üçün rəyi lazım olan üç yerli dövlət qurumu səviyyəsində korrupsiya
şəraitinə yol aça bilər. Bu da öz növbəsində, satışdan tutulan verginin həcminə təsir edir, çünki kənd
təsərrüfatı torpaqlarının satışından gəlir vergisi hesablanarkən onun illik torpaq vergisinin məbləği
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əsas götürülür. Kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı məqsədilə, mənfi halların qarşısını almaq üçün
keyfiyyətli elektronlaşdırılmış və mərkəzləşdirilmiş mexanizmin tətbiqini zəruri görürük.
Bizim könüllülərimiz
2000-ci ildə yaradıldığından bəri “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tərəfindən təlimatlandırılan
könüllülərin sayı 555-ə çatıb; onlardan 7-si 2016-cı ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” ailəsinə qoşulanlardır.
Mediada işıqlandırma
2016-cı ildə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının fəaliyyəti, çap və elektron media da daxil olmaqla, 206
dəfə işıqlandırılmışdır. Aşağıda ən maraqlı xəbərlərdən bir neçəsinin linki əlavə olunmuşdur:
➢ “Ən həssas məqam korrupsiya faktları haqda məlumat verən şəxslərlə bağlıdır...”
http://hurriyyet.org/7036-en-hessas-meqam-korrupsiya-faktlari-haqda-melumat-veren-shexslerlebaglidir.html
➢ ASAN xidmət "Elektron inkişaf indeksi"ndə 1-ci yerə layiq görüldü
http://www.asanradio.az/news/4463
➢ Azərbaycanda respondentlərin 21%-i korrupsiyanı ən böyük problem hesab edir
http://www.contact.az/docs/2016/Politics/111600174939az.htm?39#.WC2Iv_mLTIU
2016-cı ildəki həmkarlarımız
✓
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası
✓
Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi
✓
Ədliyyə Nazirliyi
✓
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
✓
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
✓
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
✓
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
✓
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
✓
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
✓
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
✓
İqtisadiyyat Nazirliyi
✓
Vergilər Nazirliyi
✓
Fövqəladə Hallar 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
✓
Azəriqaz IB
✓
Azərsu ASC
✓
Azərişıq ASC
✓
Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu
✓
Gürcüstanın İnformasiya Azadlığının İnkişafı İnstitutu
✓
ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları Assosiyasiyası
✓
Azərbaycan Antikorrupsiya Akademiyası (AZAKA)
✓
Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu
✓
Hüquq və İnkişaf İB
✓
"Konstitusiya" Araşdırmaları Fondu
✓
Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması
✓
Y-PEER Azərbaycan
✓
Yayımların Monitorinq Mərkəzi
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✓
✓
✓

"Gənclər-Klubu" İctimai Birliyi
UAFA təşkilatının Əlil Uşaqların İcma Əsaslı Reabilitasiya Mərkəzi
Gəncə 23 nömrəli məktəb

Dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı bir neçə dövlət orqanı ilə yaxşı işgüzar münasibətlər qurmuşdur və bu
münasibətlər 2016-cı ildə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyası, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə keçirdiyi dəyirmi
masalar nəticəsində daha da genişlənmişdir.
Dövlət orqanlarına qəbulun monitorinqi
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2016-ci ildə hakimliyə namizədlərin imtahanında müstəqil
müşahidəçilər qismində iştirak etmək üçün Hakimlərin Seçki Komitəsi tərəfindən dəvət olunmuşdur.
Təhsil müəssələrində imtahanların monitorinqi
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2016-ci ildə Pedaqoji Universitet tərəfindən magistrların imtahanlarının
monitorinqini aparmaq üçün dəvət olunmuşdur.
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2016-cı ildə nəşrləri
➢ “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti ilə
bağlı 3-cü Monitorinq Hesabatı (Yanvar – dekabr 2015)
http://transparency.az/alac/files/OGP_report_2016_FINAL_AZ.pdf
➢ Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti ilə
bağlı Yekun Monitorinq Hesabatı (Sentyabr 2012 – dekabr 2015)
http://transparency.az/alac/FINAL_REPORT_AZE.PDF
➢ “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2015-ci il üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 3-cü Monitorinq
Hesabatı (Dekabr 2014 – dekabr 2015)
http://transparency.az/alac/files/Korrupsiyaya-qar%C5%9F%C4%B1m%C3%BCbariz%C9%99y%C9%99-dair-hesabat--KAF.pdf
➢ “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2015-ci il üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın Yekun Monitorinq
Hesabatı (Sentyabr 2012 – dekabr 2015)
http://www.transparency.az/alac/KAF_report_AZE.pdf
➢ Dövlət qurumlarina təqdim edilmiş tövsiyələrin icra vəziyyətinin 3-cü Monitorinq Hesabatı 2016
http://transparency.az/alac/files/TOVSIYALARIN_ICRASI_UZRE_MONITORINQ_HESABATI_
2016.pdf
➢ 2012-2016-cı illər ərzində Dövlət Qurumlarına Təqdim Edilmiş Tövsiyələrin İcra Vəziyyəti ilə bağlı
Yekun Monitorinq Hesabatı
http://transparency.az/alac/FINAL_REPORT_AZE.PDF
➢ Elektron xidmətlər və elektron məlumat mübadiləsi üzrə Hesabat 2015-2016
http://www.transparency.az/alac/E-gov_report_AZE.pdf
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➢ 3 fevral 2016-cı il tarixində “Rəsmiləşdirilə bilinməyən daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı”
mövzusunda keçirilmiş dəyirmi masanın yekunu və verilən tövsiyələr
http://transparency.az/alac/files/R%C9%99smil%C9%99%C5%9Fdiril%C9%99%20bilinm%C9%9
9y%C9%99n%20da%C5%9F%C4%B1nmaz%20%C9%99mlak%C4%B1n%20d%C3%B6vl%C9
%99t%20qeydiyyat%C4%B1%20%E2%80%9D%20m%C3%BCzakir%C9%99%20edibl%C9%99
r%2024%20Fevral%202016.pdf
➢ 19 fevral 2016-cı il tarixində sosial sığorta və pensiya təminatı sahəsində keçirilmiş dəyirmi masanın
yekunu və verilən tövsiyələr
http://transparency.az/alac/files/dsmf%20recommendation%20%20Final%20Final.doc
➢ Notariat kontorlarin monitorinqi və qiymətləndiriləməsinin nəticələri üzrəHesabat 2016
http://transparency.az/alac/files/Notariat%20Kontorun%20Monitorinq%20v%C9%99%20Qiym%C
9%99tl%C4%B1ndirm%C9%99%20Yekun%20Hesabat%C4%B1.pdf
➢ Fiziki Şəxslər Tərəfindən Bələdiyyəyə (Yerli) Ödənilməli Olan Əmlak və Torpaq Vergisinin
Tutulması ilə əlaqədaranalitik Arayiş
http://transparency.az/alac/files/Dasinmaz_emlak_vergisi_AZE_-_updated_2017.PDF
http://transparency.az/alac/files/nigah%20proseduru.pdf
➢ Nikaha daxil olmaq üçün lazim olan sənədlər, onlarin alinma proseduraları və orqanları
http://transparency.az/alac/files/nigah%20proseduru.pdf
Onlayn xəbər bülletenlərinə keçid:
http://transparency.az/cnews/bulleten/

İnzibati məsələlər
➢ “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı 2016-cı ilin iyul ayında “Beynəlxalq Şəffaflıq” (BŞ) təşkilatı
tərəfindən təkrar akkreditasiyadan keçmişdir. Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı hər üç ildən bir
akkreditasiyanı və ya milli QHT-lərə verilmiş qlobal şəbəkəni təmsil etmə haqqını uzatmaq və ya
ləğv etmək üçün öz nümayəndəliklərini nəzərdən keçirir. (Əvvəlki akkreditasiyamız 2013-cü ildə
olub)
➢ Biz vətəndaş cəmiyyətini tənzim edən Azərbaycan qanunvericiliyinə edilmiş dəyişiklikləri, eləcə də
BŞ tərəfindən verilən təkrar akkreditasiyadan qabaq onun tövsiyələrini nəzərə alaraq daxili idarəçilik
sənədlərini əhəmiyyətli dərəcədə yeniləmişik.
➢ ŞA öz yeni İdarə Heyətini seçmişdir (aşağıda 2-ci cədvəl)
➢ Yeni İdarə Heyətinin nəzdində tövsiyə funksiyası və şərtləri olan Təsisçilər Şurası (Fuad
Süleymanov, Sabit Bağırov, DurdanəMəmmədova, Rəna Səfərəliyeva) qurulmuşdur.
➢ İllik Ümumi Yığıncağın 9 mart 2016-cı il qərarı ilə Rəna Səfərəliyevanın İcraçı Direktor kimi
səlahiyyətləri 3-cü müddətə 5 il uzadılmışdır.
➢ Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nizamnaməsi 2-ci redaktədə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 11 iyul
2016-cı il tarixində qeydiyyatdan keçmişdir.
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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
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
Rəna Səfərəliyeva
Filologiya Elmləri Doktoru, Azərbaycan Dillər
Universitetinin İngilis dilinin stilistikası kafedrasının dosenti
Elvin Yusifli
Duquesne Universiteti, Sosial və ictimai siyasət üzrə magistr
dərəcəsi, Pittsburq, ABŞ
Azər Talıbov
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin baş
müəllimi

1

Vəzifəsi
İcraçı direktor

2

Layihə direktoru

3

Baş hüquqşünas

4
5

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

6

Aytən Əlizamanlı
Zəminə Əliyeva

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

Məhəmməd
Muradov

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

E-mail
rena@transparency.az
elvin@transparency.az
azer@transparency.az

ayten@transparency.az
zamina@transparency.a
z
mahammad@transparen
cy.az

7

Mühasib

8

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

9

10

Gənclərlə
koordinator

11

Ofis köməkçisi

11
12

13
14

Natavan Hacıyeva

iş

Hüquqşünas/ Mərkəz
direktoru
Layihə köməkçisi

Hüquqşünas/Mərkəz
direktoru
Layihə köməkçisi

üzrə Bəxktiyar Aslanov
Elnarə Vəliyeva

Daşkənd İctimai İqtisad İnstitutu, maliyyə işi üzrə magistr
dərəcəsi
Beynəlxalq münasibətlər və Avropa çalışmaları üzrə magistr
təhsili, Mərkəzi Avropa Universiteti
Kompyuter Elmi üzrə bakalavr təhsili, Dövlət İdarəçilik
Akademiyası

natavan@transparency.a
z
zumrud@transparency.a
z
agil@transparency.az

Uppsala Universiteti, Sülh Araşdırmaları üzrə magistr Bakhtiyar@transparency
dərəcəsi, İsveç
.az
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 2016-ci il üçün maliyyə məlumatı avro ilə
Gəlir
Hesabat dövrünün əvvəlinə olan vəsait
Xərclər
İlin yekununa qalan vəsait
İl üçün Aktiv saldo və ya kəsir

294,710
289,907
289,692
294,926
5,019

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. Bəzi layihələr fərdi olaraq auditə cəlb edilir. 2016-cı il üçün “Şəffaflıq Azərbaycan”
təşkilatının illik maliyyə fəaliyyətlərinin auditi 2017-ci ilin aprel ayında GACC Gürcüstan audit şirkəti
tərəfindən həayata keçirilib (Nəticələr üçün Cədvəl 4-ə bax). İllik audit hesabatları ŞA-nın veb
səhifəsində mövcuddur.
Tərtib etdi:
Zümrüd İsmayılova
AŞT Qrant Meneceri/ PR və Media Mütəxəssisi

