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“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020–2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli gələn 

vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən  2021-ci il üçün iş planı üzrə görülmüş işlərə dair               

illik hesabat 
 
 

Sıra 
N-si 

Tədbirin adı İcra 
müddəti 

Görülmüş işlər 

1 2 3 4 

1.2. Dövlət qurumları tərəfindən korrupsiya 
risklərinin qiymətləndirilməsi və onların 
qarşısının alınması ilə bağlı illik tədbirlər 
planlarının hazırlanması, həmin tədbirlər 
planlarının icrası barədə hesabatın 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyaya təqdim edilməsi 

2020-2022 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən  
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020–2022-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda  nəzərdə tutulan 
tədbirlərin icrası üzrə  2021-ci il üçün İş Planı 
hazırlanmış və Mərkəzin icraçı direktorunun 29 
dekabr 2020-ci il tarixli F-0019/20  nömrəli əmri 
ilə təsdiq edilmişdir. İqtisadi  İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin 2021-ci il üçün İş 
Planı və onun icrası barədə hesabat 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 
təqdim edilmişdir. 

1.6. Korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik 
davranış qaydaları ilə bağlı təlimlər 
keçirilməsi üçün bu sahədə fəaliyyət 
göstərən ixtisaslaşmış qeyri-hökumət 
təşkilatlarına dəstək verilməsi 

2020-2022 2021-ci il üçün İş Planına uyğun olaraq İqtisadi 
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 
“Facebook” və digər sosial şəbəkələrdəki 
səhifəsinin çoxsaylı izləyiciləri arasında 
maarifləndirici işini davam etmişdir.  Mərkəz 
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tərəfindən təşkil olunan onlayn konfranslarda 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak 
etmiş, onlar  “Açıq hökumətin təşviqinə dair 
2020–2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 
nəzərdə tutulan işlər haqqında 
məlumatlandırılmışlar. 
Mərkəzin əməkdaşları “Biznes mühiti və 
Beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya”nın 
“Korporativ idarəetmə, investisiyalar, 
investorların maraqlarının qorunması, biznes 
etikası və korporativ sosial məsuliyyət”  işçi 
qrupu da daxil olmaqla bütün işçi qruplarının 
işində yaxından iştirak etmişlər. Bu işçi qrupları 
çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatlarınının 
nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etmişlər.  

1.9. Dövlət qurumları tərəfindən etik davranış 
məsələləri ilə bağlı aparılmış 
maarifləndirmə işləri, etik davranış 
qaydalarının pozulması halları və buna 
görə tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri 
barədə illik hesabatların hazırlanması və bu 
barədə məlumatların açıqlanması 

2020-2022 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən etik 
davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının 
alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Aparılmış maarifləndirmə işləri öz 
müsbət nəticəsini vermiş və 2021-ci il ərzində 
Mərkəzin əməkdaşları etik davranış qaydalarına 
tam əməl etmişlər, onlara qarşı intizam tənbeh 
tədbiri tətbiq edilməmişdir. 
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4.1. Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində 
səmərəliliyin artırılması məqsədilə həmin 
xidmətlər üçün tələb olunan sənədləri 
elektron qaydada əldə etmək, habelə 
dövlət orqanlarına gəlmədən həmin 
sənədləri elektron formada təqdim etmək 
imkanlarının genişləndirilməsi 

2020-2022 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin  internet 
səhifəsində müntzəm olaraq onlayn rejimdə 
istifadəçilərlə sorğu keçirilmiş, sorğuda kütləvi 
informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının nümayəndələri də iştirak etmiş və 
onlar tərəfindən Mərkəzin fəaliyyəti, göstərdiyi 
xidmətlər, Mərkəzin təqdim etdiyi hesabatlar və 
s. qiymətləndirilmişdir. 2021-ci il ərzində 
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru 
olduğu Azexport.az internet portalı vasitəsi ilə 
onlayn qaydada Sərbəst Satış Sertifikatının 
verilməsi davam etmişdir. Eyni zamanda 
Mərkəzdə fəaliyyət göstərən "Bir Pəncərə" İxraca 
Dəstək Mərkəzinə ixracatçıların onlayn qaydada 
müraciət etmələri üçün bütün müvafiq şərait 
yaradılmışdır. Hazırda Azexport.az internet 
portalı, “Bir pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi, 
Azərbaycan Rəqəmsal Ticarət Qovşağının və 
Enterprise Azerbaijan portalı vasitəsi ilə 
göstərilən xidmətlərin səmərəliliyin artırılması 
istiqamətində iş davam edir. Göstərilən xidmətlər 
üçün tələb olunan sənədləri elektron qaydada 
əldə etmək mümkündür.  
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5.5. İctimai şuraların əhəmiyyətinin artırılması, 
dövlət orqanlarında yaradılmış ictimai 
şuraların sayının çoxaldılması, şuralarda 
müzakirə edilən məsələlərin əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi, ictimai 
şuraların fəaliyyəti ilə bağlı maarifləndirmə 
və təbliğat işlərinin gücləndirilməsi və 
dövlət qurumlarının rəsmi internet 
resurslarında əks etdirilməsi 

2020-2022 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində İctimai 
Şuranın yaradılması üzrə layihə sənədi 
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir. Eyni zamanda Mərkəzin əməkdaşları 
arasında ictimai şuranın yaradılmasının 
əhəmiyyəti ilə bağlı müzakirə keçirilmişdir.  
 

5.6. Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət–
Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması 
çərçivəsində mütəmadi müzakirələrin 
keçirilməsi və Platformanın fəaliyyətinin 
dəstəklənməsi 

2020-2022 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Açıq 
Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət–Vətəndaş 
Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının üzvləri 
əlaqələrini davam etdirmişdir. Mərkəzin 
nümayəndələri Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 
Hökumət–Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu 
Platforması ilə birlikdə tədbir keçirilməsi ilə bağlı 
ilkin razılığa gəlmişlər. 

 


