
 

2015-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 

etik davranış  məsələləri üzrə görülmüş tədbirlər barədə məlumat 

 
 

“Dövlət qulluğu haqqında” və “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, “Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında 

Əsasnamə”yə, habelə “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq, 2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Miqrasiya Xidməti (bundan sonra-Xidmət) tərəfindən etik davranış məsələləri ilə bağlı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir. 

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun müddəalarına müvafiq olaraq “Azərbaycan Respublikasının miqrasiya 

orqanlarında qulluq keçən işçilərin etik davranış Qaydaları” yenidən işlənilmiş və Dövlət 

Miqrasiya Xidməti rəisinin 03.06.2015-ci il tarixli 58 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

Həmin qaydaların miqrasiya orqanları işçiləri tərəfindən öyrənilməsi məqsədilə 

qaydaların surəti Xidmətin struktur bölmələrinə yayılmış, o cümlədən miqrasiya orqanlarına 

işə yeni qəbul edilmiş işçilərə təqdim edilməsi yolu ilə onun təbliği və öyrənilməsi nəzarətdə 

saxlanılmışdır.  

Xidmətdə qulluq keçən işçilərin qulluq etikasının normalarına riayət etmələri vəziyyəti 

müntəzəm olaraq təhlil edilmişvə nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

Hesabat ilində  “Azərbaycan Respublikasının miqrasiya orqanlarında qulluq keçən 

işçilərin etik davranış Qaydaları”nda göstərilən vəzifələrin icrası zamanı intizam pozuntusuna 

yol vermiş 1 miqrasiya orqanı əməkdaşı barəsində intizam tənbehi (töhmət) tədbiri tətbiq 

olunmuşdur.  

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

icrası ilə bağlı 2015-ci il üzrə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin illik iş planına uyğun aşağıda 

göstərilən maarifləndirmə işləri aparılmışdır: 

“Etik davranış qaydaları, maraqların toqquşmasının qarşısının alınması, söz və 

informasiya azadlığının təmin edilməsi”, “Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə 

məsuliyyət”, “Korrupsiya anlayışı. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri. 

Hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslərin korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə məsuliyyəti”, 

“Miqrasiya orqanlarında qulluq keçən işçilərin etik davranış qaydaları və bu qaydaların 

pozulmasına görə məsuliyyət” mövzularında təlimlər keçirilmişdir.  

Qeyd edilən təlimlərdə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar, peşəkarlıq və fərdi 

məsuliyyətin artırılması, əmr, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməsi, qərəzsizlik, 



maddi və qeyri-maddi imtiyaz və ya güzəştlərin əldə edilməsinə yol verilməməsi, maraqların 

toqquşmasının qarşısının alınması, əmlakdan istifadə, ictimai və siyasi fəaliyyət və digər etik 

davranış qaydaları ətrafında geniş müzakirələr aparılmış, əməkdaşların suallarına ətraflı 

cavablar verilmişdir. 

Xidmət tərəfindən maarifləndirmə işlərinin aparılmasıdavam etdiriləcək və bununla 

bağlı hazırlanmış müvafiq hesabatların ictimaiyyətə açıqlanması təmin ediləcəkdir. 

 
 
   

 


