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                                                                                                                                                             Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 

                                                                                                                                                             28  dekabr 2012-ci il tarixli, 2834 
                                                                                                                                                              nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 

 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 05 sentyabr tarixli, 2421 nömrəli  Sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin 2013-cü il üzrə  
İ ş   P l a n ı 

 
Sıra 
№-si 

Tədbirin Adı Görüləcək işlər və gözlənilən nəticələr İcrasına məsul 
orqan 

İcra müddəti 

1.  Ərizə və şikayətlərə baxılması işinin  
təkmilləşdirilməsi 

  
 
 

- Təhsil Nazirliyinin rəhbərləri, müvafiq struktur 
bölmə və təhsili idarə etmə orqanlarının 
rəhbərləri tərəfindən mütəmadi olaraq 
vətəndaşların birbaşa, o cümlədən səyyar 
qəbulunun təşkili; 

 
- Ərizə və şikayətlərin elektron qaydada qəbulu 

və rəsmi cavablandırılması işinin 
təkmilləşdirilməsi;  

Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsili 
idarəetmə 
orqanları 
 
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri 
Nazirliyin 
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə işçi qrupu 

İl boyu 
  
 
 
  
 
Mütəmadi 

2. Dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və peşəkarlığının 
artırılması 

 

- Dövlət qulluqçularının əlavə təhsilini 
tənzimləyən qaydaların təkmilləşdirilməsi üzrə 
təkliflərin hazırlanması; 

 
 
 
 

 Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları  
Nazirliyin  
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 

İl boyu 
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-  Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan tədris 
müəssisələri və mərkəzləri tərəfindən 
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə təlim 
modulunun hazırlanması və bu məsələlərlə 
əlaqədar tədris proqramlarının (etik davranış, 
maraqlar toqquşması, informasiya azadlığı və 
s.) hazırlanması və tətbiqi 

 

üzrə işçi qrupu 
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları  
Nazirliyin  
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə işçi qrupu 

 
 
2013--cü il 
 
 

3.   Etik davranış qaydalarının 
təkmilləşdirilməsi 
 

 
 

-  Dövlət qulluqçuları üçün etik davranış 
məsələləri üzrə mütəmadi tədris kursları və 
treninqlərin təşkil edilməsi; 

 
 

- Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatların 
hazırlanması (hesabatlarda aparılmış 
maarifləndirmə işləri, etik davranış 
qaydalarının pozulması halları və tətbiq 
edilmiş intizam tənbehi tədbirləri 
göstərilməklə), Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi və 
ictimaiyyətə açıqlanması; 

 
- Etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı 

daxil olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması 
mexanizmlərinin müəyyən edilməsi; 

 
 

- Təhsil Nazirliyi və təhsili idarə etmə 
orqanlarının internet saytlarında etik məsələlər 
üzrə xüsusi bölmənin yaradılması (qeyri-etik 
davranış barədə elektron şikayət etmə 
mexanizmi, etik qaydalar, etik hesabatlar və s.) 

 
 

Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları  
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları  
Nazirliyin  
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə işçi qrupu 
 
Təhsil Nazirliyi,  
Nazirliyin 
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə işçi qrupu 
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri, 
Nazirliyin 

İl boyu 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-cü il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müntəzəm 
 
 
 
 
 
2013-cü il 
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Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə işçi qrupu 

 

4.   Təhsil müəssisələrində idarəetmə 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
 
  

 
 
 

-  Təhsil müəssisələrində imtahan prosesində 
            şəffaflığın artırılması;  
 
 
 
 
       - Ali təhsil müəssisələrində şikayətlərə  
        baxılmasının səmərəliliyinin artırılması 
 
 

- Müəllimlərin etik davranış qaydalarının qəbul   
edilməsi  
 
 

 
 

            -  Vakant müəllim yerləri barədə məlumatların 
Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində və 
mətbu orqanında dərc edilməsi 

 
 
 

          - Vakant elan edilmiş yerlərə müəllimlərin işə 
götürülməsi üçün mərkəzləşdirilmiş və şəffaf 
əsaslarla imtahanların keçirilməsi; 

 
 

         - Müəllimlərin müsabiqədənkənar işə qəbulu ilə 
əlaqədar məsuliyyətin müəyyən edilməsi üzrə 
təkliflərin verilməsi; 

  
       - Müəllimlərin əməkhaqlarının artırılmasına və 

sosial təminatının gücləndirilməsinə dair təkliflərin 

Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri  
 
Təhsil Nazirliyi , 
ali təhsil 
müəssisələri 
 
Təhsil Nazirliyi 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri  
  
Təhsil Nazirliyi   
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri 
 
 
Təhsil Nazirliyi   
 
 
 
 
Təhsil Nazirliyi  
 
 
Təhsil Nazirliyi  

 İl boyu 
 
 
 
 
 
İl boyu 
 
 
 
2013-cü il 
 
 
 
 
 
 İyun-iyul  
2013-cü il 
 
 
 
 
Avqust-
sentyabr 
 2013-cü il 
 
 
2013-cü il 
 
 
 
2013-cü  il 
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təqdim edilməsi; 
6.   Dövlət müəssisələrində korporativ 

idarəetmə prinsiplərinin tətbiqinin 
təkmilləşdirilməsi  

         -  Dövlət müəssisələrinin öz fəaliyyəti barədə    illik      
məruzələr tərtib etməsi və ictimaiyyətə 

      açıqlaması 
 
 

Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri 

2013-cü il 

7.   Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 
maarifləndirmə  

  

-  Təhsil Nazirliyi və təhsili idarəetmə orqanları 
tərəfindən öz fəaliyyətlərində korrupsiyaya qarşı 
mübarizə ilə əlaqədar televiziya və radio 
proqramlarında xüsusi verilişlərin və debatların 
təşkil edilməsi  
  
-  Təhsil Nazirliyi və onun idarəetmə strukturuna 
daxil olan təhsili iadarəetmə orqanlarına ictimai 
etimadın artırılması məqsədi ilə onların fəaliyyəti 
ilə bağlı təbliğat işinin təşkil edilməsi  
  

 -  Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 
ixtisasartırma və tədris mərkəzlərinin 
proqramlarında korrupsiya ilə mübarizə haqqında 
tədris kurslarının nəzərdə tutulması  
  
- Orta məktəb şagirdləri arasında korrupsiyaya 
qarşı mübarizə mövzusunda inşa və rəsm 
müsabiqələrinin, digər intellektual müsabiqələrin 
təşkili  
  
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
bukletlərin, yaddaş kitabçalarının və digər 
maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında 
paylanması 

Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri  
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri 
 
Təhsil Nzirliyi, 
təhsil müəssisələri 
 
 
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri 
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri, 
QHT-lərlə birgə 

Mütəmadi 
 
 
 
 
 
Mütəmadi 
 
 
 
 
 
Mütəmadi 
 
 
 
 
Mütəmadi 
 
 
 
 
 
Mütəmadi 
 
 
 

 


