
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən etik davranış məsələləri ilə bağlı aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış qaydalarının 

pozulması halları və buna görə tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri barədə illik  

HESABAT 

 

 
Tədbir 

 

 
Tədbirin icrası üzrə 

fəaliyyət 

Tədbirin 
keçirilmə tarixi 

Tədbirin keçirilmə yeri 
İştirakçıların 
sayı, nəfər 

Qeyd 

 
 
 
Etik davranış 
məsələləri ilə bağlı 
aparılmış 
maarifləndirmə işləri 
 
 
 
 
 
 

Dövlət Statistika Komitəsi 
aparatının və rayon (şəhər) 
statistika idarələrinin dövlət 
qulluğuna yeni qəbul 
olunmuş əməkdaşları üçün 
etik davranış və 
antikorrupsiya davranışının 
formalaşdırılması məsələləri 
üzrə təlim keçirilmişdir 

 
 
 
 

29.07.2022-ci il 

 
Dövlət Statistika Komitəsi, 
ZOOM online platforması 

vasitəsilə 

73 

 

Azərbaycan Respublikasının 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 
Müşahidə Şurasının üzvü 
“Prioritet” Sosial İqtisadi 
Araşdırmalar Mərkəzi İctimai 
Birliyinin sədri Zaur 
İbrahimov tərəfindən “Etika 
və dövlət qulluğu” 
mövzusunda təlim 
keçirilmişdir. 

 
 
 

10.11.2022-ci il 
Dövlət Statistika Komitəsi, 
ZOOM online platforması 

vasitəsilə 
100 

 

Dövlət Statistika Komitəsinin 
əməkdaşlarına “Dövlət 
qulluqçularının etik davranış 
qaydaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə bağlı təlim 
keçirilmişdir 

 
 
 

06.12.2022-ci il  
 
 

 
Dövlət Statistika Komitəsi, 
ZOOM online platforması 

vasitəsilə 

                        
 

85 
 
 

 

 

  



 
 

Dövlət Statistika Komitəsində etik davranış qaydalarının pozulması halları və buna görə tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri             

 
Etik məsələlər üzrə  
məsul şəxsin adı,  

soyadı, vəzifəsi və əlaqə 
məlumatları 

Etik davranış qaydaları 

Etik davranış 
qaydasının 
pozulması 
halının sayı 
 

Tətbiq edilən 
intizam tənbeh 

tədbiri 
 

İntizam tənbeh tədbiri tətbiq 
edilən dövlət qulluqçusunun 

adı və vəzifəsi 
 

Problemlər 
 

Təkliflər 
 

 
Vüsalə Alıyeva 
İnsan resursları və hüquq 
şöbəsinin müdiri 
Telefon: 377-10-70  
daxili 22-52 
vusala.aliyeva@stat.gov.az 

Vicdanlı davranış   
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin  
artırılması  
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Töhmət 

Kamran Ziyad oğlu Əlizadə 
(Dövlət Statistika Komitəsi 
aparatının Dayanıqlı inkişaf 
statistikası şöbəsinin Regional 
statistika sektorunun müdiri) 
Könül Namiq qızı Əhlimanlı 
(Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin 
baş məsləhətçisi) 

  

Loyallıq       

İctimai etimad       

İnsanların hüquq, azadlıq və 
qanuni maraqlarına, şərəf və 

ləyaqətinə və işgüzar nüfuzuna 
hörmət 

     

Mədəni davranış 

1 Töhmət 

Ramin Xan oğlu Quliyev (Dövlət 
Statistika Komitəsi aparatının 
Əmək statistikası şöbəsinin İşçi 
qüvvəsinin tədqiqatı sektorunun 
baş məsləhətçisi) 

  

  
Əmr, sərəncam və ya tapşırıqların 

yerinə yetirilməsi  

 
6 

 
Töhmət 

 

Pərvin Teymuraz oğlu Gözəlov 
(Şəmkir Rayon Statistika 
İdarəsinin rəisi) 
Elman Bəzməddin oğlu Nəcəfov 
(Hacıqabul Rayon Statistika 
İdarəsinin rəisi) 
Samir Arif oğlu Cəbrayılov 
(Hacıqabul Rayon Statistika 
İdarəsi rəisinin müavini) 
Ülfət Yusif oğlu Məmmədov 
(Masallı Rayon Statistika İdarəsi 
rəisinin müavini) 
Mikayıl Mirkamal oğlu Nəsirov 
(Quba Rayon Statistika İdarəsinin 

  



baş mühasibi) 

Bir il 
müddətinədək 
vəzifə maaşının 5 
faiz azaldılması 

Dilarə Ramazan qızı 
Ramazanova (Abşeron Rayon 
Statistika İdarəsinin məsləhətçisi) 

 
Qərəzsizlik  

     

Maddi və qeyri-maddi nemətlərin, 
imtiyazların və ya güzəştlərin əldə 

edilməsinə yol verilməməsi 

     

Korrupsiyanın qarşısının alınması       

Hədiyyə alma ilə əlaqədar 
məhdudiyyətlər   

   
 

Maraqlar toqquşmasının 
qarşısının alınması   

   
 

Əmlakdan istifadə  
 

   
 

Məlumatlardan istifadə  
 

   
 

İctimai və siyasi fəaliyyət  
 

   
 

                                                                                                                                                                                         


