
 
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

Təlim-Tədris Mərkəzi 

“İşçilərin etik davranış qaydaları və korporativ xidmət standartları”                             

mövzusunda qısa müddətli təkmilləşdirmə kursunun 

Tədris-mövzu Planı 

Proqramın məqsədi: Dövlət orqanının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması, 

vətəndaşların dövlət orqanına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi, 

korrupsiyanın və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının 

alınması, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan qurumların və ərazi (yerli) 

bölmələrinin işçiləri tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasının təmin edilməsi, 

səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması, məsuliyyət hallarının izah edilməsi. 

Dinləyicilərin tərkibi: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində qulluq keçən dövlət 

qulluqçuları, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan qurumların və ərazi 

(yerli) bölmələrinin vətəndaşlarla mütəmadi işləyən struktur bölmələrinin işçiləri 

Təlim kursunun miqdarı: 18 saat. 

Təlim müddəti: 3 gün  

Təlimin forması: əyani, istehsalatdan ayrılmaqla. 

Təlimçilər: Komitə Aparatının Daxili nəzarət şöbəsinin və Daşınmaz Əmlakın Dövlət 

Reyestri Xidmətinin mərkəzi aparatının məsul işçiləri.  

Məşğələ saatları: həftədə 3 gün, saat 9.00-16.00. 

Proqram: “İşçilərin etik davranış qaydaları və korporativ xidmət standartları məsələləri”   

Sıra 
№-si 

 
Mövzunun və ya altmövzunun adı 

Saatların 
miqdarı 

o cümlədən 

mühazirə 
saatları 

seminar, 
praktiki 
məşğələ 
saatları 

1. Mövzu 1 
Etika anlayışı və dövlət idarəetməsində etik 
münasibətlərin tarixi inkişafı 

2 2 - 

2. Mövzu 2 
Dövlət qulluğunda etikanın əhəmiyyəti və 
dövlət qulluqçularının (işçilərin) qarşılaşa 
biləcəkləri etik problemlərin xüsusiyyətləri 

2 2 - 

3. Mövzu 3 
İşçilərin etik davranış qaydaları ilə bağlı 
normativ hüquqi bazanın təhlili 
 

2 2 - 

4. Mövzu 4 
İşçilərin qanunvericilikdə təsbit olunmuş 
etik davranış prinsip və normaları  

2 2 - 



 

5. Mövzu 5 
Şəffaflığln artırılması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin mahiyyəti və əsasları, 
mübarizə tədbirləri və onların icrasının 
nəticələri 
 

2 2 - 

6. Mövzu 6. 
Maraqlar toqquşmasının qarşısının 
alınması 
 

2 2 - 

7. Mövzu 7.  
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 
Xidmətinin ərazi idarələrinin fəaliyyətində 
İşçilərin xidmət standarları, onların 
mahiyyəti və tətbiqi məsələləri    
 

4 4 - 

8. Mövzu 8 
Etik davranış qaydalarına və xidmət 
standartlarına əməl olunmasına dövlət və 
idarə nəzarəti 
 

2 2 - 

 CƏMİ 18 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


