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Korrupsiya və Rüşvətxorluğa Qarşı   Mübarizə Siyasəti 

 

1. Məqsəd 

Korrupsiya və Rüşvətxorluğa Qarşı Mübarizə Siyasətinin  (bundan sonar mətn üzrə “Siyasət”) 

məqsədi korrupsiyaya qarşı qlobal qaydalarına, etik və peşəkar prinsiplərinə, qanunvericiliyə riayət 

olunmasını təmin etməkdir. 

2. Əhatə dairəsi 

Korrupsiya və Rüşvətxorluğa qarşı mübarizə siyasəti aşağıdakıları əhatə edir: 

• Müşahidə Şurası da daxil olmaqla, bütün Bank işçilərini, 

• Törəmə müəssisələri, filiallar  və onların əməkdaşlarını, 

• Qanunvericiliklə tənzimlənən xidmətlər  dədaxil olmaqla,digər dəstəkləyici xidmətlərini göstərən 

kənar şirkətlər və onların əməkdaşlarını, 

• Təchizatçılar, məsləhətçilər, vəkillər və kənar  auditorlarda daxil olmaqla, Bankın adından xidmət 

göstərən şəxsləri və müəssisələrini (biznes tərəfdaşlarını). 

Aşağıdakılar Siyasətin  ayrılmaz bir hissəsidir: 

• Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş və ictimaiyyətə açıqlanan Korporativ İdarəetmə və Etik 

Prinsipləri, 

• Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qlobal Sazişinə əsasən öhdəliyə götürdüyümüz prinsiplər, 

• İnsan Resursları tətbiqi məcəlləsi və Kollektiv Əmək Müqaviləsi 

• İntizam qaydaları, 

• Xarici işçilər tərəfindən xidmətlərin təqdim edilməsi və onların  idarə olunması ilə bağlı qaydalar, 

• Hüquqi qaydalar və Bank qanunvericiliyi. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Anlayışlar 

Korrupsiya– birbaşa və ya dolayı yollarla vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə etməkdir 

Rüşvət –bir şəxsin özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya 

vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair neməti, imtiyazı və ya güzəşti istəməsi və ya alması, 

yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsidir. 

Korrupsiya müxtəlif yollarla baş verə bilər: 

• Nağd ödənişlər, 

• Siyasi və ya digər ianələr, 

• Komissiya, 

• Sosial müavinətlər, 

• Hədiyyə, hostinq, 

• Başqa növ faydalanma 

 

4. Vəzifə və Məsuliyyətlər 

Lazımi proseslər, sistemlər və təşkilatlar, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, eyni zamanda 

Bankda hüquqi qaydalara və etik prinsiplərə riayət olunmasını təmin etmək üçün yaradılmışdır və 

onların vəzifə və məsuliyyətləri qeyd edilmişdir.Buna müvafiq olaraq, aşağıdakilər  tələb olunur: 

 Müşahidə Şurası tərəfindən yaradılmış lazımi sistemlərin və yazılmış siyasətin və 

strategiyaların təmin edilməsi, 

 Audit Komitəsi etik, etibarlı, hüquqi və idarə olunan iş şəraitinin qurulması üçün Müşahidə 

Şurasına kömək etməlidir, 

 Baş idarəetmə riskləri qiymətləndirməlidir və Müşahidə Şurasının prinsiplərinə uyğun olaraq 

lazımi nəzarət mexanizmləri qurmalıdır, 

 Risklərin İdarə edilməsi şöbəsi və Daxili Audit şöbəsiəməliyyatlarıqiymətləndirməlivə öz 

vəzifələri  çərçivəsində hüquqi normalara uyğun olaraqtəhlükəsizliyi həyata keçirililməlidir, 

 Siyasət, norma və qaydalara riayət olunmadığı halda, hesabat, rəy və sanksiya mexanizmləri 

müəyyən edilməli və fəaliyyət göstərməlidir. 

 

 



 

4.1 Müşahidə Şurası 

Rüşvətxorluğa və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Siyasəti Müşahidə Şurası tərəfindən 

təsdiqolunmuşdur,qurulması, həyata keçirilməsivə  lazım gəldikdə, bu Siyasətin yeniləşməsinin  

təmin olunması Müşahidə Şurasının səlahiyyətindədir. 

4.2 Audit Komitəsi  

Bank Haqqında Qanun və müvafiq əsasnaməyə uyğun olaraq, Audit Komitəsinin vəzifələri və 

məsuliyyəti Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilməli və yazılmalıvə eyni zamanada Bankın 

internet saytında ictimaiyyətə elan edilməlidir. 

Müvafiq olaraq, Audit Komitəsinin məsuliyyətləri arasında aşağıdakılar vardır; 

 Müşahidə Şurasının, audit və nəzarət fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinə kömək, 

 Mühasibat uçotunavə ixtisaslaşdırılmasına, hesabat sisteminə.əməliyyata nəzarət etmək, 

 Kənardan dəstəklənən şirkətlər üçün risklərin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək və bu 

cür firmaların fəaliyyətinin yoxlanılması. 

Audit Komitəsi, Nəzarət sistemlərində çatışmazlıqlar,inkişafetdirilə biləcək mövzular, və onlarla 

əlaqəli fəaliyyət planları, Siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlı risk ilə əlaqədar olaraq aşağıdakılar 

tərəfindən təqdim olunan nəticələri qiymətləndirir. 

Ali rəhbərlik, 

 Risklərin İdarə edilməsi Şöbəsi, 

 Daxili Audit Şöbəsi, 

 Xarici auditorlar 

 Rəsmi orqanlar 

Lazımi dəyişikliklər həyata keçirilməsini təmin edir və yoxlamanı həyata keçirir. 

Bunlara əlavə olaraq, bu icmal Daxili Audit Departamentinin hazırladığı rəylərin hesabatlarını, 

Siyasətin pozulmasına dair fəaliyyətləri və digər müvafiq qaydaları qiymətləndirir 

 

4.4 Rəhbərlik 

Onlar aşağıdakı bölmələr və fəaliyyəti ilə bağlı məsuliyyət daşıyırlar: 

 Siyasət prinsipləri ilə müəyyən edilmiş işçilərin uyğunluğu təmin olunması üçün lazımi 

tədbirlər görülməlidir, 

 Potensial risklər, və onların maliyyə cəhətdən təsirlərinin qiymətləndirilməsi, 



 Hesablanma və risklərin idarə olunması üçün nəzarət mexanizmləri yaradılmalı və həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar lazımi tədbirlər görülməlidir, 

 Siyasətə  zidd olan məsələlərin araşdırılması məqsədi ilə Daxili Audit Şöbəsinə hesabatı 

çatdırmalıdır, 

 Xidmətlərdən istifadə  edən  şirkətlərin Siyasətdə qeyd olunan bəndlərə uyğun  olmasına  

dair lazımi tədbirlər görülməlidir. 

 

 4.5 İnsan Resursları  məsuliyyət daşıyır; 

 İnsan resursları proseslərində (işə qəbul, təlim və s.) siyasətə uyğunluq baxımından lazımi 

tədbirlərin görülməsi, 

 Bank daxilində lazımi məlumatlandırma və bilik səviyyəsinin artırılması üçün 

kommunikasiya strategiyasının yaradılmasının təmin edilməsi, 

 Daxili Audit və Risklərin İdarə edilməsi şöbələri ilə birlikdə bankın  əməkdaşları  üçün 

təlimlərin  keçirilməsivə  işçilərin həmin   təlimlərdən  faydalanmasının təmin edilməsi ,  

 Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş hər hansı bir dəyişiklilklə əlaqədar  Etik 

Prinsipləri qaydalarına , İntizam Qaydalarına və  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Siyasətinə 

yenidən baxılmasının təmin edilməsi . 

4.6 İntizam Komitələri 

Bank işçilərinin  İntizam Qaydalarının pozulması haqqında qanun İntizam Komitəsində müzakirə 

olunur. Daxili Audit İdarəsinin hesabatları və müvafiq sənədlər əsasında aparılmış yoxlamalar 

nəticəsində işçilərə tətbiq olunacaq sanksiyalar qərara alınmış və Müşahidə Şurasının razılığına 

təqdim edilmişdir. 

 4.8 Risklərin İdarə edilməsi Şöbəsi 

Risklərin İdarə edilməsi Şöbəsinin vəzifələri və məsuliyyəti Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq 

edilmişqaydalara daxil edilir.Bu imkanlar çərçivəsində, bu risklərin kəmiyyət, yoxlanması, nəzarət 

və hesabat prosesləri də daxil olamaqla risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılması və fəaliyyəti 

sahəsində məsuliyyət daşıyırlar. 

Risklərin İdarə edilməsi Şöbəsi öz fəaliyyətinə dair hər 3 aydan bir Audit Komitəsinə məlumat verir. 

 

 4.9 Daxili Audit Departamenti 

Daxili Audit Şöbəsinin vəzifələri və məsuliyyəti Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş, 

qaydalara daxil edilib. Bu imkanlar çərçivəsində, aşağıda qeyd olunanlarda məsuliyyət daşıyır; 

 Bankın fəaliyyətinin hüquqi qaydalara və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş 

strategiyalara və siyasətlərə uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək, 



 Daxili nəzarət, risklərin idarə edilməsi və korporativ idarəetmə sistemlərinin 

qiymətləndirilməsi 

 İnformasiya sistemlərinin etibarlılığı və bütövlüyü ilə bağlı qiymətləndirmələrin yaradılması, 

 Işçilərdən, müştərilərdən, işgüzar tərəfdaşlardan, kənar xidmətləri olan şirkətlərdən, rəsmi 

orqanlardan əldə olunmuş nizamsızlıq və korrupsiya bildirişlərinin nəzərdən keçirilməsi. 

 Daxili Audit Şöbəsi öz fəaliyyətinə dair hər 3 aydan bir Audit Komitəsinə məlumat verir. 

 

4.10 Bank İşçiləri 

Bankın bütün əməkdaşları  məsuliyyət daşıyır: 

 Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmasının təmin 

edilməsində, 

 fəaliyyət sahələri ilə bağlı risklərin effektiv idarə olunmasında, 

 Daxili və xarici qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq işləməkdə 

 Davranış, fəaliyyət və ya tətbiqi zamanı siyasətin pozulması halına rast gəlinərsə, Daxili 

Audit Şöbəsinin və Etika istiqamətlərin məlumatlandırılmasında. 

 

5. Kənar Xidmətlərdən yararlanan şirkətlər və İşgüzar Tərəfdaşlar  

Dəstəkləyici xidmət də daxil olmaqla, kənar xidmətlərdən yararlanan şirkətlər, və işgüzar tərəfdaşlar 

Siyasət prinsiplərinə və digər müvafiq qaydalara riayət etməlidirlər. Bunlara uyğun gəlməyən 

şəxslərlə və qurumlarla fəaliyyəti dayandırmalıdır. 

 

5.1 Şirkətlərin və biznes əlaqələrinin seçilməsi 

 Təcrübəyə əsasən meyarlara əlavə olaraq, maliyyə göstəriciləri və texniki kafilik kimi meyarlara 

həmcinin  mənəviyyat və bu sahədə müsbət fon da olduğu kənar  xidmətləri əldə edən şirkətlər və ali 

rəhbərlik tərəfindən işgüzar əməkdaşların seçimi zamanı nəzərə alınır. Rüşvət və ya korrupsiya ilə 

bağlı mənfi məlumatları olan şirkətlər və işgüzar tərəfdaşlar ilə digər tələblərə cavab versələr belə 

əməkdaşlıq edilmir. Bu çərçivədə lazımi tədqiqat və qiymətləndirmənin aparılmasında məsuliyyət 

ilk növbədə rəhbərliyə  məxsusdur. Daxili nəzarət və risklər şöbəsi bu məsələlərin yerinə 

yetirilməsini yoxlayır və Daxili Audit şöbəsi bu yoxlamaları qiymətləndirir. 

 

5.2 Şirkətlər və Biznes Tərəfdaşları ilə razılığa  gəlmək 

 Müsbət məlumatı olan və digər meyarlara cavab verən şirkətlər və biznes tərəfdaşları ilə bağlanacaq 

müqavilələr və sazişlərə aşağıdakı şərtlər daxildir: 

 Siyasətdə göstərilən prinsiplərlə uyğunluğun təmin edilməsi və digər müvafiq qaydalar, 



 İşçilərin bu prinsipləri özündə birləşdirməsi və ona müvafiq olaraq fəaliyyət göstərməsi, 

 Əməkdaşlarına müəyyən dövrlərdə siyasət üzrə təlimlərin keçirilməsinin təmin etməsi, 

 Əməkdaşları bildiriş öhdəlikləri və Etik istiqamətlərdən haqqında müntəzəm olaraq 

xatırlatmaq və bu kimi hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə onları xəbər verməyə təşviq etmək. 

İşin yerinə yetirilməməsi təqdirdə və ya siyasətə qarşı bir vəziyyət ortaya çıxdıqda işin ləğv 

ediləcəyini ifadə edən müddəalar əlavə edilir. 

 

5.3 Monitorinq xidmətlərini təqdim edən Şirkətlər və Biznes Tərəfdaşları 

Qeyd olunan məsələlərlə riayət etmək baxımından monitorinq xidmətlərini təqdim edən şirkətlər və 

ya biznes tərəfdaşları əsasən baş idarənin məsuliyyəti çərçivəsindədir. Risklərin idarə edilməsi 

şöbəsi bu məsələlərin yerinə yetirilməsini yoxlayır və Daxili Audit şöbəsi bu yoxlamaları 

qiymətləndirir 

 

6. Bizim Siyasətimiz və Prosedurlar  

 6.1 Rüşvət və Korrupsiya 

Bank rüşvət və korrupsiyanın bütün növlərinə qarşı çıxır və müvafiq qanunlara, qaydalara və 

prinsiplərə riayət olunmasını təmin etmək niyyətindədir. Məqsədindən asılı olmayaraq, rüşvətin 

alınması qəbul edilməzdir. Bank tərəfindən maliyyələşdirilən və ya rüşvət yolu ilə tamamlanmış 

işlərin icrası ilə məşğul olan 3-cü şəxslə işgüzar münasibətləri davam etdirilməməlidir. 

6.2 Hədiyyə 

Hədiyyə ümumiyyətlə maliyyə ödəniş tələb etməyən işgüzar münasibətlərin qurulması zamanı 

təşəkkür və ya kommersiya nəzakətliliyi vasitəsi kimi, müştərilər və ya şəxslər tərəfindən verilən 

məhsuldur. 

Bank tərəfindən təklif olunan və ya üçüncü şəxslərə verilmiş bütün növ hədiyyələr ictimaiyyətdə xoş 

niyyət və qeyd-şərtsiz təklif olunmalıdır. Bu çərçivədə daxilində verilə biləcək hədiyyələrə dair 

prinsiplər və onların qeydiyyatı Bankın "Nümayəndəlik və Qonaq xərcləri prinsipləri" və uçot 

qaydalarında qeyd edilmişdir. Hədiyyəni qəbul etmək üçün eyni prinsiplər tətbiq olunur və bu 

prinsiplərə daxil olan simvolik hədiyyələrdən və maliyyə dəyəri asağı olan heç bir hədiyyə qəbul 

edilməməlidir. Bundan əlavə, bu çərçivə daxilində, hədiyyələrin qəbulu adət halə almamalıdır.  

Siyasətdə göstərilən məsələlərlə uyğunluq təşkil etsə belə yaranan hallar maraqların toqquşmasına 

gətirib çıxarmamalı və bu şəkildə qəbul edilməməlidir. Belə hallarda heç bir hədiyyə təklif 

edilməməli və qəbul edilməlidir. 

 

 



 

6.3 Siyasətin  Keçirilməsi 

Qonaqların qəbul edilmısi sponsorluğu başqa bir şəxs və ya kənar şirkət tərəfindən həyata keçirilən 

tədbir və ya fəaliyyətdir. 

 Aşağıdakıları tədbir və ya fəaliyyətlər sırasında qeyd etmək olar: 

 Sosial tədbirlər 

 Yerləşdirmə 

 Banket 

Bank öz kommersiya münasibətlərinin inkişafı və və normal kommersiya rabitə şəbəkəsinin 

yaradılması üçün üçüncü şəxslərə hostinq siyasətini təklif edə bilər. Bankla (işçilər, ailə və dostları) 

kommersiya münasibətləri olan, üçüncü şəxslər, müştərilər, məsləhətçilər, vəkillər, auditorlar və 

digər şirkətlər haqqında məlumatlar verilə bilər. Bank xoş niyyət və qeyd-şərtsiz  şəkildə öz hostinq 

siyasətini təklif edir. 

Həmin prinsip hosting təkliflərini şəxsən və ya onun adından müraciət edin şəxslər (ailə üzvləri, 

dostları, sıx əlaqədə olan şəxslər və s.) tərəfindən qəbul etmək üçün tətbiq olunur. Bank prinsiplərinə 

uyğun olmayan dəyərli hostinq təklifinin qəbulu zamanı filial rəhbərinin razılığı alınmalıdır. 

Siyasətdə göstərilən məsələlərlə uyğunluq təşkil etsə belə yaranan hallar maraqların toqquşmasına 

gətirib çıxarmamalı və bu şəkildə qəbul edilməməlidir. Belə hallarda heç bir hədiyyə təklif 

edilməməli və qəbul edilməlidir. 

6.4 Rejiminin Sadələşdirilməsi üzrə Ödənişlər  

 Bank , bu Siyasət daxilində olan şəxslərə və qurumlara dövlət orqanları ilə zəmanət, gündəlik 

sürətli əməliyyatlar və ya proseslərin (icazə və lisenziya almaq, sənəd və s. təmin) təmin edilməsi 

üçün rejiminin sadələşdirilməsi üzrə ödənişlərdən istifadə etməyə imkan vermir. 

6.5 İanələr 

Bəzi hüquqi məhdudiyyətlər qoyulduğu üçün Bank Haqqında Qanun və müvafiq qanunvericiliyə 

görə, ianələr və yardımlar tətbiq edilir. Ona görə də, ianə və yardımların aşağıdakılara aid edilə 

bilməz; 

 Banka aid olan risk qrupuna daxil olan bütün fiziki və hüquqi şəxslər, 

 Siyasi partiyalar və müttəfiqlər, 

 Əməkdaşlar üçün səhiyyə, sosial müavinət və pensiya verilməsinin  fondları və vəsaitləri. 

Bununla yanaşı və sosial məsuliyyət layihələri və Bankın nümayəndəliyinə bağlı nəzir və qiçs 

səlahiyyəti Müşahidə Şurasına məxsusdur. 



Bank öz əməkdaşları və şəxslər başqa hazırladıqları məbləğin xeyriyyə təşkilatlarına dəstək onun 

adından fəaliyyət qadağan etmir və müstəqil öz əsərlərinin.Lakin, Etik Prinsiplər daxil olan 

prinsiplər də bu zaman qüvvədədir. 

 

7. Qeydlərin düzəlişi 

Bank mühasibat uçotuna ilə bağlı uyğunlaşdırmalıdır məsələlər və qeydiyyat sistemi hüquqi 

mexanizmləri, Etik Prinsip və bank qanunvericiliklə tənzimlənir. Ona görə də; 

Üçüncü şəxslərlə (müştərilər, tədarükçülər və s.) münasibətlərə aid hesabları, hesab-faktura və 

sənədlərin bütün növ. Tam, dəqiq və etibarlı qaydada qeydə alınmalıdır və saxlanılmalı, 

Mühasibat uçotu və ya hər hansı sövdələşmə ilə bağlı oxşar kommersiya hesabatlarda dəyişiklər və 

faktlar təhrif olunmamalıdır. 

 

8. Təlimlər 

Bank əməkdaşları Rüşvətxorluq və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Siyasəti barədə fasiləsiz və rahat 

internet saytı vasitəsilə tanış ola bilərlər. 

Treninqlər işçilərin biliklərinin artırılması üçün mühüm alətlərdir.Bu imkanlar çərçivəsində, "Günay 

Bank" ASC ilə birlikdə bütün işçilər üçün icbari olan Daxili Audit Şöbəsi tədris proqramları 

hazırlayır. 

O Şirkətlər ki ,hansılar kənar xidmətləri istifadə edirlər həmçinin bu siyasətə riayyət etməlidilər  

 Bank siyasətinə riayyət edilməsi 

 Bütün işcilər bu siyasəti menimsəməlidilər 

Əmin olmaq ki ,işçilərə müvafiq qaydada təlimlər keçirilir 

 

9. Siyasətə riayət edilməməsi  haqqında bildiriş 

Əgər rəy və ya şübhə varsa ki, əməkdaş və ya Bankın adından çıxış edən şəxs bu Siyasətin 

pozulması ilə hərəkət edir, məsələ  Daxili Audit Departamentinə təqdim olunmalıdır. Etika Xətti ilə 

bağlı məsələlər müəyyən dövrlərdə bankın əməkdaşlarına xatırlanmalıdır. 

Bank ədalətli və şəffaf yanaşmaya çağırır; Bank təmiz ürəkdən gələn təklifləri çox müsbət qarşılayır 

həmcinin bankın sirlərini saxlayan əməkdaşları qiymətləndirir. 

Bankın hər hansı əməkdaşı pis rəftar (intizam cəza , hədə-qorxu,  hücum və s.) edilməli olduqda bu, 

Bank üçün qəbuledilməzdir.Rüşvət və ya korrupsiya tədbirdə iştirak etməkdən imtina və ya olan və 



ya xoş niyyət gələcəkdə baş verə biləcək rüşvət və ya korrupsiya tədbirdə hesabat ilə bağlıdırsa.Belə 

bir təklif aldıqı halda daxili Audit Departamentinə məlumat veməlidir. 

Kənar  xidmətləri əldə edən şirkətlər və ya biznes tərəfdaşları da müntəzəm olaraq Etik Davranış 

Xətti barədə öz işçilərini hər bir dövrdə  xatırlatmalıdılar və onları belə bir hala üzləşəndə xəbər 

verməyə çagırmalıdılar.Bu məsələ də müqavilələrlə təmin edilir. 

 

10. Siyasətə riayət edilməməsi 

Bu siyasətdə öz əksini tapan və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilən müddəaların tələblərinə 

tabə olunmadiğı,onların pozulduğu halda Nizam –İntizam Qaydalarına əsasən istənilən sanksiyalar 

tətbiq edilə bilər.Həmin Nizam-İntizam Qaydalarılə Bankın daxilində və ya bankın internet saytında 

hər zaman asanlıqla tanış olmaq olar. 

Siyasətə riayət edilməsində pozuntular və kənarlaşmalar aşkar olunduğu hallarda məsələyyə Daxili 

Audit Departamenti tərəfindən baxılır və Nizam-İntizam Qaydaları ilə nəzərdə tutulan sanksiyalar 

həyata keçirilir. 

Bankın xaricdəki xidmətlərindən istifadə edən və ya bankın vəzifələri yerinə yetirən şəxslər və 

təşkilatlarla bağlanılan müqavilələrdə bu siyasətə zidd olan xərəkətlər ,mətnlər və ya fəaliyyət 

növləri aşkar edildikdə,bu siyasətin müdəalarının pozulduğuna görə biznes əlaqələrinin 

dayandırılması ya müqavilənin ləğvi nəzərdə tutulur. 

 


