
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi 
Q A Y D A L A R I

(əvvəli 5-ci səhifədə)

5.7.3. arxiv məlumatlarının düzgün 
oxunması üçün təlimatın, prosedurların 
hazırlanması, əlaqəliliyin yaradılması və 
informasiya ehtiyatına aid bütün texniki 
sənədləşmənin, tərkibinə aid qısa statistik 
məlumatların, arxivə aid şərhlərin sənəd 
formasında Əlaqələndirici quruma təhvil 
verilməsi;

5.7.4. arxivlərin zamanla dəyişən tex-
nologiyalara uyğunlaşdırılması, zərurət ya-
randıqda arxivləşdirilən məlumatlardan cari 
informasiya sistemlərində istifadə imkanının 
təmin edilməsi;

5.7.5. arxivləşdirilmiş informasiya 
ehtiyatlarına təhlükəsiz giriş imkanı təmin 
olunmaqla sürətli axtarış imkanının təmin 
edilməsi.

5.8. Dövlət informasiya ehtiyatının 
və sisteminin sahibi və ya operatoru ləğv 
edildikdə arxivləşdirilmiş dövlət informasiya 
ehtiyatı onların hüquqi varisləri tərəfindən 
saxlanılır.

5.9. Dövlət informasiya ehtiyatı-
nın və sisteminin sahibi və ya operatoru 
ləğv edildikdə, hüquqi varisləri müəyyən 
edilməzsə, arxivləşdirilmiş dövlət infor-
masiya ehtiyatı normativ hüquqi aktlarla 
müəyyən edilmiş qaydada müvafiq data 
mərkəzdə saxlanılması üçün Əlaqələndirici 
quruma təhvil verilir.

5.10. Dövlət informasiya ehtiyatının 
arxivləşdirilməsini və ya məhvini həyata 
keçirən qurum arxivləşdirilmə haqqın-
da məlumatı 3 (üç) iş günü müddətində 
Əlaqələndirici quruma təqdim edir. 
Əlaqələndirici qurum həmin məlumatları 1 
(bir) iş günü müddətində Reyestrə daxil edir.

5.11.  Dövlət informasiya ehtiyatında 
və sistemində olan informasiyanın məhv 
edilməsi aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:

5.11.1. elektron informasiya daşıyıcı-
sının bərpası mümkün olmayan qaydada 
formatlanması;

5.11.2. xüsusi proqram təminatı 
vasitəsilə elektron informasiya daşıyıcısında 
olan məlumatların bərpası mümkün olmayan 
qaydada silinməsi;

5.11.3. elektron informasiya daşıyıcısı-
nın mexaniki təsir üsulu ilə məhv edilərək 
bərpası mümkün olmayan vəziyyətə salın-
ması.

5.12. Dövlət informasiya ehtiyatının və 
sisteminin məhvi hüquqi şəxslərin normativ 
hüquqi aktlarla müəyyən edilən ləğvetmə 

mexanizminə uyğun qaydada həyata 
 keçirilir.

5.13. Dövlət informasiya ehtiyatında və 
sistemində olan informasiya onun ehtiyat 
nüsxələri ilə birlikdə bu Qaydaların 5.11-
ci bəndində qeyd edilən üsullardan biri və 
ya bir neçəsi seçilməklə, sahibinin və ya 
operatorunun vəsaiti hesabına, təhlükəsizlik 
tələblərinə riayət olunaraq məhv edilir.

5.14. Dövlət informasiya ehtiyatında və 
sistemində olan informasiyanın bu Qaydaya 
uyğun məhv edilməsi ən geci 5 (beş) iş günü 
müddətində başa çatdırılmalı, məhvetməni 
həyata keçirmiş və ona nəzarət etmiş şəxslər 
tərəfindən informasiyanın məhv edilməsinə 
sərf olunmuş müddət, məhvetmə zamanı 
həyata keçirilmiş tədbirlər, məhvetmənin 
yeri, üsulu (üsulları), məhvetməni həyata 
keçirmiş və ona nəzarət etmiş şəxslər, 
informasiya sistemində qalan informasiya-
nın kateqoriyası və informasiya sistemində 
məhv edilməmiş informasiyanın saxlanılma 
səbəbləri göstərilməklə aktlaşdırılmalıdır.

5.15.  Arxivləşdirilən dövlət informa-
siya ehtiyatında və sistemində olan fərdi 
məlumatların ötürülməsi və ya məhvi fərdi 
məlumatlar haqqında Azərbaycan Respubli-
kasının normativ hüquqi aktlarına müvafiq 
qaydada həyata keçirilir.

6. Dövlət informasiya ehtiyatı və siste-
mi sahibinin və operatorunun funksiyaları

6.0.  Dövlət informasiya ehtiyatı və 
sisteminin formalaşdırılması, aparılması, in-
teqrasiyası və arxivləşdirilməsi zamanı onun 
sahibi və operatoru aşağıdakı funksiyalara 
malikdir: 

6.0.1. dövlət informasiya ehtiyatının 
və sisteminin formalaşdırması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi üzrə işləri 
layihələrə, texniki normalara, standartlara 
və bu Qaydalarla müəyyən edilən tələblərə 
uyğun formada aparmaq;

6.0.2. dövlət informasiya ehtiyatını 
və sistemini EHİS-ə inteqrasiya etmək və 
digər dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi 
ilə məlumat mübadiləsini EHİS vasitəsilə 
həyata keçirmək; 

6.0.3. dövlət informasiya ehtiyatının 
və sisteminin formalaşdırılması, istifadəsi 
və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq 
təcrübəni və standartları öyrənmək, tətbiq 
etmək, bu sahədə müvafiq ölkədaxili 
və beynəlxalq qurumlarla (təşkilatlarla) 
əməkdaşlıq etmək;

6.0.4. dövlət informasiya ehtiyatına 
və sisteminə çıxışı olan, habelə onların 
aparılmasında iştirak edən əməkdaşlarını 
gücləndirilmiş elektron imza ilə təmin 
etmək;

6.0.5. normativ hüquqi aktlarla müəyyən 
edilən hüquqlarının həyata keçirilməsi, 
vəzifələrinin və ya funksiyalarının icrası za-
manı əldə etdiyi məlumatları dövlət informa-
siya ehtiyatına və sisteminə daxil etmək;

6.0.6. dövlət informasiya ehtiyatına 
və sisteminə daxil edilmiş məlumatların 
mühafizəsi ilə bağlı zəruri təşkilati və texniki 
tədbirlər görmək, məlumatların aktuallı-
ğını, etibarlılığını, əlçatanlığını, tamlığını, 
konfidensiallığını, habelə onların ehtiyat 
surətlərinin saxlanılmasını və qorunmasını 
təmin etmək, informasiya təhlükəsizliyini 
təmin etmək üçün digər tədbirlər görmək;

6.0.7. dövlət xidmətləri göstərilməsi 
üçün tələb edilən sənədlər barədə infor-
masiya dövlət informasiya ehtiyatında və 
sistemində olduqda həmin informasiyanın 
ilkin mənbədən əldə edilməsini bu Qaydala-
ra uyğun təmin etmək;

6.0.8. elektron xidmətlərin “bir 
pəncərə” prinsipi əsasında EHİS vasitəsilə 
göstərilməsini təmin etmək;

6.0.9. dövlət informasiya ehtiyatının və 
sisteminin dayanıqlı və fasiləsiz fəaliyyətini 
təmin etmək;

6.0.10. dövlət informasiya ehtiyatının 
və sisteminin komponentlərinin və proqram 
təminatının təyinatı üzrə istismarını, texniki 
xidmətini, təmirini və yenilənməsini təmin 
etmək, təkmilləşdirilməsi üzrə profilaktik 
işlər aparmaq;

6.0.11. dövlət informasiya ehtiya-
tından və sistemindən istifadə və onların 
funksiyaları ilə bağlı maarifləndirmə və 
məlumatlandırma işləri aparmaq;

6.0.12. informasiya ehtiyatı-
nın və sisteminin təşkili və fəaliyyəti 
üzrə Əlaqələndirici qurum tərəfindən 
qiymətləndirmələrin aparılmasına zəruri 
şərait yaratmaq;

6.0.13. dövlət informasiya ehtiyatının 
və sisteminin formalaşdırılması, aparılma-
sı, inteqrasiyası və ya arxivləşdirilməsi ilə 
bağlı rəsmi sənədləri və texniki məlumatları 
Əlaqələndirici quruma təqdim etmək;

6.0.14. EHİS-də yaradılan elektron 
imkanlar vasitəsilə, istifadəçilərin tələbi 
əsasında onlar barədə məlumatlarda aparılan 
düzəlişləri təsdiq və ya rədd etmək;

6.0.15. Əlaqələndirici qurumun 

əsaslandırılmış tələbinə uyğun dövlət 
informasiya ehtiyat və sistemlərinin 
fəaliyyətini təşkil etmək, onlarda dəyişiklik 
və təkmilləşdirmələr aparmaq;

6.0.16. normativ hüquqi aktlarda 
müəyyən edilən digər funksiyalar.

7. Əlaqələndirici qurumun funksiyaları

7.1. Dövlət informasiya ehtiyatının və 
sisteminin formalaşdırılması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi ilə bağlı 
Əlqələndirici qurum aşağıdakı funksiyalara 
malikdir: 

7.1.1. bu Qaydalara uyğun olaraq dövlət 
informasiya ehtiyatının və sisteminin for-
malaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və 
arxivləşdirilməsi proseslərində iştirak etmək;

7.1.2. dövlət informasiya ehtiyatının və 
sisteminin formalaşdırılması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi ilə bağlı 
texniki tələbləri müəyyən etmək; 

7.1.3. dövlət informasiya ehtiyatı-
nın və sisteminin yaradılmasının texni-
ki imkanlar və səmərəlilik baxımından 
məqsədəuyğunluğu barədə rəylər vermək və 
bu məqsədlə yaradılan işçi qruplara digər 
qurumların mütəxəssislərini cəlb etmək;

7.1.4. dövlət informasiya ehtiyatının 
və sisteminin funksional imkanlarının 
artırılması və təkmilləşdirilməsi ilə bağ-
lı rəy və təkliflər vermək, onların həyata 
keçirilməsinə nəzarət etmək;

7.1.5. dövlət informasiya ehtiyatı və 
sistemi onların yaradılması, həmçinin for-
malaşdırılması, genişləndirilməsi, bölünməsi 
və ya birləşdirilməsinə dair layihələrə uyğun 
olmadıqda, texniki normalara, standartlara 
və tələblərə cavab vermədikdə, onlarda 
zəruri dəyişiklik və təkmilləşdirmə aparıl-
masını tələb etmək, onlara əməli və metodiki 
köməklik göstərmək;

7.1.6. dövlət informasiya ehtiyatı-
nın və sisteminin sahibi və operatoru ilə 
birgə həmin informasiya ehtiyatından və 
sistemindən səmərəli və effektiv istifadə 
imkanlarının artırılması məqsədi ilə texniki 
və təkmilləşdirici tədbirlər görmək və bu 
məqsədlə yaradılan işçi qruplara digər qu-
rumların mütəxəssislərini cəlb etmək;

7.1.7. dövlət informasiya ehtiyatı-
nın və sisteminin inteqrasiya edilməsinin 
təşəbbüsçüsü kimi çıxış etmək;

7.1.8. inteqrasiya olunan dövlət infor-
masiya ehtiyatının və sisteminin təhlükəsiz, 
dayanıqlı və fasiləsiz fəaliyyətini informasi-

ya ehtiyatının və sisteminin iştirakçısından 
tələb etmək;

7.1.9. bütün dövlət qurumları tərəfindən 
istifadəsi nəzərdə tutulan yardımçı dövlət in-
formasiya sistemlərinin siyahısını müəyyən 
etmək və vahid həllərin tətbiqi ilə bağlı 
aidiyyəti üzrə təkliflər vermək;

7.1.10. inteqrasiya olunan dövlət infor-
masiya ehtiyatının və sisteminin sahibi və ya 
operatoru tərəfindən normativ hüquqi aktla-
rın tələbləri pozulduqda və ya dövlət infor-
masiya ehtiyatının və sisteminin fəaliyyətini 
ləngidəcək, dayandıracaq və ya onlara zərər 
vura biləcək davranışlara yol verildikdə, 
məlumat mübadiləsinin bu nöqsanlar aradan 
qaldırılanadək dayandırılmasını tələb etmək;

7.1.11. yaranan elektron təhlükələr 
barədə aidiyyəti dövlət qurumlarına məlumat 
vermək və birgə tədbirlər həyata keçirmək;

7.1.12. fərdi məlumatların konfiden-
siallığının və onların mühafizəsi ilə bağlı 
tələblərin pozulmasına səbəb olan faktlar aş-
karlandıqda onların aradan qaldırılması üçün 
aidiyyəti qurumlarla birgə tədbirlər görmək;

7.1.13. dövlət xidmətlərinin həyata 
keçirilməsi üçün zəruri olan informasi-
ya sistemləri və ehtiyatlarının saxlan-
masını həyata keçirən data mərkəzlərin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək, 
onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək; 

7.1.14. dövlət xidmətlərinin elektron-
laşdırılması ilə bağlı prioritetlərin müəyyən 
edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə təkliflər vermək, elektron 
xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında 
EHİS vasitəsilə göstərilməsini təşkil etmək;

7.1.15.  informasiyanın ilkin 
mənbələrinin müəyyənləşdirilməsini, həmin 
mənbələrdən əldə edilməsini və istifadəsini, 
İMR-in idarə edilməsini təşkil etmək;

7.1.16. istifadəçilərin EHİS-in por-
talı vasitəsilə onlar haqqında toplanan 
məlumatlarla tanış olması və həmin 
məlumatlarda dəqiqləşdirmələr aparması 
üçün zəruri tədbirlər görmək;

7.1.17. informasiya ehtiyatının və 
sisteminin təşkili və fəaliyyəti üzrə 
qiymətləndirmələr aparmaq və bu məqsədlə 
yaradılan işçi qruplara digər qurumların 
mütəxəssislərini cəlb etmək;

7.1.18. dövlət informasiya ehtiyatla-
rında və sistemlərində olan məlumatların 
ilkin mənbələrdən əldə edilməsi ilə bağlı 
qərarların qəbul edilməsi zamanı aidiyyəti 
dövlət qurumlarının rəyini almaq;

7.1.19. informasiya ehtiyatının və 

sisteminin təşkili və fəaliyyəti üzrə 
qiymətləndirmələrin nəticəsində onla-
rın optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflər 
vermək, fərdi məlumatların toplanması və 
işlənməsinin normativ hüquqi aktlara uyğun 
aparılmadığı müəyyən edildikdə müvafiq 
tədbirlər görmək;

7.1.20. dövlət informasiya ehtiya-
tından və sistemindən istifadə və onların 
funksiyaları ilə bağlı maarifləndirmə və 
məlumatlandırma işləri aparmaq;

7.1.21. normativ hüquqi aktlarda 
müəyyən edilən digər funksiyalar.

7.2.  Əlaqələndirici qurum bu Qayda-
larla müəyyən edilən funksiyalarını birbaşa 
və ya tabeliyində olan qurumlar vasitəsilə 
həyata keçirir.

8. Yekun müddəalar

8.1.  Dövlət informasiya ehtiyatının və 
sisteminin formalaşdırılması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi normativ 
hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan maliyyə 
mənbələri hesabına həyata keçirilir.

8.2.  Dövlət informasiya ehtiyatına və 
sisteminə daxil edilməsi üçün natamam və 
ya təhrif olunmuş informasiyanın təqdim 
edilməsində təqsirkar olan, məlumatların 
informasiya ehtiyatına və sisteminə daxil 
edilməsində təhrifə, saxtakarlığa yol verən, 
habelə informasiya ehtiyatında və sistemində 
olan informasiyanı qanunsuz məqsədlərlə 
istifadə edən və yayan şəxslər Azərbaycan 
Respublikasının normativ hüquqi aktları 
ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət 
daşıyırlar.

8.3.  Dövlət informasiya ehtiyatının və sis-
teminin formalaşdırılması, aparılması, inteqra-
siyası və arxivləşdirilməsində iştirak edən qu-
rumlar bu sahədə hüquq və vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsinə, o cümlədən məlumatların 
ilkin mənbələrindən istifadə edilməməsinə 
görə məsuliyyət daşıyırlar.

8.4.  Dövlət informasiya ehtiyatın-
dan və sistemindən informasiyanın əldə 
edilməsi və digər istifadə qaydalarının 
pozulmasına görə istifadəçilər Azərbaycan 
Respublikasının normativ hüquqi aktları 
ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət 
daşıyırlar.

8.5.  Dövlət informasiya ehtiyatının və 
sisteminin sahibləri və operatorları informa-
siya əldə edilməsinin təşkilinə görə normativ 
hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada 
məsuliyyət daşıyırlar.

Bakının daşnak-bolşevik işğalından azad olunmasının 
100 illiyi Respublika Veteranlar Təşkilatında qeyd edilib

 � Sentyabrın 12-də Azərbaycan Respublikası 
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları 
Təşkilatında Bakının daşnak-bolşevik qüvvələrinin 
işğalından azad olunmasının 100 illiyi ilə bağlı 
tədbir keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Respub-
lika Veteranlar Təşkilatının sədri 
general-polkovnik Tofiq Ağa-
hüseynov Azərbaycanın Milli 
Ordusunun Qafqaz İslam Ordusu 
ilə birlikdə Bakını daşnak-bolşe-
vik qüvvələrinin işğalından azad 
etməsinin 100 illiyinin yaxın 
günlərdə qeyd olunacağını de-
yib. O bildirib ki, Azərbaycanın 
əsgər və zabitləri də türk 
qardaşlarımızla birlikdə Bakının 
düşməndən təmizlənməsində 
şərəflə döyüşüblər. Biz bu gün 
onları minnətdarlıq hissi ilə 
xatırlayırıq.

Respublika Veteranlar 
Təşkilatının sədr müavini 
ehtiyatda olan polkovnik Cəlil 
Xəlilov qeyd edib ki, Bakının 
daşnak-bolşevik işğalından 
azad olunması həm qürurverici 
hadisədir, həm də Türkiyə-
Azərbaycan qardaşlığının bariz 
nümunəsidir. 1918-ci il sentyab-
rın 15-də Azərbaycan Əlahiddə 

Korpusu Qafqaz İslam Ordusu 
ilə birlikdə qanlı döyüşlər 
apararaq Bakını və ətraf qəzaları 
erməni-bolşevik işğalından 
xilas edib. Azərbaycan və türk 
əsgərlərinin, zabitlərinin igidliyi 
nəticəsində qısa müddətdə Bakı 
əsasən ermənilərdən ibarət olan 
daşnak-bolşevik qüvvələrindən 
azad olunub.

Qeyd edilib ki, Stepan 
Şaumyan 1918-ci ilin mart-iyul 
aylarında Bakı Sovetinə tabe 
olan daşnak silahlı dəstələrindən 
və bolşevik hərbi birliklərindən 
istifadə edərək Azərbaycanın 
Bakı, Şamaxı, Quba və başqa 
qəzalarında qırğınlar törədib, 
yüzlərlə yaşayış məskənini dağı-
dıb, dinc insanları amansızcasına 
qətlə yetirib. Həmin dövrdə 
Gəncə üzərinə yürüş edən 
düşmən qüvvələrinin qarşısının 
alınması üçün öz hərbi gücü 
yetərli olmadığından Azərbaycan 
nümayəndələri kömək məqsədilə 

Türkiyəyə, o zamankı Osmanlı 
dövlətinə müraciət ediblər. Bu 
müraciətə müsbət cavab verən 
qardaş dövlət Qafqaz İslam 
Ordusunu 1918-ci ilin mayında 
Azərbaycan ərazisinə köməyə 
göndərib. Burada general Əliağa 
Şıxlinskinin başçılıq etdiyi 
müsəlman milli korpusu ilə 
birləşən Nuru Paşanın rəhbərlik 
etdiyi həmin ordunun 1918-ci il 
iyunun əvvəllərində artıq 15 min 
əsgər və zabiti var idi.

Bildirilib ki, Bakı Sove-
tinin ixtiyarında olan, mütləq 

əksəriyyəti ermənilərdən ibarət 
hərbi birləşmələr iyunun 12-də 
Kürdəmiri işğal edib və Göyçaya 
yaxınlaşıblar. Göyçay ərazisində 
qanlı döyüşlər iki həftədən 
çox davam edib. Müqavimətə 
baxmayaraq, Türkiyədən 
göndərilən əlavə qüvvələr və 
Azərbaycan könüllüləri düşməni 
məğlub ediblər. Qafqaz İslam 
Ordusunun Göyçay ətrafındakı 
qələbəsi hadisələrin gedişi-
ni tamamilə milli hökumətin 
xeyrinə dəyişib, Azərbaycanın 
şərq hissəsi, o cümlədən Bakının 

daşnak-bolşevik işğalından azad 
edilməsi üçün ilk zəmin yaradıb. 
Daşnak-bolşevik birləşmələrini 
darmadağın edən Qafqaz İslam 
Ordusunun Bakı istiqamətində 
başlatdığı azadlıq yürüşündə 
növbəti şanlı qələbə iyulun 20-
də mühüm strateji məntəqə olan 
Şamaxı şəhərinin azad edilməsi 
olub. Bakını əldə saxlamaq üçün 
müxtəlif qüvvələrdən kömək 
uman daşnak və bolşeviklər 
buna nail ola bilməyiblər. Qaf-
qaz İslam Ordusunun avqustun 
5-dən Bakı üzərinə intensiv 

hücumları qarşısında dayana 
bilməyən həmin qüvvələr geri 
çəkilib. 1918-ci ilin sentyabrında 
yaranmış beynəlxalq vəziyyət 
Bakının tezliklə azad olunma-
sını zəruri edib. Cümhuriyyət 
rəhbərləri Bakının azad edilməsi 
üçün ardıcıl iş aparıblar. Peşəkar 
Qafqaz İslam Ordusu güclü 
müqavimətə baxmayaraq, 
sentyabrın 15-də dörd mindən 
çox əsgər və zabiti şəhid 
vermək bahasına da olsa, Bakını 
düşmənlərdən azad edib. Bu 
tarixi günü qeyd etdiyimiz bir 

vaxtda hər birimizin qəlbindən 
Azərbaycan əsgərinin eyni 
sevinci, qüruru bizə Qarabağı 
erməni işğalından azad etməsi 
ilə yaşatması arzusu keçir. Biz 
inanırıq ki, Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə yaradılmış güclü 
ordumuz buna nail olacaq. Mü-
asir Azərbaycan Ordusu düşmən 
işğalındakı ərazilərimizi azad 
etməyə, ölkənin ərazi bütövlü-
yünü bərpa etməyə tam qadirdir. 
2016-cı ilin Aprel döyüşləri 
ordumuzun gücünü və döyüş 
əzmini bir daha aydın göstərdi, 
işğalçıya Azərbaycan əsgərinin 
qələbə əzmini nümayiş etdirdi. 
Biz veteranlar erməni işğalı 
altındakı Azərbaycan torpaqla-
rının şanlı ordumuz tərəfindən 
azad ediləcəyinə inanır və bu 
müqəddəs işdə ordumuzun ya-
nında olduğumuzu bildiririk.

Tədbirdə Prezident Admi-
nistrasiyasının ictimai-siyasi 
məsələlər şöbəsinin məsul 
əməkdaşı Rasim Mirzəyev, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının tarix 
kafedrasının müdiri Firdovsiyə 
Əhmədova, Prezident yanında 

Bilik Fondunun sektor müdiri 
Hacı Nərimanoğlu və baş-
qaları çıxış edərək Bakının 
düşmənlərdən azad olunması 
ilə bağlı 1918-ci ilin aprel-sent-
yabr aylarında Cümhuriyyət 
xadimlərinin fəaliyyətindən, 
Qafqaz İslam Ordusunun 
şücaətindən danışıblar. Qeyd 
ediblər ki, bu tarix Türkiyə və 
Azərbaycan arasında qardaşlıq 
münasibətlərinin və birliyin 
nümunəsidir. Bakının daşnak-
bolşevik qüvvələrinin işğalından 
azad edilməsinin 100 illiyinin 
qeyd olunması tariximizin 
geniş auditoriyaya, xüsusilə 
də gənclərə aydın çatdırılması 
və cəmiyyətdə təbliğ olunması 
baxımından mühüm əhəmiyyət 
daşıyır.

Çıxış edənlər Azərbaycan 
Ordusunun öz sələflərinin 
yolunu şərəflə davam etdirdiyini 
və yaxın gələcəkdə qəhrəman 
Azərbaycan əsgərinin üçrəngli 
bayrağımızı hazırda işğal altında 
olan bütün ərazilərimizdə dal-
ğalandıracağına inandıqlarını 
bildiriblər.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 385           Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 6 aprel tarixli 
98 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
xüsusi təyinatlı telekommunikasiya 
şəbəkələrinin qurulması, istismarı, 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, on-
lara sərəncam verilməsi Qaydası”nda 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Telekommunikasiya haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 
1102-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
və “Telekommunikasiya haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 9 
avqust tarixli 277 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 
iyun tarixli 147 nömrəli Fərmanının 1.3-
cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 6 aprel tarixli 98 
nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 
4, maddə 368; 2016, № 9, maddə 1585) 

ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti or-
qanlarının xüsusi təyinatlı telekommuni-
kasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara 
sərəncam verilməsi Qaydası”nda aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.3-cü və 5.13-cü bəndlərə 
“fövqəladə” sözündən sonra “və hərbi” 
sözləri əlavə edilsin.

2. 3.6-cı bənddə “və fövqəladə” 
sözləri “, habelə fövqəladə və hərbi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 386           Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haq-
qında

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 6 iyun tarixli 119 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”nin 5.10-cu bəndinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 9 
nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağı-
dakı tərkibdə təsdiq edilsin:

Kollegiyanın sədri
Azərbaycan Respublikasının 

mədəniyyət naziri

Kollegiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət 

nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət 

nazirinin müavinləri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

mədəniyyət naziri
Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri
Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin 
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət 
Xidmətinin rəisi

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin 
rəisi

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının direktoru.

2. “Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kol-
legiyasının tərkibi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı 
il 14 iyun tarixli 146 nömrəli qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2006, № 6, maddə 574; 2007, 
№ 11, maddə 1180; 2008, № 7, maddə 691; 
2011, № 12, maddə 1254; 2014, № 10, 
maddə 1327; 2015, № 4, maddə 455, № 6, 
maddə 798, № 10, maddə 1247; 2016, № 
6, maddə 1191) 1-ci və 2-ci hissələri ləğv 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

13 sentyabr 2018-ci il, cümə axşamı6


