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Sənaye şəhərinin elmi-mədəni  
simasına çevrilmiş ali məktəb

 Bu ali təhsil ocağı 1962-ci ildə 
SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarına 
əsasən, Azərbaycan Neft və Kim-
ya İnstitutunun filialı olaraq yaradı-
lıb, 1975-ci ildən Ali Texniki Təhsil 
Məktəbi adı altında fəaliyyətini 
davam etdirib, 1992-ci ildə isə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutu ad-
landırılıb. Ali məktəb milli təhsilin 
inkişafına daim diqqət yetirmiş, 
yüksək ixtisaslı kadr hazırlığına 
böyük əhəmiyyət vermiş ulu öndər 
Heydər Əliyevin 13 iyun 2000-ci 
il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun bazasında 
dövlət universiteti statusu alıb. SDU-
nun yeni statusu təkcə bu ali təhsil 
müəssisəsinə deyil, şəhərə gələn 
çoxsaylı gəncliyin qaynar həyatı ilə 
Sumqayıt şəhərinə də canlanma 
gətirib.

Prezident İlham Əliyevin 
elm-təhsil, eləcə də ali təhsil 
müəssisələrinə diqqət və qayğısı 
nəticəsində Sumqayıt Dövlət Uni-
versiteti də Azərbaycanın, eləcə 
də Cənubi Qafqazın inkişaf etmiş 
sənaye şəhərlərindən olan Sum-
qayıtla yanaşı, inkişaf edir. Artıq 
Sumqayıt Dövlət Universiteti ölkənin 
və regionun nüfuzlu elmi-tədris 
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. 
Universitetin fəaliyyətinə ölkə rəhbəri 
İlham Əliyevin verdiyi yüksək qiymət 
– “Sumqayıt şəhəri elmin, təhsilin və 
mədəniyyətin ümumi tərəqqi işinə 
bu gün də layiqli töhfələr bəxş edir. 
Sumqayıt Dövlət Universiteti artıq 
respublikamızın nüfuzlu ali təhsil 
ocaqlarındandır” sözləri kollektivi 
yeni uğurlara həvəsləndirir.

 Universitetin inkişafı respub-
likamızın, eləcə də yerləşdiyi 
Sumqayıt şəhərinin inkişafı ilə 
sıx bağlı olub ölkəmizin nəhəng 
sənaye müəssisələri, xüsusilə neft-
kimya sənayesi üçün mütəxəssis 
hazırlığında əhəmiyyətli rol oy-
nayıb. Bu ənənə bu gün də da-
vam etdirilir. Universitetimizdə 
hazırlanan milli kadrlar Müstəqil 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, 
müəssisələrində təcrübəli 
mütəxəssislər kimi fəaliyyət göstərir.

Yubileyi təhsildə, elmdə və təlim-
tərbiyə işində layiqli uğurlarla qarşı-
layan universitetin fəaliyyəti təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının 
məzmun, məqsəd və vəzifələrinə 
uyğun təşkil edilmişdir. Ali məktəb 
tədris prosesini və elmi-tədqiqatları 
ümummilli, tarixi-mənəvi tələbləri 
nəzərə almaqla, qlobal təhsil ça-
ğırışlarına, sivil təcrübələrə uyğun 
şəkildə həyata keçirməklə milli kadr 
hazırlığına, cəmiyyəytin elmi-intel-
lektual inkişafına samballı töhfələr 
verir.

Sumqayıt Dövlət Universitetində 
7 fakültə, 29 kafedra, 5 elmi-tədqiqat 
laboratoriyası, 22 müxtəlif şöbə və 
qurum fəaliyyət göstərir. Tələbələrin 
təhsili və təlim-tərbiyəsi ilə 36 elmlər 
doktoru və professor, 194 fəlsəfə 
doktoru və dosent, 25 fəlsəfə dokto-
ru və baş müəllim; 102 baş müəllim, 
14 fəlsəfə doktoru və assistent; 95 

nəfər assistent məşğul olur. Bu elmi 
potensial Sumqayıt şəhərində yaşa-
yıb-yaradan alimlərin, ziyalıların bö-
yük bir hissəsini təşkil edir.

Şəhərimizin, eləcə də regionun 
elmi-mədəni elitasının formalaşma-
sını təmin edən Sumqayıt Dövlət 
Universitetində kadr potensialının 
yetişdirilməsi və inkişafı üçün geniş 
elmi mühit, zəngin maddi-texniki 
baza mövcuddur. 2015-ci ildən uni-
versitetimizin inkişaf tarixində yeni 
mərhələ başlanıb. Bu dövrdən sonra 
SDU Elmi Şurasında qəbul olunmuş 
Strateji İnkişaf Planına uyğun ola-
raq, qarşıya qoyulan məqsədə doğ-
ru ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib.

 SDU-nun tələbə yataqxana-
sı müasir standartlara uyğun təmir 
edilərək “Tələbə evi” kimi tələbələrin 
doğma məkanı olub. SDU 
ailəsində tələbələrin milli-mənəvi 
dəyərlər əsasında, vətənpər ruhda 

tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. 
Tələbələrin milli ruhda yetişmələri 
üçün əvəzolunmaz xəzinə ulu öndər 
Heydər Əliyevin zəngin irsidir. Bu 
məqsədlə 2015-ci ildən Sumqa-
yıt Dövlət Universitetində Heydər 
Əliyev Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

 Ulu öndərin amalını həyata 
keçirən Ali Baş Komandan, yenilməz 
sərkərdə İlham Əliyevin “Dəmir yum-
ruq” əməliyyatı ilə Qarabağın azad 
olunması bütün xalqımızı sevindir-
diyi, qürurlandırdığı kimi, universite-
timizin kollektivinə də böyük sevinc 
yaşadıb. Bütün xalqımız kimi, uni-
versitetimizin professor-müəllim və 
tələbə heyəti də Vətən savaşı zama-
nı dövlət başçımızın bütün çağrışla-
rına ruh yüksəkliyi ilə cavab verirdi. 
Sumqayıt Dövlət Universiteti də Qa-
rabağın azadlığı uğrunda canını fəda 
etmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış 
tələbələri ilə fəxr edir. Universitetimi-
zin həyətində onların əziz xatirəsini 
əbədiləşdirən abidə ucaldılıb.

Universitetimizdə yüksək innova-
siyaya əsaslanan Texnoparkın yara-
dılması və burada gələcəkdə Star-
tap layihələrin həyata keçirilməsi 
təşəbbüsü inkişafa doğru böyük 
addımdır. SDU-nun 2020‒2025-ci 
illər üçün Strateji İnkişaf Planında 
universitetin nəzdində İnnovasiya 
Yaradıcılıq Mərkəzinin yaradılması 
üçün nəzərdə tutulmuş işlər uğurla 
həyata keçirilir. 

 60 illik yubileyini təntənə ilə qeyd 
etməyə hazırlaşdığımız Sumqayıt 
Dövlət Universiteti müasir dövrdə 
təhsilin iqtisadi həyatda artan rolu-
na, Azərbaycanda prioritet istiqamət 
kimi bilik iqtisadiyyatının formalaş-
dırılmasına, insan kapitalınının iki-
şafı ilə beynəlxalq rəqabətliliyinin 
artırılmasına bundan sonra da öz 
töhfəsini verəcək. Davamlı inkişa-
fa və hərtərəfli tərəqqiyə nail ol-
maq amalı bütün xalqımızı olduğu 
kimi, kollektivimizi də yeni uğurlara 
həvəsləndirir.

Sona MƏHƏRRƏMOVA, 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin 

kafedra müdiri, dosent 

Azərbaycanın ali təhsil məkanında milli ruhlu, yüksək bi-
likli, novator və innovativ bacarıqlı kadrlar hazırlayan ali 
məktəblərdən biri kimi tanınan Sumqayıt Dövlət Universite-

tinin (SDU) yaradılmasının 60 illliyi tamam olur. Sənaye şəhərinin 
elmi-mədəni simasına çevrilmiş bu ali təhsil ocağı bu illər ərzində 
mərhələ-mərhələ inkişaf edərək ölkənin və regionun iri sənaye 
şəhərinin elmi-mədəni simasına çevrilmişdir.

Sosial xidmətlərin əhatə 
dairəsi genişlənir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Sosial xidmətlərdən danışarkən, həssas 

qrupdan olanların sağlamlıqlarına göstərilən 
qayğıdan da söz açmaq yerinə düşər. So-
sial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən ilboyu, 
bugünlərdə isə daha 56 nəfər imtiyazlı şəxs 
yollayışla təmin olunaraq xəstəliklərinə uyğun 
sanatoriya-kurort və müalicə mərkəzlərinə 
yola salınıb. Onlar şəhid ailəsi üzvləri və əlilliyi 
olan şəxslərdir. 18 yaşınadək əlilliyi olanlar 
valideynlərindən biri ilə yola salınıblar. Onlar 
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı “Duz-
dağ” Fizioterapiya Mərkəzi, “Darıdağ” Arsenli 
Su Müalicəxanası və Naxçıvan Diaqnostika-
Müalicə Mərkəzində bərpa-müalicə kursu 
keçəcəklər. Agentlik tərəfindən postmüharibə 
dövründə 6 min 500-dən çox imtiyazlı şəxs 
yollayışla təmin olunaraq sanatoriya-kurort və 
müalicə mərkəzlərinə yola salınıb.

Xatırladaq ki, sosial sahələr üzrə 154 
xidmətin “bir pəncərə”dən təqdim edildiyi DOST 
mərkəzlərində xidmətlər vətəndaş rahatlığı və 
məmnunluğu prinsipi əsasında göstərilir və bu 
xidmətlərin mütəmadi təkmiləşdirilməsi işləri 
aparılır. Bu ilin 9 ayında DOST mərkəzlərində 
471 min 500 şəxsə xidmət göstərilib, 
vətəndaşların məmnunluq səviyyəsi 98,9 faiz 
təşkil edib. Ümumən DOST mərkəzləri açıldıq-
ları 2019-cu ilin may ayından 1 oktyabr tarixinə 
qədər 1 milyon 122 min 650 şəxsə xidmət 
göstərilib.

Qeyd olunan xidmətlərin bir istiqaməti də 
məşğulluq yönümlü olmaqla, işsiz və işaxta-
ran şəxslərə onların aktiv məşğulluq proqram-
larına cəlb olunmasına dəstək məqsədlidir. 
Nəticə etibarilə bu islahat işsiz şəxsə onun 
əmək bazarına çıxışına kömək üçün daha 
uyğun məşğulluq tədbirinin təyin edilməsinə, 
işəgötürənlərin məmnunluq səviyyəsinin art-
masına, daha real nəticələr əldə edilməsinə 
yönəlib. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Dövlət 

Məşğulluq Agentliyinin (DMA) icra 
etdiyi “İşəgötürənlə birgə işçilərin 
əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi” 
proqramı üzrə həm işsiz şəxslərə, həm 
işəgötürənlərə dəstəyin göstərilməsi 
davam edir. 2022-ci ilin ötən dövründə 
proqram üzrə 1582 işsiz şəxsə iş 
yerlərinə göndəriş verilib. Hazır-
da proqramda iştirak üçün müraciət 
edən 160 işəgötürənlə əməkdaşlıq 
müqaviləsi imzalanıb. Vakansiyalar 
üzrə işlə təmin edilənlərin 1 il ərzində 
əməkhaqlarının bir hissəsini DMA 
ödəyəcək.

Agentlik tərəfindən 2022-ci ilin yan-
var– sentyabr aylarında 77 min 700 

şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olu-
nub. Onlardan 26 min 200 şəxs münasib işlərlə 
təmin edilib, 12 min 800 nəfər kiçik bizneslərini 
yaratmaları üçün özünüməşğulluq proqramına 
cəlb olunub. Bu ilin 9 ayında həmçinin 3 min 
400 işsiz şəxs peşə hazırlığına cəlb edilib. Onlar 
üçün işəgötürənlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində 
müxtəlif peşə sahələri üzrə hazırlıq kursları 
təşkil edilib və məşğulluqlarının təmini üçün 
işlər aparılıb. Qeyd olunan dövrdə 35 min 
300 şəxsə peşəyönümü xidmətlər göstərilib. 
Həmçinin 9 ay ərzində əməkhaqqının birgə 
maliyyələşdirilməsi proqramı üzrə də işlər da-
vam etdirilib.

Qeyd edək ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
Xidmətinin (DƏMX) uğurlu fəaliyyəti də diqqət 
çəkir. DƏMX bu ilin 9 ayında işəgötürənlər 
tərəfindən 1403 halda əmək qanunvericiliyi-
nin tələblərinin pozulması faktını aşkar edib. 
Xidmətin elektron sistem üzərindən həyata ke-
çirdiyi dövlət nəzarəti tədbirləri zamanı aşkar 
edilən həmin hüquq pozuntuları daha çox əmək 
münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsi, əmək 
müqavilələrinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsi, 
əmək məzuniyyəti, əmək haqqının hesablanıb 
ödənilməsində nöqsanlar və s. ilə bağlı olub. 
Qeyd olunan hüquq pozuntularının böyük 
hissəsi aradan qaldırılıb. 

Xidmət tərəfindən, həmçinin 2022-ci ilin 9 
ayı ərzində vətəndaş müraciətlərinin araşdırıl-
ması zamanı 80 işçinin əmək müqavilələrinə 
qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam 
verildiyi müəyyən edilib. Görülən tədbirlər 
nəticəsində həmin şəxslər əvvəlki işlərinə bərpa 
ediliblər. Vətəndaş müraciətləri ilə əlaqədar 
xidmətin yanvar – sentyabr aylarında apardığı 
araşdırmalar zamanı işəgötürənlər tərəfindən 
550 min manata yaxın məbləğdə sosial xarak-
terli ödənişlərin işçilərə ödənilməsinin gecik-
dirildiyi də müəyyən edilib. Görülən tədbirlər 
nəticəsində həmin vəsaitin işəgötürənlər 
tərəfindən işçilərə ödənilməsi təmin edilib. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Başa vurduğumuz həftədə paytaxtımızın mədəni həyatında əlamətdar 
hadisə baş verdi. Oktyabrın 14-də Müasir İncəsənət Muzeyində ötən əsrin 

60-90-cı illərində Azərbaycan təsviri sənətində böyük iz qoymuş rəssamların 
restavrasiya olunmuş  əsərlərinin  sərgisi keçirildi. Azərbaycan Mədəniyyət 
Nazirliyinin, “Cultural Network House” (CNH) İctimai Birliyinin və Müasir 
İncəsənət Muzeyinin birgə əməkdaşlığı ilə reallaşan sərgi böyük maraqla 
qarşılandı. Tanınmış rəssamların əsərlərinin “ikinci nəfəsi”ni duymaq şansı 
ziyarətçilərdə xüsusi ovqat oyatdı.

Rəssamlar cizgi, rəng və kompozisiyaların 
köməyi ilə yaşadıqları dövrün baxışlarına uy-
ğun obraz və süjetlər təsvir edirlər. Buna görə 
də,  bütün zamanlarda rəssamı “dövrün güzgü-
sü” adlandırırlar. Həmin “güzgüyə” baxıb dövrün 
nəbzini tutmaq mümkündür. Qədim və zəngin 
rəssamlıq ənənələrinə malik Azərbaycanda da 
sovet rejimi ilə bağlı yaradıcılıq mühitində ideo-
loji məzmun ön plana çıxmışdı. Ancaq ötən əsrin 
60-cı illərindən başlayaraq, keçmiş SSRİ-də 
ideoloji buxovlar zəiflədi, 
gənc istedadlar mövcud 
siyasi quruluşun tənqidini 
əks etdirən əsərlər də 
ərsəyə gətirməyə başla-
dılar. İdeoloji yarlıqlardan 
azad olmaq istəyi, real-
lığın təmtəraqlı təsvirini 
aradan qaldırmaq, 
spekulyativ illüstrasiya 
əvəzinə reallıqla birbaşa 
təmaslar gücləndi. Ya-
radıcılıq “nəfəsliyi” açıl-
mış mühitdə rəssamlar 
bir hadisənin povestini 
yaratmaq yox, sənəti 
fəal şəkildə yaşamaq 
istədilər. 

Sənətsevərlə da-
nışan ilk azərbaycanlı 
rəssam da Tahir Sa-
lahov olmuşdu. Digər azərbaycanlı fəxrimiz 
Toğrul Nərimanbəyov da həmin dövrün böyük 
rəssamlarından biri kimi əsərlərində tamamla-
yıcı rənglər əsasında emosional, ifadəli obraz-
ları kətana köçürməsilə sevilmişdi. Buna görə 
də, ötən əsrin 60-cı illəri Azərbaycan təsviri 
sənətinin intibah dövrü kimi xarakterizə olunur. 

Sərgilənən əsərlərdən bəhs edən 
mədəniyyət naziri Anar Kərimov Azərbaycan 
Dövlət Rəsm Qalereyasının fonduna daxil olan 
rəsmlərin dəyərli sənət nümunələri olduğu-
nu diqqətə çatdırdı. Sözügedən qalereyanın 
mədəniyyətimizin hamisi ulu öndər Heydər 
Əliyevin qayğısı nəticəsində yaradıldığını və 
uzun illərdir təsviri sənətimizin qorunmasına 
xidmət etdiyini vurğulayan nazir bildirdi ki, 7 
ay ərzində bu layihə üzrə əsərlər bərpa olu-
nub və 1960-1990-cı illərə aid rəsmlərə “İkinci 
nəfəs” verilib. Bundan başqa, Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin təsviri 
sənətinin inkişafı naminə imzaladığı sərəncam 
və fərmanlardan danışdı. Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın böyük diqqət və 
qayğısı sayəsində bu gün Azərbaycanın zəngin 
mədəni dəyərlərinin dünyada geniş təbliğ olun-
duğunu söylədi. Hazırda sərginin təşkil olundu-

ğu bu muzey də məhz Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
fəaliyyətə başlamışdır.

Sərgidə 41 rəssamın 1960-1990-cı illər 
arasında çəkdiyi 72 əsəri nümayiş edilirdi. 
Rəssamlar arasında Səttar Bəhlulzadə, Tahir Sa-
lahov, Toğrul Nərimanbəyov, Salam Salamzadə, 
Baba Əliyev, Xalidə Səfərova, Lətif Feyzulla-
yev, Elmira Şahtaxtinskaya, Oqtay Sadıqzadə, 
Oqtay Şıxəliyev, Hafiz Məmmədov, Mikayıl Ab-

dullayev və digərləri yer almışdılar. Həmin dövr 
sənətkarlarının yaradıcılıq özəlliyindən söz açan 
Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad 
Xəlilov bildirdi ki, həmin əsərlər əbədiyaşardır. 

Açılış mərasimində rəsmi şəxslər, tanınmış 
elm və mədəniyyət xadimləri, diplomatik korpus 
təmsilçiləri iştirak edirdirlər. Ziyarətçilər arasında 
Xalq rəssamı, UNESCO Rəssamlar İttifaqının 
üzvü, professor Sakit Məmmədov da var idi. Us-
tad rəssamdan sərgi barədə fikirlərini öyrəndik. 
“Bu gün gözəl gün yaşadıq, çünki bu sərgi məni 
həmin unudulmaz dövrlərə apardı. Sərgidə 
nümayiş olunan bir çox əsərin müəllifi bizim 
müəllimlərimiz olmuşlar. Gənc vaxtlarımızda bu 
böyük sənətkarların sərgilərini həvəslə ziyarət 
edirdik”, – deyərək əlavə etdi ki, sərgilənən 
əsərlərdə ruh, təmizlik, gələcəyə inam var. Sa-
kit Məmmədov belə layihələrin mütəmadi olaraq 
həyata keçirilməsinin zəruri olduğunu dedi.

Zəngin rəngkarlıq məktəbimizin gənc nəslə 
çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət da-
şıyan sərgi noyabrın 6-dək davam edəcək.

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Media Reyestri necə fəaliyyət göstərəcək?

–Azərbaycan Prezidentinin “Me-
dia haqqında” Qanunun tətbiqi və 
bundan irəli gələn bir sıra məsələlərin 
tənzimlənməsi barədə” fərmanına 
əsasən, Medianın İnkişafı Agentliyi 
də daxil olmaqla, müvafiq qurumların 
üzərinə Media Reyestrinin yaradılma-
sı və onun fəaliyyətinin təmin olunma-
sı istiqamətində müvafiq tapşırıqlar 
qoyulmuşdu.

Nazirlər Kabinetinin “Jurnalist 
vəsiqəsinin forması”nın və “Jur-
nalist vəsiqəsinin verilməsinə və 
ya dəyişdirilməsinə görə ödənişin 
məbləği və həmin vəsaitdən istifadə 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” qərarının qəbul edilməsi 
ilə hüquqi təminatın yaradılması 
istiqamətində verilmiş tapşırıqların ic-
rası yekunlaşdı.

Bundan sonrakı mərhələ inter-
net informasiya ehtiyatı olan reyest-
rin formalaşdırılması, aparılması, 
digər dövlət qurumlarının informasi-
ya sistemləri və ehtiyatları ilə inteq-
rasiyasının təşkili məqsədilə işlərin 
görülməsidir. Hazırda bu proses in-
tensiv şəkildə həyata keçirilməkdədir. 
İnanırıq ki, yaxın günlərdə reyestrin 
proqram təminatı ilə bağlı texniki-
təşkilati tədbirlər tamamlanacaq və 
onun fəaliyyətə başlaması təmin 
ediləcək.

Media Reyestri istifadəyə 
verildikdən sonra həm media 
subyektləri, həm də jurnalistlər 
müvafiq qaydalara uyğun olaraq 
müraciətlərini formalaşdıra biləcəklər. 
Amma burada diqqət edilməli olan bir 
önəmli məqam da var. “Media haqqın-
da” Qanunun və “Media Reyestrinin 
aparılması Qaydaları”nın tələblərinə 
əsasən, jurnalistin reyestrə daxil 
edilməsi üçün şərtlərdən biri onun 

əmək müqaviləsi və ya mülki hüquq 
müqaviləsi bağladığı media sub-
yektinin Media Reyestrində olması-
dır. Yəni jurnalist reyestrə müraciət 
edənə qədər artıq onun işlədiyi və 
ya əməkdaşlıq etdiyi media subyek-
ti Media Reyestri şəhadətnaməsini 
əldə etməlidir.

Müraciət zamanı əmək müqaviləsi 
elektron hökumət portalından 
sistemə inteqrasiya olunacaq. Əgər 
jurnalist media subyekti ilə mülki hü-
quq müqaviləsi əsasında əməkdaşlıq 
edirsə, o, sistemə həmin müqavilə 
haqda məlumatlarla yanaşı, sənədin 
özünü də yükləməlidir. Beləliklə, onun 
hansı media subyekti ilə əməkdaşlıq 
etdiyi və həmin subyektin reyestrə 
daxil edilib-edilmədiyi aydınlaşdırıla-
caq, müvafiq qərar qəbul ediləcək.

Jurnalistlər Reyestrə, şərti desək, 
ikinci mərhələdə müraciət etmələri 
daha məqsədəuyğundur. Onlar Me-
dia Reyestrinə müraciət etmək üçün 
işlədikləri və ya əməkdaşlıq etdikləri me-
dia subyektinin müvafiq şəhadətnamə 
əldə etməsini gözləməlidirlər.

Media Reyestrinə müraciətin 
tam elektronlaşmış şəkildə həyata 
keçiriləcəyini qeyd edən müsahibimiz 
bildirdi:

–Buna baxmayaraq, təcrübə 
göstərir ki, elektron hökumət 
üzərindən inteqrasiya prosesində 
bəzi hallarda müəyyən məlumatların 
mübadiləsində çətinliklər müşahidə 
oluna bilər. Bu da bir sıra obyek-
tiv səbəblərə əsaslanır. Müva-
fiq sistemlər özündə məlum bir 
tarixdən sonraya aid məlumatları 
əks etdirir. Belə hallarda müraciətçi 
qanunvericiliyə uyğun olaraq inteqra-
siya olunmayan informasiyalara dair 
sənədləri Media Agentliyinə kağız da-

şıyıcıda təqdim edə bilər.

–Jurnalistin Media Reyestrinə 
düşməsi üçün nələr tələb olunur?

–Bu tələblər “Media haqqında” 
Qanunun 74.2-ci maddəsində əksini 
tapıb. “Media Reyestrinin aparılma-
sı Qaydaları”nın 6.6-cı bəndində 
Reyestrə daxil edilmək üçün müraciət 
etmiş jurnalistlərin reyestrə daxil 
edilməsindən hansı hallarda imti-
na olunacağı təsbit olunub. Müvafiq 
tələblər içərisində ali təhsil və jurna-
listika sahəsində, ən azı, 3 illik staj da 
nəzərdə tutulur. Jurnalistin fəaliyyət 
göstərdiyi müddətdə peşə etikası qay-
dalarına riayət etməsi, informasiyadan 
istifadə və istinad tələblərinə uyğun 
davranması, işlədiyi və ya əməkdaşlıq 
etdiyi media subyektinin davamlı 
fəaliyyət göstərməsi  kimi məsələlər 
də tələblər sırasında yer alıb.

–Jurnalistin reyestrə düşə 
bilməməsi onun fəaliyyətinə mane 
ola bilərmi?

–Şəxsin jurnalist kimi fəaliyyət 
göstərməsi üçün onun Media 
Reyestrinə daxil edilməsi imperativ 
xarakter daşımır. Başqa sözlə, bizim 
təqdim edəcəyimiz vəsiqə şəxsin jur-
nalist olduğunu təsdiqləmir, sadəcə, 
onun haqqında qanunla nəzərdə tutu-
lan məlumatların Media Reyestrində 
əks olunduğunu göstərir. Yəni bu 
vəsiqə rəsmi peşəkarlıq meyarı və ya 
digər vəsiqələri istisna edən sənəd 
kimi qəbul edilməməlidir.

Media subyektləri əməkdaşına 
öz redaksiya vəsiqələrini verməkdə 
sərbəstdirlər. Jurnalistlər Media 

Reyestrinə daxil edilmədən və müva-
fiq vəsiqəni almadan da fəaliyyətlərini 
maneəsiz, qanunla müəyyən edilmiş 
bütün müdafiə mexanizmlərindən 
istifadə etməklə həyata keçirə 
biləcəklər.

–Media Reyestri vəsiqəsi necə 
olacaq? Bu sənəd jurnalistə öz 
fəaliyyətində hansısa üstünlük ve-
rirmi, ona əlavə imkan yaradırmı?

–Jurnalist vəsiqəsinin forması 
və ölçüsü beynəlxalq standartlar 
nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib. 
Onun arxa tərəfində yerləşdirilmiş 
QR kod mobil cihazlar vasitəsilə 
oxunan zaman Media Reyestrinin 
informativ xarakterli veb-səhifəsinə 
keçid təmin olunur və vəsiqənin 
elektron variantı görünür. Bu, qarşı 
tərəfin jurnalist haqda məlumatların 
mötəbərliyinə əmin olmasını təmin 
edəcək. Bundan əlavə, vəsiqənin 
üzərində “Media haqqında” Qanunun 
6-cı maddəsinə uyğun olaraq, jurna-
listin peşə fəaliyyətinə müdaxilənin 
yolverilməzliyi xüsusi qeyd olu-
nub. Bu vəsiqə jurnalistin yerli və 
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə 
akkreditasiya prosesinin daha ope-
rativ və asan həyata keçirilməsinə 
kömək edəcək.

Vəsiqənin etibarlılıq müddəti 3 il-
dir. Jurnalist  bu müddət bitdiyi gündən 
ən geci 3 iş günündə həmin vəsiqəni 
Media Agentliyinə təhvil verməklə 
yenidən jurnalist vəsiqəsinin alın-
ması üçün müraciət etmək hüqu-
qu qazanır. Jurnalist vəsiqəsindəki 
məlumatlar dəyişdikdə, sənəd ya-
rarsız vəziyyətə düşdükdə, yaxud 
vəsiqədəki məlumatların səhv olduğu 
aşkar edildikdə onun dəyişdirilməsi 
üçün müraciət edilməlidir. 

Əmək müqaviləsinə xitam veril-
miş jurnalist sonuncu iş günündə öz 
vəsiqəsini çalışdığı media subyektinə, 
o isə Agentliyə təqdim etməlidir.

Xidmət müqaviləsi ilə çalışan 
jurnalistlər Media Reyestrindən çı-
xarıldıqları gündən ən geci 3 iş 
günü müddətində jurnalist vəsiqəsini 
Agentliyə təhvil verməlidirlər.

Hazırladı: T. RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”
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İkinci nəfəs...

Xəbər verdiyimiz kimi, bugünlərdə Nazirlər Kabinetinin qərarı 
ilə Media Reyestri şəhadətnaməsinin  və jurnalist vəsiqəsinin 
formasının, müvafiq rüsumun məbləğinin və həmin vəsaitdən 
istifadə qaydasının təsdiqlənməsi ilə ölkəmizdə Media Reyestrinin 
fəaliyyətinə hüquqi zəmin yaradıldı. Medianın İnkişafı Agentliyinin 
Media Reyestri xidmətinin rəhbəri Cahangir Həsənli qəzetimizə 
verdiyi müsahibədə Azərbaycan jurnalistikasının həyatındakı  bu 
yeniliyin necə fəaliyyət göstərəcəyinə aydınlıq gətirdi:
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