Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurası tərəfindən 04
dekabr 2020-ci il tarixli 03 nömrəli Protokol ilə
təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən təşkil edilən fərdi jurnalist yazıları
müsabiqəsinin keçirilməsi
QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli 2957
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”nın jurnalistlərin mükafatlandırılması və
peşəkarlığının artırılmasına dair müddəalarının yerinə yetirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondu (bundan sonra – Fond) tərəfindən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin
(bundan sonra – Müsabiqə) keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
1.2. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd dövlət və cəmiyyət üçün prioritet təşkil edən
məsələlərin həllində jurnalistlərin potensialından səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək,
onların peşəkarlığının və məsuliyyətinin artmasına, fərdi bacarıqlarının təkmilləşməsinə
şərait yaratmaq, jurnalist tədqiqatlarının aparılmasını stimullaşdırmaqdır.
1.3. Müsabiqənin keçirilmə tarixi Fond tərəfindən müəyyən edilir, Müsabiqədə iştirak
etmək üçün müraciətlər Müsabiqə elan edildiyi tarixdən 7 (yeddi) gün müddətində qəbul
olunur.
1.4. Müsabiqə barədə elan və Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim olunmalı
sənədlər haqqında məlumat Fondun rəsmi internet saytında, habelə rəsmi sosial şəbəkə
hesablarında yerləşdirilir.
1.5. Müsabiqəyə müraciət məlumatların və sənədlərin bu Qaydalarda nəzərdə
tutulmuş qaydada “Medianın inkişafına dəstək layihələri üzrə elektron informasiya bankı”na
daxil edilməsi və ya həmin məlumat və sənədlərin kağız daşıyıcıda Fonda təqdim edilməsi
yolu ilə edilir.
1.6. Müsabiqənin keçirilməsinə ümumi nəzarət Fondun Müşahidə Şurası (bundan
sonra – Şura) tərəfindən həyata keçirilir.
1.7. Müsabiqənin keçirilməsi və nəticələri ilə bağlı yaranan mübahisələrə Şura
tərəfindən baxılır.
2. Müsabiqənin ümumi şərtləri
2.1. Müsabiqədə kütləvi informasiya vasitələrində (dövri mətbu nəşrlərdə, teleradio

proqramlarında, informasiya agentliklərində, internet informasiya ehtiyatlarında, kinoxronika
proqramlarında) işləyən və “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 49-cu maddəsinə əsasən jurnalistin bu Qanunla müəyyən
edilmiş statusunun şamil olunduğu şəxslər (kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat
toplamaq, hazırlamaq, redaktə və istehsal etməklə məşğul olan ştatlı müxbirləri və kütləvi
informasiya vasitəsinin məlumat toplanması, hazırlanması və redaktəsi ilə bağlı
tapşırıqlarını müntəzəm yerinə yetirən ştatdankənar müxbirləri) iştirak edə bilərlər.
2.2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün yazılar Müsabiqənin rəsmi Elanında (bundan
sonra – Elan) göstərilən mövzulardan biri üzrə təqdim edilməlidir.
2.3. Müsabiqəyə hər jurnalist tərəfindən yalnız bir yazı təqdim edilir.
2.4. Müsabiqəyə elektron qaydada müraciət etmək üçün jurnalist “Medianın inkişafına
dəstək layihələri üzrə elektron informasiya bankı”nda (bundan sonra – Elektron informasiya
bankı) qeydiyyatdan keçməli və şəxsi kabinetini yaratmalıdır.
2.5. Qeydiyyatdan keçmək üçün Elektron informasiya bankına aşağıdakı məlumatlar
və sənədlər daxil edilməlidir:
2.5.1. şəxsiyyət vəsiqəsinin ön və arxa hissəsinin skan edilmiş surəti;
2.5.2. ştatlı müxbirlər tərəfindən etibarlı olan jurnalist vəsiqəsinin, ştatdankənar
müxbirlər tərəfindən isə iş yerindən arayışın skan edilmiş surəti;
2.5.3. jurnalistin bank rekvizitlərini əks etdirən sənədin skan edilmiş surəti (əgər
varsa).
2.6. Jurnalistlər yalnız Elektron informasiya bankında şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra
müsabiqəyə elektron qaydada müraciət edə bilərlər.
2.7. Müsabiqəyə müraciət zamanı Elektron informasiya bankına aşağıdakı
məlumatlar və sənədlər təqdim edilməlidir:
2.7.1. Müsabiqəyə müraciət formasının skan edilmiş surəti (Bütün bəndləri
doldurulmuş və imzalanmış olmalıdır) (Əlavə 1);
2.7.2. bu Qaydaların 2.9-cu bəndinin tələblərinə cavab verən yazı;
2.7.3. jurnalistin bank rekvizitlərini əks etdirən sənədin skan edilmiş surəti (əgər
varsa).
2.8. Sənədlərini kağız daşıyıcıda Fonda təqdim etməklə Müsabiqəyə müraciət edən
jurnalistdən aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
2.8.1. Müsabiqəyə müraciət forması (Bütün bəndləri doldurulmuş və imzalanmış
olmalıdır);
2.8.2. şəxsiyyət vəsiqəsinin ön və arxa hissəsinin surəti;
2.8.3. ştatlı müxbirlər tərəfindən etibarlı olan jurnalist vəsiqəsinin surəti, ştatdankənar
müxbirlər tərəfindən isə iş yerindən arayış;
2.8.4. bu Qaydaların 2.9-cu bəndinin tələblərinə cavab verən yazı (3 nüsxədə);
2.8.5. jurnalistin bank rekvizitlərini əks etdirən sənəd (əgər varsa).
2.9. Bu Qaydaların 2.7.2-ci və 2.8.4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş yazılar
aşağıdakı tələblərə cavab verməklə təqdim edilir:
2.9.1. Elanda göstərilən ilk 13 (on üç) mövzu üzrə Azərbaycan dilində, 14-cü mövzu
üzrə isə ingilis və ya rus dilində təqdim edilməlidir.
2.9.2. Heç bir yerdə dərc edilməməli, yayımlanmamalı və paylaşılmamalıdır.
2.9.3. Mətnin həcmi 900-1000 söz aralığında olmalı, A4 kağızına uyğun formatda,
səhifədə soldan – 25 mm, sağdan – 15 mm, yuxarı və aşağıdan – 20 mm boş sahə
saxlanılmaqla tam düzləndirmə (Ctrl+J) nizamında “Times New Roman” şriftində, ölçüsü 12
və sətirarası intervalı 1 vahid olmaqla tərtib olunmalıdır.

2.9.4. Plagiata yol verilməməlidir (jurnalist digər kütləvi informasiya vasitəsinin və ya
jurnalistin materialının yalnız üçdə birindən çox olmayan hissəsini istinad etməklə istifadə
edə bilər).
2.10. Bu Qaydaların 2.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Müsabiqəyə
müraciət edən jurnalistlərin təqdim etdiyi yazı Qaydaların 2.9-cu bəndində göstərilənlərlə
yanaşı aşağıdakı tələblərə də cavab verməlidir:
2.10.1. Elanda göstərilən mövzulardan hansına aid olduğu (mövzunun sıra nömrəsi
və adı) yazının sərlövhəsindən əvvəl qeyd edilməlidir.
2.10.2. Üç nüsxədə hazırlanmalı, birinci nüsxəsi müəllifin şəxsi məlumatları (soyadı,
adı, atasının adı, təxəllüsü (əgər varsa), hazırda işlədiyi kütləvi informasiya vasitəsi), tarix
və imza göstərilməklə, digər nüsxələri isə yalnız tarix göstərilməklə tərtib edilməlidir.
2.11. Fond Müsabiqədə iştirak üçün təqdim edilmiş sənədlərin əslini tələb etmək
hüququna malikdir.
2.12. Bu Qaydaların 2.8-ci bəndinin tələblərinə cavab verməyən müraciətlərə
baxılmır.
2.13. Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalist bu Qaydaları qəbul etmiş
hesab edilir və təqdim etdiyi sənədlərin və məlumatların tamlığına və düzgünlüyünə görə
məsuliyyət daşıyır.
2.14. Bu Qaydaların 2.8-ci bəndinin və 2.9.4-cü yarımbəndinin tələblərinin pozulduğu
aşkar edildikdə pozuntunu törətmiş jurnalistin müsabiqə nəticələri ləğv olunur.
3. Müsabiqənin təşkili
3.1. Bu Qaydaların 2.9-cu bəndində nəzərdə tutulmuş yazıların qiymətləndirilməsi
Fond tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil ekspertlər – müvafiq sahədə zəngin bilik və təcrübəyə,
ictimai nüfuza malik, Müsabiqənin nəticəsində marağı olmayan peşəkar şəxslər tərəfindən
həyata keçirilir.
3.2. Eyni yazılar iki fərqli ekspert tərəfindən fərdi qaydada aşağıdakı meyarların hər
biri üzrə ən aşağı “0”, ən yüksək “10” bal olmaqla qiymətləndirilir və hər bir yazı barədə yazılı
rəy verilir:
3.2.1. mətnin məzmununun Elanda göstərilən mövzulardan birinə uyğunluğu;
3.2.2. müəllifin
yaradıcı
yanaşması,
məzmunun
ideya
orijinallığı
və
özünəməxsusluğu;
3.2.3. mətnin üslubi keyfiyyətləri, dilin norma və qaydalarına əməl olunması;
3.2.4. mətnin məntiqiliyi, tezis və arqumentlərin əsaslandırılmış olması;
3.2.5. təqdim edilən fakt və digər məlumatların dəqiqliyi, istinad olunan mənbələrin
mötəbərliyi.
3.3. Ekspertlər tərəfindən yazılara verilən fərdi qiymətlər Fond tərəfindən
ümumiləşdirilərək Elanda göstərilən mövzuların hər biri üzrə 3 (üç) əsas mükafatçı müəyyən
edilir və aşağıdakı qaydada birdəfəlik pul mükafatı ilə mükafatlandırılır:
3.3.1. birinci yer – 1000 (bir min) manat məbləğində;
3.3.2. ikinci yer – 700 (yeddi yüz) manat məbləğində;
3.3.3. üçüncü yer – 500 (beş yüz) manat məbləğində.
3.4. Fond ekspertlər tərəfindən yazılara verilən fərdi qiymətləri və yazılı rəyləri
ümumiləşdirməklə Elanda göstərilən mövzular üzrə mükafatının məbləği 300 (üç yüz) manat
olan əlavə həvəsləndirici yer (yerlər) nəzərdə tuta bilər.

3.5. Ekspertlər tərəfindən yazılara verilən fərdi qiymətlər Fond tərəfindən
ümumiləşdirilərkən bir neçə yazı eyni bal toplayarsa, ekspertlərin müvafiq yazılı rəyləri
nəzərə alınır.
3.6. Müsabiqənin nəticəsi barədə məlumat Fondun rəsmi internet saytında
yerləşdirilir.
4. Mükafatlandırılma
4.1. Bu Qaydaların 3.3-cü və 3.4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş pul mükafatları
mükafatçıların bank hesablarına köçürülür.

Müraciət forması

ƏLAVƏ 1

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən təşkil edilən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə dair Qaydaların
2.7.1-ci və 2.8.1-ci yarımbəndlərinə müvafiq olaraq aşağıdakı məlumatları bildirirəm:
Müsabiqəyə təqdim edilən yazının aid olduğu
mövzunun Elanda göstərilən sıra nömrəsi və adı:
Müəllif tərəfindən yazıya verilən ad:
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalistin
soyadı, adı, atasının adı, təxəllüsü (əgər varsa):
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalistin
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi
və verilmə tarixi:
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalistin
qeydiyyatda olduğu ünvan:
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalistin
yaşadığı ünvan (əgər fərqlidirsə):
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalistin
əlaqə nömrələri:
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş jurnalistin
elektron poçt ünvanı:
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət etdiyi
dövrdə işlədiyi kütləvi informasiya vasitəsinin adı:
Ştatlı/Ştatdankənar müxbir:
Müraciət formasındakı bütün bəndlərin doldurulması zəruridir.

Bu müraciət forması və müvafiq sənədlərlə birlikdə təqdim etdiyim yazını Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi
Fondu tərəfindən təşkil edilən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi çərçivəsində qiymətləndirilməsi üçün
qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Təqdim etdiyim yazını şəxsən hazırladığımı təsdiq edirəm.
Müsabiqə qaydaları ilə tanış olduğumu və həmin Qaydalarda əks olunmuş şərtləri qəbul
etdiyimi təsdiq edirəm.
Təqdim etdiyim yazının heç bir yerdə dərc edilmədiyini, yayımlanmadığını və
paylaşılmadığını təsdiq edir, həmçinin müsabiqənin nəticələri elan olunanadək heç bir yerdə dərc
etməmək, yayımlamamaq və paylaşmamaq öhdəliyini qəbul edirəm.
Təqdim etdiyim yazının müvafiq nüsxəsində və bu formada göstərilən şəxsi məlumatların
tamlığını və doğruluğunu təsdiq edirəm.
Müsabiqə Qaydalarının 2.10.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş nüsxələrin eyniliyinə
(müəllifin şəxsi məlumatları və imzası istisna olmaqla) görə məsuliyyət daşıyıram.

İmza: ______________

Tarix: “____” ____________2020-ci il

