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Ön söz

2010-2014-cü illərdə Gürcüstanda Vətəndaş təhsili və müəllimlərin hazırlıq proqramı 
həyata keçirilmişdir. Proqramı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin 
(USAİD) maliyyə dəstəyi ilə PH İnternational həyata keçirmiş və Gürcüstan Elm və Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən dəstəkləndirilmişdir.

Proqramın məqsədi vətəndaş təhsili üzrə məktəb proqramının keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması və demokratik cəmiyyətin quruculuq prosesində gənclərin iştiraklarına 
dəstəyin verilməsi idi. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün proqram çərçivəsində vətəndaş təhsilinin tədrisi üçün 4 
köməkçi vəsait tərtib olundu; müəllimlər üçün treninqlər keçirildi; məktəbdə vətəndaş 
klubları yaradıldı; şagirdlərin, müəllimlərin və valideynlərin vətəndaş təşəbbüsləri üçün 
kiçik qrantlar verildi; vətəndaş təhsili müəllimlərinin forumunun əsası qoyuldu; vətəndaş 
təhsilinin yay düşərgələri təşkil edildi; vətəndaş təhsili və vətəndaş təşəbbüsləri üzrə iki 
internet-portalı www.civics.ge və www.initiatives.ge yaradıldı, şagirdlər üçün sosial media-
siya üzrə treninqlər keçirildi və mülki təhsil kitabxanaları açıldı. 

Qarşıdakı dərslik proqram çərçivəsində yaradılan köməkçi dərsliklərin seriyasından biri-
dir. Dərsliyin ikinci nəşri 2015-ci ildə Vətəndaş təhsilinin yeni proqramı “Gələcək nəsil” 
çərçivəsində çap edilmişdir. Bu proqram da PH International təşkilatı tərəfindən Ameri-
ka Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi və Gür-
cüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin tərəfdarlığı ilə həyata keçirildi. İndi də eyni proqramın 
çərçivəsində hazırlanmış dərsliyin üçüncü nəşrini sizə təklif edirik ki, bu da axırıncı qa-
nunvericilik dəyişikliklərinin nəzərə alınması ilə tərtib edilmişdir. Dərslik bir çox maraqlı 
və faydalı məlumatlardan ibarətdir; aldığınız biliyi gündəlik həyatda və fəaliyyətinizdə 
istifadə etmək imkanını verəcəkdir; həmfikirlər və tərəfdaşlar axtarıb tapa biləcəksiniz; 
yerli özünüidarəetmə orqanları ilə icma və cəmiyyət üçün mühüm problemlərin həlli 
məqsədilə əməkdaşlıq edəcəksiniz. Dərslik sizə dövlət və cəmiyyətin inkişafında medianın 
rolu haqqında məlumatınızın olmasında köməklik göstərəcəkdir. Praktiki fəaliyyətdə yaxşı 
vətəndaşlıq prinsiplərini həyata keçirməklə, siz güclü demokratik dövlət olaraq, Gürcüstanın 
quruculuğunda və inkişafında iştirak edəcəksiniz.

Gələcək nailiyyətlər arzusu ilə,
Marina Uşveridze

“Gələcək nəsil” Vətəndaş təhsili proqramının direktoru
PH International - Gürcüstan
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Gi r i ş

Verilən dərsliyin məqsədi ondan ibarətdir ki, şagirdlər yerli özünüidarəetmənin 
əhəmiyyəti və funksiyalarını dərk etsin, yerli özünüidarəetməyə nə vaxt və nə üçün 
müraciət etməli olduqlarını anlasın, özünüidarəetmə ilə əməkdaşlıq vərdiş-bacarıqlarını 
inkişaf etdirsin, yerli özünüidarəetmənin həll etməyə çalışdığı problemləri eyniləşdirsin, 
layihələr hazırlasın və özünüidarəetmə ilə birlikdə qeyd edilən problemləri həll etsinlər.

Gürcüstanda yerli demokratiyanın bərqərar olunması üçün bir çox mühüm addımlar 
atılmışdır, amma mükəmməl özünüidarəetmənin bərqərar olunmasına qədər hələ ki, 
uzun yol keçilməlidir. Bu mühüm işdə aktiv vətəndaşların və aktiv vətəndaş cəmiyyətinin 
rolu çox böyükdür.

Vətəndaş fəallığı prinsiplərini ayırd etmələri üçün şagirdlər bu dərsliyin vasitəsilə 
medianın iş prinsipləri ilə tanış olacaq; jurnalistlərin özləri ilə necə işləmək haqqında 
öyrənəcəklər. Dərsliyin bu hissəsi şagirdlərə kömək edəcəkdir ki, anlasınlar: media nədir 
və nə üçün lazımdır; dövlət üçün media azadlığı nə üçün həlledicidir və ümumiyyətlə, 
onun demokratik cəmiyyətdə hansı rolu vardır?

Gənclər yerli özünüidarəetmə orqanları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri (me-
dia, qeyri-hökumət təşkilatları) ilə daha aktiv əməkdaşlıq etməli və şəhərləri, qəsəbələri 
və ya kəndləri üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş faydanı əldə etməlidirlər.
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Kitabdan necə istifadə edək?

Dərslik altı mövzudan ibarətdir. Bu da ümumilikdə 12 dərsdən, özünüidarəetmənin 
nümayəndələri ilə bir görüşdən və bir yekunlaşdırıcı dərsdən ibarətdir. Vəsitdə hər bir 
dərsin ehtimal ssenarisi və istifadə edilən metodların təsviri də verilir. Hər bir dərs nəzəri 
hissədən, sinif işlərindən və ev tapşırıqlarından ibarətdir.

Hər bir dərsin sonunda verilən ev tapşırıqları bir böyük layihəni həyata keçirməkdə sizə 
yardım edəcəkdir. Bu layihə yerli özünüidarəetmə və media ilə əməkdaşlığa, şəhərinizin, 
qəsəbənizin və ya kəndinizin problemlərinin həlli yollarının axtarılmasına və nizamlanmasına 
yönəldilmişdir.

Dərslərdə yerli özünüidarəetmənin nəyi bildirdiyi, ölkə və ayrı-ayrı vətəndaşlar üçün 
onun hansı əhəmiyyət kəsb etməsi və onunla necə əməkdaşlıq edilməsi ətraflı şəkildə izah 
edilmişdir. 

Dərslərə həmçinin qoşmalar da əlavə edilir, onlar tapşırığın hazırlanmasında və layihənin 
yaradılması-həyata keçirilməsində sizə yardım edəcəklər.

Kitabda eləcə də terminləri izah edən lüğət də verilir.

Sizə nailiyyətlər arzulayırıq!



Mövzu

1



YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ 
‒ TARİXİ İCMAL VƏ 

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN 
TƏCRÜBƏLƏRİ 
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Güclü və effektli yerli özünüidarəetmə xaricində demokra-
tik dövləti təsəvvür etmək mümkün deyil, çünki yerli 
özünüidarəetmə dövlətdə demokratik idarəetmənin 
varlığının vacib şərtlərindən biridir. 

Yerli özünüidarəetmə cəmiyyətə ən yaxın olan hakimiyyət 
səviyyəsidir. O, qanunvericiliyə müvafiq olaraq müstəqil hərəkət 
edir və mərkəzi hakimiyyətin yerlərdə birbaşa davamını təqdim 
etmir. Onun vasitəsilə bu və ya digər şəhər yaxud kənd sakinlərinin 
özləri mərkəzi hakimiyyətdən asılı olmayaraq, yerli əhəmiyyət 
kəsb edən məsələləri qaydaya salırlar. Yerli özünüidarəetmə, 
bir tərəfdən, vətəndaşlar üçün ölkənin idarə olunmasını əlçatan 
edir və onlara öz hüquqlarını qorumaq imkanını verir, digər 
tərəfdən isə onların vətəndaş məsuliyyətlərinin formalaşmasına 
yardım edir; yəni yerli özünüidarəetmə vətəndaşın hüququ və 
məsuliyyətini nəzərdə tutur ki, bilavasitə ona və onun yaşadığı 
əraziyə aid olan məsələlərin həllində iştirak etsin. Müvafiq ola-
raq, yerli özünüidarəetmə orqanları əhaliyə daha yaxın olmalı və 
onun maraqlarını müdafiə etməlidirlər.

 Yerli özünüidarəetməni xalq və hakimiyyət arasında ikitərəfli 
hüquqları və vəzifələri müəyyənləşdirən bir növ “müqavilə” kimi 
nəzərdən keçirə bilərik. 

Yalnız xalqın və hakimiyyətin öz vəzifə və hüquqlarına 
məsuliyyətlə yanaşdıqları yerdə özünüidaəetmə mümkündür.

Mövzu

1 Yerli özünüidarəetmə 
nədir? 

L ü ğ ə t

Demokratiya – (yunanca, 
xalqın idarəetməsi) – dövlət 
və hökumətin siyasi rejiminin 
proqressiv formasıdır. O, 
çoxluğun idarəetməsinə 
əsaslanmışdır.

Demokratik dövlət – 
demokratik idarəetməyə 
əsaslanan dövlət.

Özünüidarəetmə - Avropa 
Xartiyasına əsasən, 
hakimiyyətin yerli orqanlarının 
hüquq və imkanlarıdır ki, öz 
məsuliyyətləri və yerli əhalinin 
maraqlarına müvafiq olaraq 
qanun çərçivəsində ictimai 
işlərin mühüm hissəsini 
tənzimləsin və idarə etsin.

Tbilisi ş. sakrebulosu, Azadlıq 
meydanı
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Özünüidarəetmənin tarixi bir çox əsrləri əhatə edir. Qədim 
Şumerdə və Mesopotamiyanın başqa şəhər-dövlətlərinin 
idarəetməsində xalq toplantısı fəal iştirak edirdi. Hər bir 
yetkinyaşlı kişi toplantının tərkibinə daxil idi. Xalq toplantısının 
razılığı xaricində heç bir mühüm dövlət məsələsi həll olun-
murdu.

Ənənəvi şəkildə demokratiyanın və özünüidarəetmənin 
nümunəsi qədim yunan polislərində təqdim olunur. Demokra-
tivlik keyfiyyəti ilə xüsusilə də Afina seçilirdi, onun haqqında 
tarix çoxlu məlumatlar yığmışdır.

Hər bir vətəndaş, azad insan birbaşa şəhərin idarəetməsinə 
cəlb olunurdu. Bu, birbaşa demokratiyanın ən bariz 
nümunəsi idi. Məhz afinalılar tərəfindən yaradılmış demokra-
tik idarəetmə müasir sivil dünyanın dövlət quruculuğu sistemi-
nin əsasını qoydu. Bu sistemin mühüm elementini idarəetmə 
təqdim edir. 

Özünüidarəetmənin 
tarixi 

L ü ğ ə t

Şumer – Cənubi 
Mesopotamiya ərazisində ən 
qədim dövlət.

Mesopotamiya – Fərat və 
Dəclə çayları arasında ərazi, 
hazırkı İraq ərazisi.

Polis – Yunanıstanda şəhər-
dövlət.

Birbaşa demokratiya 
– demokratik idarəetmə 
formasıdır, bu zaman qərarın 
qəbul edilmə prosesində hər 
bir vətəndaş bilavasitə şəxsən 
cəlb olunur.

Afina, Akropolis

Qədim Şumer mixi yazısı
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Qərb ölkələrində özünüidarəetmənin müasir sistemləri və 
dövlətin demokratik quruluşunun əsası orta əsrlərdə qoyulmuş 
və son olaraq XIX əsrdə formalaşmışdır. Bununla yanaşı, hər bir 
dövlətdə mərkəzi hakimiyyət və yerli özünüidarəetmə arasında 
münasibətlərin fərqli modelləri formalaşmışdı. Bu ölkələrdə ictimai 
idarəetmə strukturları yerli tarixi, mədəni, siyasi və digər amillərin 
təsiri ilə formalaşırdı. Bu da ictimai modellərin və mexanizmlərin 
müxtəlifliyinə səbəb oldu - yerli idarəetmə orqanları üçün geniş 
hüquqların verilməsindən (maksimum mərkəzləşdirilməmiş) 
başlayaraq, az mərkəzləşdirilmiş (nisbətən mərkəzləşdirilmiş) 
sistemin varlığına qədər. Birinciyə ingilis-sakson ölkələrini (ABŞ, 
Kanada və s.) və İsveçrəni aid edə bilərik, ikinciyə isə -Fransanı.

Belə bir müxtəlifliyə baxmayaraq, Qərb idarəetmə 
strukturlarının inkişafında aydın şəkildə mərkəzi hökumət 
tərəfindən yerli özünüidarəetmə üçün daha çox hüquqların 
verilməsi tendensiyası müşahidə olunur. Özünüidarəetmələrin 
gündəlik fəaliyyətinə dövlət birbaşa müdaxilə etmir. Eyni za-
manda nəzarət hüququnu saxlayır ki, özünüidarəetmənin hər 
hansı bir əməli ümumi-milli qanunvericiliklə zidd olmasın.

Bu cəhətdən Avropa ölkələri, 
ABŞ və digər inkişaf etmiş ölkələrlə 
birlikdə, çox irəlidədirlər. “Yerli 
özünüidarəetmə haqqında Avropa 
Xartiyası”-nın yaradılması məhz buna 
misal olan bir sənəddir. Sənəd 1985-ci 
ildə Strasburqda imzalanmışdır. Xar-
tiyada özünüidarəetmənin fəaliyyət 
zəminləri formalaşdırılmışdır və bu 
prinsiplərlə paylaşmaq hər bir Avropa 
ölkəsi üçün icbaridir. 

Özünüidarəetmənin 
müasir təcrübəsi 

L ü ğ ə t

Qərb ölkələri – Qərbi Avropa 
və Şimali Amerika ölkələri 
nəzərdə tutulur.

İngilis-sakson ölkələri 
– ingilisdilli ölkələr: ABŞ, 
Britaniya, Avstraliya, Kanada 
və s.

Mərkəzləşdirmə - Yerli 
özünüidarəetmənin 
məhdudlaşdırılması hesabına 
idarəetmənin bir mərkəzdə 
cəmləşməsi

Desentralizasiya - 
idarəetmə sistemi, bu 
zaman ictimai hakimiyyətin 
bəzi funksiyalarının 
həyata keçirilmə hüququ 
özünüidarəetmənin yerli 
orqanlarına verilir. 

Xartiya – ictimai-siyasi 
əhəmiyyət kəsb edən bəzi 
sənədlərin adı – bəyannamənin 
sinonimi. 

Ratuşa - Avropanın 
bəzi ölkələrində şəhər 
özünüidarəetmə orqanı, eləcə 
bu orqanın yerləşdiyi bina
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„Həyat və qanun”

İlya Çavçavadzenin məktublar seriyası “Həyat və qanun” 
1877-1881-ci illərdə “İveriya” qəzetində dərc edilmişdir. 
Məktubların özünüidarəetmə məsələlərinə həsr edilən 
hissələrindən çıxarışları sizə təqdim edirik. 

Təbiət hər hansı bir guşəni, yəni ölkəni nə qədər zəngin 
bəzəsə də, insan həyatı üçün nə qədər sağlam hava və 
münbit torpaq versə də, insanların xoş güzəranı üçün başqa 
tərəfdən də şərait yaratmaq lazımdır. Əgər insanlar arasında 
qarşılıqlı hüquq və vəzifələr yaxşı təyin edilməmiş və aydın 
müəyyənləşdirilməmişdirsə, o zaman nə havanın təmizliyi, 
nə torpağın məhsuldarlığı və nə də ki, hər növ istehsalçılıq 
insanın karına gələ bilməz. İnsanların razı düşməsi, xalqların 
rifahı üçün bunlar çox vacibdir. 

Dağlıq Şotlandiyanın ətrafını yoxsul təbiət əhatə edir. O, 
təbiətdən böyük zəhmət və səylə bir tikə çörəyini ala bilir. O, 
fədakarlıqla, gecə-gündüz təbiətlə mübarizə aparır. Bu yolla 
tapdığı bir tikə çörək onun zəhmətkeşliyinin qüvvəsi olur. 
Şotlandiyalılar bu yolla gecəni gündüzə qatmaqlarına bax-
mayaraq, daha xoşbəxt və məmnundurlar, nəinki taleyinə 

Layihə 
I mərhələ:

Qonşular və ya yoldaşlarınızın arasında sorğu aparın: “Özünüidarəetmə nədir?”. 
Respondentlərə yalnız iki sual verin: 1. Özünüidarəetmə nədir; 2. Ölkənin inkişafı 
üçün özünüidarəetmənin hansı əhəmiyyəti vardır? Alınan cavabları yekunlaşdırın 
və növbəti dərs üçün qısa təqdimat hazırlayın və onda respondentlərin 
qiymətləndirmələrini təqdim edin.Eləcə də sorğu aparın və icmanızda olan 
münaqişəli halları üzə çıxarın. Növbəti dərsdə təhlil etmək üçün material hazırlayın.

1.  İlya Çavçavadzenin “Həyat və qanun” məqaləsi ilə tanış olun. Məqalədə 
müəllif cəmiyyətin inkişafı üçün özünüidarəetmənin əhəmiyyətini analiz edir. 
İlya hesab edir ki, dövlət idarəçiliyində özünüidarəetmənin prinsiplərinin 
təsis edilməsi ölkənin irəliləyişinin əsas göstəricisidir.

2. Məqalənin hər bir hissəsini oxuduqdan sonra suallara cavab verin.

T A P Ş I R I Q 1.1

İlya Çavçavadze 
(1837-1907) - gürcü 
yazıçısı, şair, publisist, 
tənqidçi və maarifçi. İlya 
Çavçavadze XIX əsrin 
ədəbiyyatı və ictimai 
həyatının mərkəzi 
fiqurlarından biri.
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1. İlya şotlandiyalıların nailiyyətinin səbəbini nədə görür? Əsaslandırın.
2. İlyanın fikrincə, xalqların xoş güzəranı üçün nə lazımdır?
3. İlya farsların uğursuzluqlarını səbəbini nədə görür?
4. İlya vəzifə və hüquqları necə izah edir? Müzakirə edin.

S U A L L A R :

insanın yaşaması və yetişməsi üçün daha yaxşı ölkə yazılan farslar. Biri 
özünü bəyənən, cəsarətli, azad, ürəklidir, digər isə qapalı, əlacsız, ehtiyatlı 
və hüquqları tapdanılmışdır. Biri ümidlə irəli baxır və irəli atdığı hər bir 
addımı sabaha olan gücdür, digəri isə ümidsizdir, qorxu ilə geri baxır və 
dünənki, dinc keçirdiyi günün həsrətini çəkir və sabaha inamı yoxdur. 
Biri – ruhu və varlığı ilə hər gün nailiyyətlidirsə, digəri – ruhu və varlığı 
ilə ölümə gedir, amma onun ətrafındakı təbiəti bol və zəngindir. Bunun 
səbəbi nədir? Səbəb odur ki, xoşbəxt şotlandiyalı: “burada mənimki bitir 
və burada başqasınınkı başlayır” –məsələsini bilir. Bədbəxt fars isə nə 
özününkünü və nə də ki, başqasınınkını bilmir. Başqasınınkı – mənim 
vəzifəmdir, mənimki – mənim hüququmdur.

Nizam-intizamlı hər bir dövlət hissə-hissə bölünmüşdür ki, ona xidmət 
göstərmək və qayğısına qalmaq asan başa gəlsin... 

... Ölkənin idarəetməsinin iki növ quruluşu və təşkili varmış və vardır. 
Əgər haradasa nə isə dəyişiklik olarsa, yenə də olmaz ki, idarəetmə ya bir 
tərəfə yönəlsin və ya ikinciyə tərəf. Birtərəfli idarəetmə hər yerdə və 
hər bir hissədə dövlətin tələbatını da, cəmiyyətin tələbatını da hökumətin 
həll etməsidir. Bu halda hökumət hər növ işi başlayan və bitirəndir, hər 
növ işi yaradandır – hər şeyin qayğısına qalan və rəhbərdir. Belə ki, hər 
şey ondan irəli gəlir və hər şey ona birləşir. Belə bir rəhbərlik üçün onun 
özünün məmurları var. Məmurları özü seçir, özü təyin edir, özü azad edir 
və onlar yalnız onun qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Belə bir idarəetmə 
mərkəzləşdirmə adlanır.

Digər növ idarəetmə odur ki, hökumət yalnız bütöv dövlət 
tələbatlı işləri əlində tutur və qalanları isə cəmiyyətin ixtiyarına 
verilir. Belə ki, hər bir hissəyə özünün yerli işləri etibar olunur. 
Cəmiyyətin tələbatlı işləri yerlərdə hissələrə bölünmüş və yerli məmurların 
köməyi ilə yerinə yetirilir. Həmin məmurları yerli cəmiyyətin özü seçir və 
bu məmurlar həmin cəmiyyətin qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Belə bir 
rəhbərlik özünüidarəetmə adlanır, çünki bu halda dövlətin hər bir hissəsi 
öz işinə özü sahiblik edir, özü işinin qayğısına qalır və özü idarə edir. Bir 
sözlə, belə bir idarəetmənin mənası belədir ki, yerli işlər yerli sakinlər 
tərəfindən yerinə yetirilsin.
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5.  İlya tərəfindən xarakterizə olunan mərkəzləşdirilmiş və özünüidarəetmə ilə 
dövlət idarəçiliyi arasında fərqləri bəndlərlə yazın.

6.  Müzakirə edin, özünüidarəetməni hansı müsbət tərəfləri xarakterizə edir.

S U A L L A R :

S U A L L A R :

Bu cür idarəetmə ölkənin firavanlığı üçün daha əlverişlidir: xalqı ayıq 
edir, xalqın ağlını və düşüncəsini açır, çünki xalqı ictimai firavanlıq üçün 
oyadır və ictimai iş üçün çalışdırır və təlimat verir. Belə bir idarəetmə elə 
bir xüsusiyyətdir ki, insan istədiyi hər yerdə və hər zaman xalqa xeyir 
gətirə və adətən, bəhrə verə bilər. Onun yolu və yeri olduğu hər yerdə 
insanların güzəranları çiçəklənir və ölkəyə rəhbərlik etməkdə hökümətin 
ağır yükünü yüngülləşdirir, üzərinə götürür. 

Bir yazıçı deyir: “Tarix təsdiq edir ki, özünüidarəetmə xalqın hər 
növ ehtiyacı üçün ən yaxşı əlacdır. Əkdiyiniz hər yerdə xeyir gətirir: 
İngiltərədə, hər bir quruluşun əsasını böyük insanlıq təşkil edir, Ameri-
kada, burada dövlətin əsasını bərabərlik təşkil edir. İsveçrə kimi balaca 
bir ölkə də (739 mil) eyni xoşluq və xeyirlə hərəkət edir və ucsuz-bucaqsız 
çılpaq çölləri olan Şimali Amerikada belədir. Orada da xoş güzəran var və 
mənimsənilmişdir, məşhur təhsili olan Londonda da və təhsilsiz xalqı olan 
Kanadada, Avstraliyada da və digər ingilis müstəmləkələrində də….”

Belədir, amma bu özünüidarəetmənin olduqca çox düşmənləri var; 
bəzilərinin yuxusuna və dincliyinə rahatlıq vermir. Deyirlər ki, cəmiyyətə 
bu hüququn verilməsi təhlükəlidir: qatma-qarışıqlığa səbəb olacaq, özünü 
böyüdəcək və tabeçilikdən çıxacaq…..

Bu özünüidarəetmənin təyin edilməsi üçün ümumi dövlət tələbatlı 
işlərin dövlət hökuməti ilə ölçüləcəyi və ictimai işlərin isə - yerli 
cəmiyyətlə ölçüsünü tapmaq çox çətindir. Bu orta həqiqətin sərhədini 
tapmaq çətindir, çünki təbiətinə əsasən də bu iki tələbatların sapları 
bir-birinə bağlanmışlar, hər şeydə olmasa da, bir çox şeylər də. Amma 
özünüidarəetmənin tərifinə onu deyə bilərik ki, əgər burada hədd aşılsa 
da belə, heç bir fəsadı yoxdur, hər halda dövlət – hökumət həddi aşdığında 
vurulan zərər qədər fəsadı yoxdur...

7.  Necə düşünürsünüz, özünüidarəetmənin təsis edilməsi ölkənin inkişafına mənfi 
təsir göstərə bilərmi və ya yox? Cavabı əsaslandırın.

S U A L L A R :
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8.  İlyanın fikrincə, mərkəzi hökumət üçün ölkənin idarəetməsində özünüidarəetmənin 
hansı üstünlüyü vardır?

9.  İlyanın fikrincə, mərkəzi hökumət üçün ölkənin idarəetməsində özünüidarəetmənin 
təsis edilməsinin hansı üstünlüyü vardır?

S U A L L A R :

Yerli özünüidarəetmə və ali hakimiyyət nə bir-birinin eynisi, nə də ki, 
mübahisəçi və düşmən deyillər. Eyni ölkədə, hər ikisi də dinc şəkildə yerləşir 
və bir-birinin xeyrinə davranmalıdırlar... Ali hökumətin birbaşa təyinatı odur 
ki, hamının ağrısını bilsin, ona əlac tapsın, bütün xeyirlərə və xoş güzərana 
yol açsın. Bunun üçün hökumət hər bir guşənin həqiqi vəziyyətini, onun 
xeyir-kədərini çox yaxşı bilməli və kömək mümkün olduğunda kömək əlini 
uzatmalıdır. Əlbəttə ki, ali hökumətin özü, başqalarının yardımı xaricində, 
hər yerə nəzarət etmək üçün göz çatdıra, eləcə də dinləmək üçün qulaq 
və əl çatdırmaq üçün əl çatdıra bilməz …

... Ali hökümət üçün nəzarətçi, məmur və yerli işlərin rəhbəri - ye-
rli sakinlərdir. Onlar öz vəziyyətlərini, öz ehtiyaclarını və özlərinə qayğı 
göstərməyi daha yaxşı bilirlər, öz işlərinə daha yaxşı sahib çıxırlar. Bu 
halda, bir tərəfdən, hər guşənin həqiqi ehtiyacı, yalansız ağrısı və həqiqi 
intizarları hökümətə qədər gedib çatır, ikinci tərəfdən - ali hökumətin 
ümumi qayğısı eyni ürək ağrısı ilə, eyni xeyirlə hər bir guşəyə çatır, yararlı 
olur.

... Buradan ali hökumət və özünüidarəetmənin arasında sərhədin 
harada qoyulmalı olması məlum olur. Ali hökumət, hər növ ümumi işlərin 
qayğısına qalanı və xadimidir -yəni hər bir hissənin deyil, hamıya eyni 
şəkildə aid olan və ümumi xoş güzəran üçün tanınan işlərin. 

 Bu növ işlər ümumi qanunvericiliyin meydana gəlməsinə, ümumi 
maliyyə (mədaxil-məxaric) hərəkətinə və ümumi hərbi əhval-ruhiyyəyə 
aiddir. Bunların hamısı ali hökumətə məxsusdur və özünüidarəetmənin, 
özəl idarə kimi, bu işlərdə səsi olmur: o, ali hökumətdən verilən, təşkil və 
təsis edilən hər bir sərəncama tabe olur. Belə halda özünüidarəetmə ali 
hökumətə tabe olur və ümumi qanunun yerli müdafiəçisi və icraçısıdır. 

Şübhəsiz ki, dövlətin ümumi vəziyyətindən ibarət olmayanlar 
özünüidarəetməyə aiddirlər. Özünüidarəetmə öz yerində hər bir dax-
ili işin rəhbəri və icraçısı; hər ümumi dövlət xərclərinin və xidmətin ye-
rli sakinlər arasında bölüşdürənidir, yerli cəmiyyətin sırası və qaydasının 
qurucusudur, onun mənəviyyatının, hörmətinin, əmlakının, təhsilinin və 
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ümumi xoş güzəranının qayğıkeşidir. Bütün bunları o dərəcədə yerinə yet-
irir, nə qədər ki, bunlar onun idarəetmə ərazisində yaşayanlara aid edilir 
və ümumi dövlət qanunu və sərəncamına qarşı çıxmır. 

10.  T diaqramını doldurun: solda ali hakimiyyətin funksiyalarını yazın, sağda –   
 özünüidarəetmənin.

11.  İlyanın fikrini möhkəmləndirmək üçün gündəlik həyatınızdan əlavə 
  dəlillər gətirin.

S U A L L A R :

Özünüidarəetmənin ən başlıca əsaslarıdır:
1. Səs və seçim hüququ yetkinlik yaşına çatmış hər bir yerli vətəndaşa 

verilməlidir; belə ki, hər bir sakinin öz qismi olmalıdır;
2. Yerli idarə dairəsində yaşayan hər kəs idarənin tabeliyində olmalıdır; 

birinci halda olduğu kimi, imtiyazlar arasında bölgə və dərəcələrə 
ayırma yolverilməzdir və özünüidarəetmənin təbiətinə ziddir;

3. Yerli hakimləri və eləcə də məmurları yerli sakinlər seçməlidirlər;
4. Hər yerli vəzifəyə malik şəxs xüsusi böyüklərin qarşısında deyil, ictimai 

ədalət və qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.

... Hesab edirik ki, dediklərimiz kəndlərin razılığını əldə etmək arzu-
sunda olan hər şəxs üçün bu məsələ ilə bağlı qanunvericiliyə yenidən göz 
gəzdirmək işində yetərli bir dəlildir. Məsələ odur ki, bu zəncirdə kənd yalnız 
axırıncı halqadır. Onun üçündə həmin zəncir kəntdə başlayıb, kəntdə 
tamamlanmamalıdır. Kəndi- qəza; qəzanı isə quberniya izləməlidir... 

... Tutalım camaat doğrudan da hazır deyil. Bəs hazır olmayanı 
hazırlamamalıyıqmı? Camaatı nə hazırlaşdırar? Təhsil, təlim, təcrübə, 
hazırlıq tələb olunan işlərdə məlumatlandırma. İnsanın əl-qolunu bağlayıb 
və ona deyirik ki, mübarizə etməyi öyrən; camaata hakimi seçmək 
imkanını vermirik və deyirik ki, yaxşı hakimləri seçməyi öyrən. Bu ona 
bənzəyir: üzməyi öyrən amma suya da girmə; yolu keç və evdən çölə 
çıxma. Camaat bu möcüzəni edə bilməyəcək ... xalq üçün çox vacibdir ki, 
onun gündəlik xırda işləri üçün lazımi hakimi ona çox yaxın olsun....

12.  İlyanın fikrincə, özünüidarəetmənin başlıca əsasları nədir?
13.  Nə üçün İlya özünüidarəetmənin dərhal təsis edilməsinin vacibliyini hesab edir, 
  hərçənd bəzilərinin fikrincə, cəmiyyət bunun üçün hazırlıqsızdır?

S U A L L A R :



Mövzu

2



Özünüidarəetmənin 
məğzi və əhəmiyyəti, 

özünüidarəetmə 
sistemi və Gürcüstanda 
qanunvericilik bazası
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Mövzu

2 Özünüidarəetmənin 
məğzi və əhəmiyyəti, 
özünüidarəetmə 
sistemi və Gürcüstanda 
qanunvericilik bazası

Gürcüstanda, dünyanın digər ölkələrinə uyğun olaraq, 
özünüidarəetmə qədim zamanlardan başlayır. Dövlətlər 
yaradılana qədər və sonra da – yaşayış yerlərində, dərələrdə, ic-
malarda cəmiyyət tərəfindən seçilmiş hakimiyyət (qocamanlar, 
xevisberilər, maxşevlər, ağsaqqallar, ailə başçıları və s.) var idi. 

Antik dövrlərdə və orta əsrlərdə şəhərlərdə özünüidarəetmənin 
daha mürəkkəb sistemi yaradılır. XII əsrdə şəhərlərə əmirlərin-
əmirləri (şəhəri idarəedənlər) rəhbərlik edirlər. Onlara 
qulluqçuların tam ştatı (asayiş qoruqçuları, yerli vergi toplay-
anlar və s.) tabe idi. Sonralar isə şəhərlərə çar tərəfindən təyin 
edilmiş mouravilər başçılıq edirdilər (məs., Tbilisi sərkərdəsi – 
böyük mouravi Qiorqi Saakadze idi).

Rusiya imperiyası tərəfindən Gürcüstan zəbt edildikdən sonra 
şəhərlərdə idarəetmənin Avropa üslubu formalaşmağa başlayır. 
1840-cı ildə Tbilisi, 1870-ci illərdən isə Kutaisi, Qori, Axalsixe, 
Poti, Batumi, Telavi, Siğnaği, Axalkalaki, Ozurqeti, Suxumi və s. 
yavaş-yavaş özünüidarəetməni təsis etməyə başladılar. Şəhərləri 
vətəndaşlar tərəfindən seçilmiş toplantılar idarə edirdilər. 
Şəhərlər və əyalətlərə bir çox məşhur şəxslər rəhbərlik edirdilər 
(Tbilisidə - Dimitri Ğipiani, Potidə - Niko Nikoladze, Zuqdididə - 
Rafiel Eristavi və s.).

 Rusiya imperiyası tərəfindən həyata keçirilən təsirə baxma-
yaraq, onlar bir çox işlər görə bildilər (məsələn, Tbilisidə şəxsi 
vəsait hesabına funikulyor tikildi, su təchizatı və kanalizasiya sis-
temi yaradıldı, Tbilisi küçələrinə işıq çəkildi və s.)

Kəndlərdə isə əhali kənd ictimai idarəetməsini seçirdi, on-
lar məktəblər təsis edir, yollar salır və yaşayış məntəqələrini 
abadlaşdırırdılar. 

1919-cu ildə Gürcüstan Demokratik Respublikasında (1918-

Avropa İttifaqının bayrağı

Gürcüstanın bayrağı
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L ü ğ ə t

Ratifikasiya 
(ratifikasiyalaşdırma) – dövlətin 
ali hakimiyyət orqanı tərəfindən 
beynəlxalq müqavilənin təsdiq 
edilməsi. Müqavilə həmin 
dövlətin tam səlahiyyətli 
nümayəndəsi tərəfindən 
imzalanmışdır. 

1921) özünüidarəetmənin ümumi seçkiləri ilk dəfə olaraq 
keçirildi. Ölkədə ikisəviyyəli özünüidarəetmə yarandı: yuxarı 
səviyyə - qəzalar (seçkilər 20 qəzada keçirildi, daha 5 qəzada 
hazırlanırdı) və aşağı səviyyə - şəhərlər və icmalar (sistem 
31 özünüidarəedən şəhərdə və 356 icmada qüvvəyə mindi, 
Gürcüstana sonralar birləşən 12 şəhər və 100-dən çox icmanın 
ərazisində hazırlanırdı). Özünüidarəetmələr iqtisadiyyatı, təhsili 
və səhiyyə sistemlərini inkişaf etdirməyə başladılar – məktəblər 
və xəstəxanalar açıldı, zavodlar və dəmir yolları inşa edildi və s.) 
(http://droa.ge/?p=26188). Təəssüflər olsun ki, onun inkişafının 
növbəti prosesi Gürcüstanda Sovetlərin təcavüzü (1921-ci 
ilin fevralı) nəticəsində dayandırıldı və ölkənin müstəqilliyinin 
bərpasına, 1991-ci ilə qədər yeniləşdirilmədi.

1991-ci ildə Gürcüstan, müstəqillik aktını qəbul etməklə, 
demokratik dövlət quruculuğu istəyini bəyan etdi. Demokratiyanın 
bərqərar olması yeni gürcü dövlətinin yenə də əsas vəzifəsi ola-
raq qalır.

 Həmin ildə Gürcüstanda ilk yerli seçkilər keçirildi. Bu desen-
tralizasiya prosesinin başlanğıcı və yerli özünüidarəetmənin 
bərqərar olmasının ilk cəhdi idi. Amma ölkədə mövcud ağır so-
sial-iqtisadi və siyasi problemlərin fonunda yerli özünüidarəetmə 
orqanları fəaliyyət göstərə bilmədilər. 

1995-ci ilin avqustun 24-də qəbul edilən Gürcüstan 
Konstitusiyası ilə nəhayət ki, yerli özünüidarəetmə bəyan edildi. 
Üç ildən sonra, 1998-ci ildə isə Gürcüstanın şəhər və kəndlərində 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının seçkiləri keçirildi. Real olaraq 
bu, Gürcüstanda yerli özünüidarəetmənin bərqərar olunmasının ilk 
addımları idi. 1998-ci ildə seçilən özünüidarəetmənin fəaliyyətini 
qanunvericilik bazası, eləcə də, təsisat quruluşu baxımından bir 
çox problemlərin müşaiyət etməsinə baxmayaraq, Gürcüstanda 
özünüidarəetmənin inkişafı baxımından mühüm mərhələ idi. 
Məhz bu mərhələdə əhalinin özünüidarəetmə ilə əməkdaşlıq 
ənənəsinin əsası qoyuldu.

2002-ci ildə Gürcüstan Yerli Özünüidarəetmənin Av-
ropa Xartiyasına imza atdı, 2004-cü ilin oktyabrın 26-da 
isə “Yerli Özünüidarəetmə haqqında Avropa Xartiyasının” 
ratifikasiyasını həyata keçirdi. Qeyd etdiyimiz kimi, Xartiya 
1985-ci ildə yaradılmış və yerli özünüidarəetmənin ümumi Av-
ropa prinsiplərini əks etdirir. Yerli Özünüidarəetmənin Avropa 
Xartiyasına Avropanın 47 ölkəsi imza atmışdır. 

Xartiyanın ratifikasiyasından sonra Gürcüstan yerli 
özünüidarəetmənin Avropa prinsiplərinin bərqərar olunmasının 
beynəlxalq öhdəliklərini qəbul etdi.

Yerli özünüidarəetmənin inkişafının – islahatlaşdırılmasının 

Avropa Şurasının Strasburqda 
binası



22 Mövzu 2			Özünüidarəetmənin	məğzi	və	əhəmiyyəti,	özünüidarəetmə	sistemi	və	Gürcüstanda	qanunvericilik	bazası

Yerli özünüidarəetmənin 
həyata keçirilməsinin hüquqi 
əsasları:

Mənbə 1: Yerli Özünüidarəetmənin Avropa Xartiyası 

Maddə 2 – Yerli özünüidarəetmənin Konstitusiya və hüquqi 
əsası

Yerli özünüidarəetmə prinsipi daxili qanunvericiliklə və 
mümkün olduğu halda – Konstitusiya ilə tanınır.

Maddə 3 – Yerli özünüidarəetmənin konsepsiyası 

1. Yerli özünüidarəetmə hakimiyyətin yerli orqanlarının 
hüquq və imkanlarını bildirir ki, qanun çərçivəsində ic-
timai işlərin mühüm hissəsini, onların məsuliyyətləri və 
yerli əhalinin maraqlarına müvafiq olaraq tənzimləsin və 
idarə etsinlər. 

Maddə 4 – Yerli özünüidarəetmənin səriştələr sahəsi

3. Bir qayda olaraq, dövlətin hüquq-vəzifələri 
hakimiyyətin vətəndaşlara daha yaxın olan orqanı 
tərəfindən həyata keçirilir. Vəzifələrin bölgüsü başqa 
orqanlar üçün müvafiq məsələlərin həcmi və təbiətinin, 
eləcə də iqtisadi və səmərəlilik tələbatlarının nəzərə 
alınması ilə baş verməlidir. 

yeni mərhələsi ölkəmizdə 2013-cü ildən başlandı. 2014-cü ildə 
Gürcüstan parlamenti “Yerli özünüidarəetmənin Məcəlləsi” 
yeni qanunu qəbul etdi. Qanunun məqsədi əsaslı dəyişikliklərin 
əks etdirilməsidir, onlar 2019-cu ilə qədər həyata keçirilməlidir. 

Hər bir demokratik ölkə (o cümlədən Gürcüstan) tərəfindən ye-
rli özünüidarəetmənin fəaliyyətinin başlıca, fundamental prinsipi 
olaraq subsidiarlıq prinsipi tanınır, - hökumətin aşağı pilləsində 
həyata keçirilə bilən hər şey yuxarı pilləyə verilə bilməz. Dünya 
təcrübəsi bizə göstərmişdir və Avropa Xartiyası da hesab edir 
ki, yerli hakimiyyət yerli tələbatları daha yaxşı bilir və əhalinin 
tələbatlarına daha adekvat şəkildə cavab verə bilər, nəinki ayrı-
ayrı yaşayış məntəqələrində yaşayan insanlardan uzaq olan 
mərkəzi hakimiyyətin nümayəndələri və bununla yanaşı, onlar 
bir çox ümumi-dövlət işləri ilə məşğuldurlar.

Tbilisinin gerbi

L ü ğ ə t

Subsidiarlıq – 
Özünüidarəetmənin Avropa 
Xartiyasının ən əsas 
prinsiplərindən biridir, 
bunun əsasında da hüquq və 
vəzifələrin həyata keçirilməsi 
hakimiyyətin vətəndaşlara 
daha yaxın olan orqanı 
tərəfindən həyata keçirilir. 
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Gürcüstan konstitusiyası

Mənbə 2: Gürcüstan Konstitusiyası 
(2018-ci ilin sonunda seçilən Gürcüstan Prezidentinin andiçmə 
mərasimindən sonra qüvvəyə minir)

Maddə 7, bənd 4. 

Gürcüstan vətəndaşları yerli əhəmiyyət kəsb edən 
məsələləri Gürcüstan Qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 
yerli özünüidarəetmə vasitəsilə tənzimləyirlər. Dövlət 
hakimiyyətinin və özünüidarəetmə vahidlərinin 
səlahiyyətlərinin bir-birindən ayrılması subsidiarlıq 
prinsipinə əsaslanır. Dövlət özünüidarəetmə vahidinin 
maliyyə vəsaitlərinin Orqan qanunu ilə müəyyən edilmiş 
özünüidarəetmə vahidinin səlahiyyətləri ilə müvafiqliyini 
təmin edir. 
Konstitusiyanın yeni redaksiyası ilə özünüidarəetmə 
hüquqlarını doqquzuncu fəsil (“Yerli Özünüidarəetmə”) 
müəyyən edir.

Mənbə 3: Gürcüstanın orqan qanunu – Yerli 
özünüidarəetmə məcəlləsi 
(2018 il 1 iyul vəziyyəti ilə) 

 
Yerli özünüidarəetmə məcəlləsi Yerli özünüidarəetmənin 
icrasının hüquqi əsaslarını, Yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının hüquq və vəzifələrini, onların yaranma 
və fəaliyyəti qaydalarını, maliyyə və əmlaklarını, 
vətəndaşlarla, dövlət hakimiyyət orqanları və 
başqa hüquqi şəxslərlə münasibətini, həmçinin Ye-
rli Özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə dövlət 
nəzarəti qaydalarını müəyyən edir. 
Gürcüstan Parlamenti Məcəlləni 2014-cü ilin fevralın 5-də 
qəbul etdi və əvvəllər qüvvədə olan “Yerli özünüidarəetmə 
haqqında” qanunu onunla əvəz etdi. Məcəllə yerli 
özünüidarəetmə ilə əlaqədar qanunları (“Gürcüstan 
paytaxtı – Tbilisi haqqında”, “Yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının fəaliyyətinin dövlət nəzarəti haqqında” və s.) 
birləşdirdi və yerli özünüidarəetmənin gücləndirilməsinə 
yönəlmiş bir sıra yeniliklər daxil etdi, onun üçün əlavə 
səlahiyyətlərin və maliyyələrin verilməsi yolu ilə.
Yerli özünüidarəetmə Məcəlləsi Gürcüstan Konstitusiyası 
və “Yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Xartiyasında” 
bəyan edilmiş prinsiplərə əsaslanır. Məcəlləyə əsasən, 
“Yerli özünüidarəetmə özünüidarəedən vahiddə 
qeydiyyatdan keçmiş Gürcüstan vətəndaşlarının 
hüquq və imkanlarıdır ki, onlar tərəfindən seçilmiş 
orqanların vasitəsilə Gürcüstan qanunvericiliyinin 

L ü ğ ə t

Özünüidarəetmə vahidi 
(munisipalitet) – Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə yerli 
özünüidarəetmənin rəsmi adı. 
Özünüidarəetmə vahidinin iki 
növü vardır - özünüidarəedən 
şəhər və özünüidarəedən icma.

Orqan qanunu - Qanunlarla 
münasibətdə növbəti iyerarxiya 
fəaliyyət göstərir: Konstitusiya 
/Konstitusiya qanunu, 
konstitusiya razılaşması, 
beynəlxalq müqavilə və 
razılaşma; orqan qanunu, 
“adi qanun”. Aşağı səviyyəli 
qanun ondan yuxarıda duran 
qanunlarla (“Normativ aktlar 
haqqında Gürcüstan qanunu”, 
maddə 7) ziddiyyət təşkil 
etməməlidir.Orqan qanunu 
elə bir mühüm sahələrin 
tənzimlənməsi üçün qəbul 
edilir, hansı Konstitusiya ilə 
xüsusi hesab edilir və ya belə 
bir qanunun qəbul edilməsi 
Konstitusiyada göstərilmişdir. 
Adi qanunlardan fərqli olaraq, 
orqan qanununun həm 
qəbul edilməsi və eləcə də 
dəyişdirilməsi mürəkkəbdir. 
Məsələn, əgər adi qanun 
əksəriyyət tərəfindən qəbul 
edilirsə (150 deputatdan 100 
–ü müzakirədə iştirak edirdi 
və onlardan 60-ı qanunu 
dəstəklədi) orqan qanununun 
müzakirəsi prosesi müddətlərə 
uzadılmışdır və onun qəbulunu 
siyahı tərkibinin yarıdan çox 
hissəsi dəstəkləməlidir (150dən 
76 deputat).
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əsasında yerli əhəmiyyət kəsb edən məsələləri 
həll etsinlər” (Maddə 2).
Yeni qanunvericilik aktı ilə ölkəmizdə həyata 
keçirilmiş və sonralar həyata keçiriləcək dəyişikliklər 
müəyyənləşdirildi: yeni, əhaliyə daha yaxın olan 
munisipalitetlərin formalaşdırılması, özünüidarəetmələr 
üçün əlavə səlahiyyətlərin və dövlətin əmlakının 
bir hissəsinin verilməsi, özünüidarəetmələrin şəxsi 
gəlirlərinin miqdarının artırılması, yüksəkdağlıq 
və xüsusi ərazilərin inkişafına dəstəyin verilməsi, 
idarəetmə prosesində vətəndaşların iştirakının əlavə 
mexanizmlərinin yaradılması və s.

Gürcüstan vətəndaşlarının yerli özünüidarəetmə 
orqanlarını özləri seçməyə hüquqları var ki, Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə təyin edilən tələbatlara cavab verdikləri 
halda, yerli özünüidarəetmə orqanında istənilən vəzifəni 
tutsunlar; yerli özünüidarəetmə orqanlarından açıq 
məlumat alsınlar və onun qərarları ilə əvvəlcədən tanış 
olsunlar, onların təhlilində iştirak etsinlər, layihələrin icti-
mai təhlilini tələb etsinlər və s. 
Eləcə də əhalinin konkret olaraq yerli hakimiyyətdən 
hansı xidməti ala biləcəyini dəqiq bilməsi vacibdir. Bu 
sonuncu isə çalışmalıdır ki, onun tərəfindən göstərilən 
xidmət yerli tələbata uyğun olsun.
Özünüidarəetmə mərkəzi və yerli hökumətin aktiv 
şəkildə əhalinin xoş güzəranı üçün əməkdaşlıq etdiyi 
halda effektli olur.
Yerli Özünüidarəetmə Məcəlləsinə əsasən, dövlət 
hökuməti yerli özünüidarəetmə ilə əlaqədar qanunları 
qəbul edir, yerli özünüidarəetmənin inkişafı və 
dəstəkləndirilməsi məqsədi ilə dövlət proqramlarını 
qəbul edir və təsdiqləyir; eləcə də büdcələri tənzimləyir 
və yerli özünüidarəetmənin maliyyə müstəqilliyini təmin 
edir və s.

L ü ğ ə t

Açıq məlumat – rəsmi 
sənəd (o cümlədən: çertyoj, 
maket, sxem, plan, fotoşəkil, 
elektron informasiya, video 
və audio yazılar), yəni ictimai 
müəssisədə mühafizə olunan, 
eləcə də ictimai müəssisə və 
ya xidməti işlə əlaqədar xidmət 
tərəfindən qəbul olunan, 
işlənilən, yaradılan və ya 
göndərilən məlumat. İctimai 
müəssisədə mühafizə olunan 
hər hansı bir məlumat açıqdır. 
Dövlət, kommersiya və ya şəxsi 
sirrdən ibarət olmadığı halda, 
ictimai müəssisədə mövcud 
açıq məlumatla hamı tanış 
ola bilər. İctimai müəssisə 
açıq məlumatın surətinin 
əlçatılmasının təmin edilməsinə 
məcburdur. 

Özünüidarəetmənin fəaliyyətinin təmin edilməsi işində mərkəzi hakimiyyətin 
rolu haqqında müzakirələr aparın (Yerli özünüidarəetmə Məcəlləsi, Maddə 7). 
Növbəti prinsipləri nəzərdən keçirin:

�� Özünüidarəetmənin və dövlətin münasibəti qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanır 
– mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyətin “başçısı” deyil;

T A P Ş I R I Q 2.1
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L ü ğ ə t

Konstitusiya məhkəməsi- 
qanunun Konstitusiya ilə 
uyğunluğunu təhlil edən 
məhkəmə.

Misal üçün: əgər siz 
düşünürsünüz ki, kimsə sizə 
zərər vermişdir (kiminləsə, hə 
hansı bir təşkilatla və ya dövlət 
müəssisəsi ilə mübahisəniz 
var), o zaman hüququnuzu 
müdafiə etmək üçün adi 
məhkəməyə müraciət edə 
bilərsiniz ki, qanuna uyğun 
olaraq qərara alsın ki, hansı 
tərəf ədalətlidir. Əgər qanunun 
özünün sizin hüquqlarınızı 
tapdaladığını düşünürsünüzsə 
(yəni qanun Konstitusiya ilə 
təmin edilmiş hüquqlara ziddir) 
siz Konstitusiya məhkəməsinə 
müraciət edirsiniz ki, araşdırsın 
ki,həqiqətən də qanun 
Konstitusiyaya ziddirmi. 
Belə olduğu halda, bu qanun 
dəyişməlidir.

İnternetlə və ya ətrafınızda olan insanların köməkliyi ilə icmanızın, şəhərinizin, 
qəsəbənizin, kənd özünüidarəetməsinin tarixindən məlumatlar axtarıb tapın 
(hansı işləri həyata keçirirdi, sizin idarəetmə vahidinizi kim idarə edirdi, sizin 
idarəetməniz tərəfindən həyata keçirilmiş fəallıqlar və onların nəticələri başqa 
özünüidarəetmələrdən nə ilə fərqlənirdi).

T A P Ş I R I Q 2.2

�� Dövlət özünüidarəetmənin fəaliyyətini dəstəkləmək üçün müvafiq hüquqi, 
maliyyə-iqtisadi və təşkilati şəraitləri yaratmalıdır; 

�� Əgər dövlət (mərkəzi hakimiyyət) özünüidarəetmələrlə əlaqədar qanuver-
iciliyi dəyişirsə, özünüidarəetmələrlə əvvəlcədən məşvərətlər aparmalıdır; 

�� Mərkəzi hakimiyyət tərəfindən hüquqları tapdalandığı halda, 
özünüidarəetmənin mərkəzi hakimiyyəti məhkəmədə şikayətləndirmək 
hüququ vardır;

�� Hər hansı bir yeni qanunla hüquqları tapdalandığı halda, özünüidarəetmələr 
bu dəyişikliyi Konstitusiya məhkəməsində şikayətləndirə bilərlər.

Konstitusiya məhkəməsi, Batumi
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Yerli özünüidarəetmənin 
xüsusiyyətləri və 
əsas məqsədləri 



Yerli özünüidarəetmənin 
xüsusiyyətləri və 
əsas məqsədləri 
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Özünüidarəetmənin mövcudluğu demokratiyanın təməl prin-
sipidir.

Yerli özünüidarəetmə mərkəzi hakimiyyət tərəfindən və 
ümumiyyətlə, cəmiyyət tərəfindən dəstəkləndiriləndə tam 
dəyərlə fəaliyyət göstərir. 

Özünüidarəetmənin əsas əlamətləri bunlardan ibarətdir: öz 
ərazisinin və inzibati mərkəzin, qanunla müəyyənləşdirilmiş 
öz səlahiyyətlərinin (hansına başqası müdaxilə edə bilməz), öz 
təmsilçi və icraçı strukturlarının, müstəqil/şəxsi maliyyələrin 
və əmlakın (mülkiyyətin) olması. Əgər onlardan hər hansı biri 
mövcud deyilsə, o zaman Avropa Xartiyası belə bir təşkilatı 
özünüidarəetmə kimi təhlil etmir.

Mövzu

3 Yerli özünüidarəetmənin 
xüsusiyyətləri və əsas 
məqsədləri 

Qoşma 1-də yerli özünüidarəetmənin əlamətləri verilmiş Yerli Özünüidarəetmə 
Məcəlləsinin 2-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə tanış olun. Onların arasında, si-
zin fikrinizcə, ən mühüm olan üçünü adlandırın. Öz mövqeyinizi sübutlarla 
möhkəmləndirin. 

T A P Ş I R I Q 

Sakrebulo iclası

3.1
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Dövlətin idarə olunma sisteminin elementlərindən biri kimi, ic-
timai həyatın nizamlanmasında yerli özünüidarəetməyə mühüm 
funksiya həvalə edilir.

Ümumiyyətlə, yerli hakimiyyətə üç əsas funksiya həvalə olu-
nur:

1. Yerlərdə ictimai xidmətin göstərilməsi;
2. Sabit inkişafa dəstəyin verilməsi;
3. Vətəndaşların dincliyinin və sabitliyinin təmin 

edilməsi.

Bu üç əsas funksiyanı nəzərdən keçirək:
1. İctimai xidmətin göstərilməsi. Bu zaman yerli 

tələbatların ödənilməsi, bu prosesdə yüksək nəticələrin əldə 
edilməsi, vətəndaşlar üçün eyni əlçatmanın təmin edilməsi, 
vəsaitlərin effektli xərclənməsi vacibdir. Əsas və ən çətin məsələ 
isə yerli problemlərin müəyyənləşdirilməsidir. Bu isə əlbəttə ki, 
əhali ilə sıx əməkdaşlığı tələb edir. Özünüidarəetmənin yerli 
orqanlarının əhalini dinləmə bacarığı və onların tələblərini nəzərə 
almaq imkanları olmalıdır. 

2. Sabit   inkişafa dəstəyin verilməsi yerli 
özünüidarəetmənin ən başlıca funksiyasıdır. Sabit inkişafın 
konsepsiyası iqtisadi artımın elə bir formasını nəzərdə tutur ki, 
O qısa, orta və ən əsası, uzun müddətə cəmiyyətin firavanlığını 
təmin edə bilsin və növbəti prinsipə əsaslansın: hazırkı 
tələbatlar elə razı salınmalıdır ki, gələcək nəsillər üçün təhlükə 
yaratmasın. Sabit inkişaf ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin 
nəzərə alınması ilə uzunmüddətli iqtisadi inkişaf üçün şəraitin 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Sabit inkişaf haqqında Ümum-
dünya Kopenhagen Sammitində (zirvəsində) (1995-ci il) so-
sial seqreqasiyaya qarşı mübarizənin əhəmiyyəti və ictimai 
sağlamlığın qorunmasının zərurəti vurğulanmışdı. 

Sabit inkişaf üçün torpağın idarəolunmasının (torpaq sahəsinin 
kimin tərəfindən hansı şərtlərlə istifadəsinin tənzimlənməsi) ef-
fektli sisteminin yaradılması, enerji və digər materialların effektli 
istifadəsi, torpaqla işin, meşə və su ehtiyatlarının elə bir istifadə 
olunması vacibdir ki, onlar gələcəkdə də sağlam və məhsuldar 
mühitin olmasını təmin etsinlər. Belə bir məsələlər inkişaf etmiş 
ölkələrdə (ABŞ, Avropa) qanunla tənzimlənir. Misal üçün: hər 
hansı bir şirkət meşəni kəsməyə başladıqda (bu da iqtisadi 

L ü ğ ə t

İctimai xidmət – zərurətinə 
ictimai tələbatlar səbəb olan 
xidmət və ya məhsul və 
onun çatdırılması da yalnız 
ictimai (yerli və ya mərkəzi) 
hakimiyyətin səlahiyyətindədir. 
İctimai xidmət ictimai olaraq 
hamı üçün mənfəət gətirən 
sahələri əhatə edir (yolların 
salınması, işıqlandırma, içməli 
su ilə təminat, məktəblərin 
yaradılması və fəaliyyəti, 
vətəndaşların təhlükəsizliyi 
və s.)

Sammit (zirvə) – yüksək 
səviyyədə çoxtərəfli 
beynəlxalq görüş və toplantı.

Seqreqasiya – 
diskriminasiyanın kəskin 
forması. Qanunun və ya 
qaydaların əsasında etnik 
qrupların ayrılmasını nəzərdə 
tutur. Müəyyən etnik və ya 
irqi qrupun ictimai həyatdan 
təcrid olunması, bu qruplar, 
onların üzvləri üçün maneə 
yaradan hüquqi və ya 
faktiki məhdudiyyətlərin 
təsis edilməsi, xüsusi 
yaşayış məntəqələrində 
yerləşdirilmələri; hərəkət 
məhdudiyyəti, ictimai həyatın 
ən aşağı pilləsində məcburən 
saxlanmaları, təhsil sahəsində 
ayrı tədrisin təsis edilməsi və s.

Yerli özünüidarəetmənin 
funksiyaları
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Aşağıda verilən dörd məlumatla tanış olun və onlardan hər birində özünüidarəetmə 
orqanının hansı əsas funksiyanı həyata keçiririb/keçirmədiyini müzakirə edin:

T A P Ş I R I Q 

inkişaf və inşaat materiallarının yaradılması üçün lazımdır) ona 
doğranılmış meşənin yerində şitillərin əkilməsi tapşırılır ki, yeni 
meşə böyüsün və ətraf mühitə ziyan dəyməsin. 

3. Vətəndaşların dincliyinin və sabitliyinin təmin 
edilməsi. Ölkənin idarəedilməsində gündəlik qərarların qəbul 
edilməsi prosesinə vətəndaşların cəlb edilməsi vacibdir. Əgər 
ölkə vətəndaşlarının özlərinin onlar üçün daha vacib məsələni 
həll etmək imkanları olmayacaqsa və bu məsələni yalnız 
mərkəzi hakimiyyət həll edərsə və ya real tələbatın əvəzinə 
başqa məsələlərə diqqəti yönəldərsə, o zaman bu, vətəndaşlar 
arasında ümidlərin boşa çıxma səviyyəsini artıracaq və insanların 
qıcıqlanmasına səbəb olacaqdır. Belə bir vəziyyət ölkənin sabit 
inkişafı üçün təhlükə yaradacaq və vətəndaşların aqressiyasına 
səbəb olacaqdır və bu da qeyri-sabitliyə və sonda, zorakılıq 
əməllərinə (iğtişaşlara, inqilablara) dönə bilər.

Bundan başqa unutmamalıyıq ki, Gürcüstanda müxtəlif etnik 
mənşəli insanlar yaşayırlar, ölkəmiz çoxmillətlidir. Bəzi regionda 
etnik azlıqlar əhalinin əksəriyyətini təşkil edirlər. Təəssüflər 
olsun ki, onlar dövlət dilini yaxşı bilmir və belə ki, ölkədə baş 
verən hadisələr, öz hüquqları və vəzifələri haqqında yetərli infor-
masiyaya malik deyillər. Vətəndaşların dincliyini və sabitliyi 
təmin etmək üçün etnik azlıqların vətəndaş inteqrasiyası 
yüksəlməli və yerli səviyyədə qərarların qəbul edilmə prosesində 
onların iştirakı, eləcə də etnik azlıqlar üçün istənilən sahədə 
bərabər əlçatması təmin edilməlidir.

3.2

1. Tetritsğaro munisipalitetində gənclər qrupunun arasında 
munisipalitetlərinin inkişafına öz töhfələrini vermək istəkləri 
vardı. Onlar həmyaşıdlarını aktivləşdirmək, fəallıqlar planlaşdırıb 
həyata keçirmək, Tetritsğaronu gənclər üçün maraqlı və 
cəlbedici etmək niyyətindəydilər. İlk növbədə, gənclər Tbilisidə 
fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə konsultasi-
yalar və treninqlər keçirdərək “Tetritsğaro Gənclər Təşkilatını” 
yaratdılar.

Təşkilat artıq bir neçə kiçik qrant əldə etmişdi. Mərkəz 
munisipalitetə müraciət edərək təşkilat üçün sahə ayırmağı 
xahiş etdi. 2017-ci ildə özünüidarəetmə məsələni nəzərdən 
keçirdi və Qanuna uyğun olaraq, iki il davam etməsi perspek-
tivi ilə, təşkilata Tetritsğaro munisipalitetinin balansında mövcud 
daşınmaz əmlakı – keçmiş məhkəmə binasını verdi.

Təşkilat üzvləri və həvəskarlar binanı təmizləyib daxili təmir 
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işlərini həyata keçirdilər. Hal-hazırda burada artıq bir neçə 
gənclər, mədəni-maarif proqramı fəaliyyət göstərir və yeni işlər 
də planlaşdırılır. 

(Məlumat mənbəyi: https://cipdd.org/upload/files/local_initia-
tives-geo.pdf).

2. Bolnisi munisipalitetinin Disveli kəndində Acarıstandan 
köçüb gəlmiş vətəndaşlar yaşayırlar. Qəsəbə 2016-cı ilə qədər 
kənd statusuna malik idi və əhali “Kəndin dəstəkləndirilməsi 
proqramı ilə” faydalana bilmirdi. Burada məktəb və əhali 
tərəfindən tikilmiş kilsədən başqa ictimai bina mövcud deyildi. 

2017-ci ildə Qafqaz tarixinin layihələrindən birinin çərçivəsində 
keçirilmiş icma görüşü zamanı əhali problem olaraq ictimai 
yığıncaq məkanı və ambulatoriyanın olmamasını adlandırırdı.

Bundan sonra təşəbbüs qrupu yarandı və özünüidarəetmə 
nümayəndələri ilə görüş keçirdi. Görüşdə qeyd edilən problem 
nəzərdən keçirildi və həlli yolları planlaşdırıldı. 

 Tezliklə bələdiyyə iki yaşayış konteyneri əldə edib bunları 
Disveli kəndində yerləşdirdi. Konteynerlərdən birində ambula-
toriya və bələdiyyə başçısının otağı təşkil edildi. Qafqaz İnstitutu 
ikinci konteynerə ofis mebelini yerləşdirdi, ictimai mərkəz və 
kitabxananı təşkil etdi. Bələdiyyə konteynerlərin ətrafındakı ye-
rin abadlığını və idman meydançasının təmirini planlaşdırır.

 (Məlumat mənbəyi: https://cipdd.org/upload/files/local_initia-
tives-geo.pdf).

3. Axalsixe munisipaliteti 2016-cı ildə layihə hazırlandı. Layihə 
Uraveli vadisinin 6 kəndinin torpaqlarının suvarmasını nəzərdə 
tuturdu. Axalsixedə su təchizatının köhnə sistemində suyun öz-
özünə axıntı ilə çatdırılması planlaşdırıldı.

 Bu sistem (7 km uzunluğunda boru) təmir ediləsi idi və eyni 
zamanda munisipalitetə deyil, Gürcüstan İqtisadiyyat Nazirliyinə 
aid idi. Munisipalitetdə sistemin təmiri üçün nə lazımi məbləğ və 
nə də kanalda işlərin keçirilməsi hüququ yox idi.

2017-ci ildə Axalsixe özünüidarəetməsi İqtisadiyyat Nazirliyi 
ilə kanalın munisipalitetə verilməsi barəsində danışıqlara başladı. 
Bununla yanaşı, vəsaitin axtarılması məqsədilə, qeyri-hökumət 
təşkilatının yardımı ilə layihəni Yaponiya səfirliyinə daxil etdi. 
2017-ci ilin yayında İqtisadiyyat Nazirliyi qeyd edilən kanalı Axal-
sixe munisipalitetinə verdi, payızda isə Yaponiya səfirliyi kanalın 
bərpası layihəsini maliyyələşdirdi.

2018-ci ilin yayında təmir işlərinə başlanıldı. Kanal 6 kəndə 
xidmət edir və minimal qiymətə 250-300 ha torpaq sahəsini 
suvarır.

Məlumat mənbəsi: https://cipdd.org/upload/files/local_initia-
tives-geo.pdf).

4. Avropa İttifaqının qonşuluq siyasətində iştirak və Gürcüstan 
və Avropa İttifaqı arasında bağlanılmış assosiativ anlaşma yeni 
imkanlar yaratdı ki, Gürcüstanda özünüidarəetmələr bunlardan 
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Əlavə 1-də “Yerli özünüidarəetmə məcəlləsi” Gürcüstanın Orqan qanununun 
16-cı maddəsi (2 və 4-cü bəndlər)və onda verilmiş özünüidarəetmənin hüquq-
səlahiyyətləri ilə tanış olacaqsınız. Nəzərinizə əsasən, Mənbə 1-də verilən 
cədvəldə ayrıca bəndin və yarımmadənin hansı funksiyanın həyata keçirilməsini 
tənzimlədiklərini qruplaşdırın.
Cədvəldə nümunə şəklində qanunun 16-cı maddəsinin bir neçə bəndi/yarımmadəsi 
ilə müəyyənləşdirilmiş fəallıqlar verilmişdir. 

T A P Ş I R I Q 3.3

Tbilisi ətraflarının məişət tullantılarından təmizlənməsi

faydalana bilsinlər. 
2017-ci ildə “Munisipal Servislərin İnkişafı Mərkəzi” 

yüksəkdağlıq Acarıstanın üç munisipalitetini (Keda, Şuaxevi, Xulo) 
maliyyələşdirdi ki, məqsədi ümumi iş üçün munisipalitetlərin 
məhdud resurslarını birləşdirmək idi. Yeni təşkilat birinci mərhələdə 
üç munisipalitetdə munisipal tullantıların idarəetməsinin mövcud 
sistemini analiz etdi və onun çıxarılmasının optimal sxemlərini 
hazırladı. Sxemlər sayəsində əhalinin və müəssisələrin məişət 
tullantıları çıxarıldı və müasir Avropa standartlarına uyğun ola-
raq zibilliklərdə yerləşdirildi. Nəticədə bu xidmət vətəndaşlar 
üçün nəinki şəhərlərdə və qəsəbələrdə, eləcə də ən uzaq, 
yüksəkdağlıq kəndlərində də əlçatan olacaqdır.

Daha bir müsbət aspekt odur ki, bu işdə özünüidarəetmələrə 
çox peşəkar avropalı mütəxəssislər yardım edirdilər. İşin tam 
xərcləri isə munisipalitetlərin kiçik büdcələrinin vəsaitləri ilə və 
ya alınan vəsaitlərlə deyil, Avropa İttifaqının qrantı ilə ödənildi və 
bizim vətəndaşlara və dövlət bir tetri də ödəmədi.

Məlumat mənbəyi https://www.coe.int/en/web/good-govern-
ance/imc/).
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Mənbə 1: Yerli Özünüidarəetmənin Avropa Xartiyası

Maddə 4. – Yerli Özünüidarəetmənin səlahiyyətləri sahəsi
1. Hakimiyyətin yerli orqanlarının əsas səlahiyyətləri 
və məsuliyyətləri Konstitusiya ilə və bu qanunla 
müəyyənləşdirilir. Bununla yanaşı, bu nizamnamə 
qanuna müvafiq olaraq hakimiyyətin yerli orqanları 
üçün fövqəladə məqsədlərlə əlavə səlahiyyətlərin və 
vəzifələrin verilməsinə mane olmur;
2. Hökumətin yerli orqanların qanun çərçivəsində tam 
azaddırlar ki, onların səlahiyyətlərini istisna etməyən və 
ya hakimiyyətin hər hansı bir digər orqanına verilməyən 
hər hansı bir məsələyə qarşı öz təşəbbüslərini həyata 
keçirsinlər.

Yerlərdə ictimai 
xidmətin 

keçirilməsi 

Sabit inkişafın 
dəstəkləndirilməsi

Vətəndaşların 
dincliyi və 
sabitliyin 

təmin edilməsi

Misal: Bərk 
tullantıların 
toplanılması və 
çıxarılması (bənd 
2.z)

Misal: büdcənin 
təşkili, 
təsdiqlənməsi, 
yerinə yetirilməsi və 
nəzarəti (bənd 2.a)

Misal: 
toplantıların və 
manifestasiyalar 
məsələlərinin 
tənzimlənməsi 
(bənd 2.0)

Misal: çöl 
işıqlandırılmasının 
təmin edilməsi 
(bənd 2.v)

Misal: kütləvi idmana 
dəstəyin verilməsi 
(bənd 4)

Misal: gender 
bərabərliyinə 
dəstəyin 
verilməsi (bənd 
4)

Layihə
II mərhələ: 

Tərəfinizdən layihənin I mərhələsində ayrılmış 
problemlərdən yerli özünüidarəetmənin həll etməli 
olduğu məsələləri ayırın (məsələn, iqtisadi inkişaf yerli 
özünüidarəetmənin birbaşa vəzifəsi deyil, yolların təmiri 
və içməli suyun təmin edilməsi isə vəzifəsidir).

Bundan başqa fikirləşin ki,qeyd edilən problemlərin 
həlli prosesində kim və hansı strukturlar sizə müttəfiq ola 
bilərlər (yaşadığınız yerdə fəaliyyətdə olan qeyri-hökumət 
təşkilatı, biznesmen və s.).



Mövzu
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Yerli 
özünüidarəetmənin 

təmsilçi və icraçı 
orqanları
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Yerli özünüidarəetmə strukturunda mərkəzi səviyyədə olduğu 
kimi təmsilçi (hərəkət qaydalarının tərtibatçısı) və icraçı (təyin 
edilən qaydalara əsasən fəaliyyəti həyata keçirən) şaxələr.

Təmsilçi orqan mərkəzi hakimiyyət səviyyəsində Gürcüstan 
parlamentidir, yerli səviyyədə isə - sakrebulo. İcraçı orqanın 
mərkəzi səviyyədə Gürcüstan hakimiyyəti (nazirlər kabineti), 
özünüidarəetmə səviyyəsində isə - bələdiyyə başçısı (mer) 
təqdim edir. 

Təmsilçi orqan İcraçı orqan

Mərkəzi hakimiyyət Parlament Hakimiyyət

Yerli 
özünüidarəetmə Şura (sakrebulo) Bələdiyyə başçısı 

(mer)

Mövzu

4

Kutaisi sakrebulosu

L ü ğ ə t

Təmsilçi orqan 
– vətəndaşların öz 
nümayəndələrini seçdikləri 
struktur, hansılar b.a. “oyunun 
qaydalarını” təyin etməli və 
icraçı şaxə tərəfindən aparılan 
fəaliyyətə nəzarət edirlər. 

İcraçı orqan – icraçı 
orqan tərəfindən qəbul 
edilmiş qərarları ictimai 
xidmət sahəsində icra edən 
hakimiyyət şaxəsi.

Özünüidarəedən şəhər 
– urban (şəhər) tipində 
məntəqədir və bu da 
şəhərlər üçün xarakterik 
məsələlərin həllinə yönəlmiş 
və Özünüidarəetmə Məcəlləsi 
tərəfindən munisipalitet 
statusu verilmişdir.

Özünüidarəedən icma – bir 
neçə məntəqənin (urban – 
şəhər və qəsəbə və rural – 
kənd) birliyidir, buna da Yerli 
Özünüidarəetmə Məcəlləsinə 
müvafiq olaraq munisipalitet 
statusu verilmişdir (2006-
cı ilə qədər onlara rayonlar 
deyilirdi). İcma mərkəzi 
özünüidarəedən şəhər statusu 
olmayan şəhər də ola bilər.

Seçkilər – ictimai hakimiyyətin 
təmsilçi orqanlarının 
(parlament, sakrebulo) və 
ictimai hakimiyyətin vəzifəli 
şəxslərinin icraçı şaxəsinin 
(məsələn, prezident, bələdiyyə 
başçısı/qamqebeli)səsvermə 
ilə seçilməsi. 

Özünüidarəetmə 
orqanlarının yaradılması-
təşkili qaydası (seçkilər) 
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Seçki Məcəlləsinin maddələri (Qoşma N2) ilə tanış olun. Özünüidarəetmə üz-
vünün seçkiləri qaydasını Gürcüstan parlamentinin üzvünün və prezidentin seçki 
qaydası ilə müqayisə edin. Cədvəli doldurun:

Parlament
Üzvü

Sakrebulo 
üzvü

Bələdiyyə 
başçısı/mer

Yaş

Son neçə ildə Gürcüstanda 
yaşamalıdır 

Neçə ildən bir seçirlər 

Xüsusi qeydlər 

T A P Ş I R I Q 

Fərq yalnız ondadır ki: 1. Gürcüstan parlamenti ümumi ölkə 
qanunlarını yaradır, sakrebulo isə mövcud qanunlar çərçivəsində 
hərəkət edir; 2) yerli səviyyədə mərkəzi səviyyədə fəaliyyət 
göstərən üçüncü şaxə - ölkədə vahid olan məhkəmə hakimiyyəti 
fəaliyyət göstərmir.

 Sakrebulonun – yerli özünüidarəetmənin təmsilçi orqanının 
və bələdiyyə başçısının/merin seçkiləri 4 ildə bir dəfə keçirilir. 
Seçkilərin tarixini, fəaliyyətdə olan sakrebulonun səlahiyyətlərinin 
müddətinin bitməsinə qədər, ən azı 60 gün qalmış Gürcüstan 
prezidenti təyin edir.

Fövqəladə və ya müharibə vəziyyəti dövründə yerli 
özünüidarəetmənin seçkiləri keçirilmir. Əgər seçkilərin müddəti 
fövqəladə və ya müharibə vəziyyətinə təsadüf edirsə, seçkilər bu 
vəziyyətin ləğv edilməsindən 60 gündən gec olmayaraq keçirilir.

4.1

L ü ğ ə t

Seçkilər – ictimai 
hakimiyyətin təmsilçi 
orqanlarının (parlament, 
sakrebulo) və ictimai 
hakimiyyətin vəzifəli 
şəxslərinin icraçı şaxəsinin 
(məsələn, prezident, bələdiyyə 
başçısı/qamqebeli)səsvermə 
ilə seçilməsi.

Yerli özünüidarəetmənin təmsilçi orqanına – sakrebuloya 
seçkilər proporsional və majoritar seçki sisteminin əsasında 
keçirilir. Müvafiq olaraq, seçkilər zamanı seçicinin bir səs propor-
sional seçkilər əsasında və majoritar seçki sisteminin əsasında bir 
səs hüququ var.

Sakrebulo üzvlərinin sayı munisipalitetlərin çoxluğundan irəli 
gələrək fərqlənir: 
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Şəhərinizin, qəsəbənizin, kəndinizin sakrebulosunda neçə üzv olduğu, onların 
kimliyi və sizin üçün maraqlı olan başqa informasiyanı axtarıb tapın. Bunun üçün 
internetdən (http://www.lsg.ge/ vətəndaş mədəniyyətinin beynəlxalq mərkəzinin 
saytı) istifadə edin və ya rəsmi məktubla yerli özünüidarəetmənin təmsilçi orqanına 
–sakrebuloya müraciət edin. Rəsmi məktubun nümunəsinə Əlavə 3-də baxın.

T A P Ş I R I Q 

L ü ğ ə t

Proporsional seçki sistemi 
– parlamentin və sakrebulonun 
üzvlərinin partiya siyahısının 
əsasında seçkiləri. 

Majoritar seçki 
sistemi - parlıamentin və 
sakrebulonun üzvlərinin 
seçkiləri, birmandatlıq və ya 
çoxmandatlıq seçki dairələrinə 
əsasən. 

4.2

�� Özünüidarəedən icmanın sakrebulosu proporsional sistemlə 
seçilən 15 üzvdən və müvafiq ərazidə mövcud bütün icma 
və şəhərdən majoritar qayda ilə seçilmiş üzvdən ibarətdir. 

�� Özünüidarəedən şəhərin (Tbilisidən başqa) sakrebulosu 
proporsional sistemlə seçilən 15 üzvdən və majoritar 
sistemlə seçilmiş 10 üzvdən ibarətdir;

�� Tbilisi sakrebulosu 50 üzvdən ibarətdir, onlrdan 25 üzv – 
majoritar, 25 üzv isə - proporsional qayda ilə seçilir. 

Özünüidarəetmənin seçki günü
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Özünüidarəetmə orqanlarının 
fəaliyyət formaları

Sakrebulo üzvləri sakrebulo sədrini, munisipalitetin sakreb-
ulo sədrinin müavinini/müavinlərini, sakrebulo komissiyalarının 
sədrlərini seçirlər. Seçkilərin qaydası Yerli Özünüidarəetmə 
Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir. 

Əhali tərəfindən birbaşa seçilən bələdiyyə başçısı və ya 
qamqebeli özünüidarəetmənin ali vəzifəli şəxsidir. Məhz o, yerli 
özünüidarəetməni ictimaiyyət, mərkəzi hakimiyyət və ya başqa 
şəxslər qarşısında təmsil edir. 

Yerli özünüidarəetmənin orqanlarının iş və kargüzarlıq dili 
Gürcüstanın dövlət dilidir. 

Qanuna əsasən, Gürcüstan dövlət simvollarının istifadəsi 
qaydasına riayət etməklə özünüidarəetmə vahidinin gerbi 
və bayrağı var. Özünüidarəetmə vahidinin gerbi və bayrağını 
Gürcüstan Parlamenti yanındakı Heraldika Dövlət Şurası ilə ilkin 
məşvərətlər əsasında və onun razılığı ilə özünüidarəetmə vahidi 
sakrebulo təyin edir.

L ü ğ ə t

Heraldika – gerbşünaslıq; 
gerbin tərtib edilməsi və 
izahatı.

Aşağıda verilən nümunə ilə tanış olun və şəhərinizin, qəsəbənizin və ya kəndinizin 
özünüidarəetmə vahidinin gerbi və bayrağı haqqında informasiya tapın. Sakre-
bulodan informasiya tələb edin ki, şəhərinizin, qəsəbənizin və ya kəndinizin 
özünüidarəetmə vahidinin gerbi necə yaranmış və necə seçilmişdir.

T A P Ş I R I Q 4.3

Layihə
III mərhələ:

Qoşma 1-də bir daha özünüidarəetmənin səlahiyyətlərini 
nəzərdən keçirin (Yerli özünüidarəetmə Məcəlləsi, maddə 
16). Şəhərinizin, kəndinizin və ya qəsəbənizin həyatından 
bu səlahiyyətlərin çərçivəsində özünüdarəetmə vahidi 
tərəfindən həyata keçirilmiş hər hansı bir fəallıq haqqında 
və ya bu fəallıqların həyata keçirilməsi zamanı hər hansı 
bir çətinliklərin yaranıb-yaranmaması haqqında məlumat 
tapın.
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Mövzu

5 Media nədir və bizə nə 
üçün lazımdır?

Medianin başlıca vəzifəsi cəmiyyətə məlumatın çatdırılmasıdır. 
Bu məlumatda, ilk növbədə, məhz elə bir xəbərləri nəzərə alırıq, 
hansılar bizə ölkəmizin, şəhərimizin, munisipalitetin və kəndin 
idarəetməsində daha çox iştirak etməyə köməklik edir; yəni ye-
rli və ya mərkəzi hakimiyyətin necə işlədiyini bilək; özümüzün 
və başqalarının hüquqlarını qoruyaq; seçki qutuları ilə düzgün 
və məlumatlı seçkilər aparaq ki, sonralar yenə də bizə, yəni 
vətəndaşlara xidmət edəcək insanları seçə bilək; media tərəfindən 
çatdırılmış məlumat eləcə də yerli özünüidarəetmənin həyata 
keçirilməsində hüquqlarımızı istifadə etməyə və aktiv şəkildə 
cəlb olunmağa köməklik edəcəkdir. Bu hüquqlardan vətəndaşlar 
yalnız demokratik dövlət şərtlərində və yalnız sərbəst medianın 
köməkliyi ilə istifadə edə bilərlər. 

Sərbəst media demokratik dövlətin əsaslarından biridir. Tez-
tez məhz media azadlığı bu və ya digər ölkədə demokratiyanın 
səviyyəsini təyin edir. Müstəqil media olmayan yerdə demokratik 
dövlət yoxdur.

Media bizə ətrafımızda cərəyan edən hadisələr haqqında 
vaxtlı və tam məlumat çatdırmalıdır. Onun funksiyası məlumatın 
axtarılıb- tapılması, üzərində işlənilməsi, analiz edilməsi və 
hamı üçün aydın dildə çatdırılmasıdır. Hərçənd media çox geniş 
anlayışdır, nəinki yalnız jurnalistika və kütləvi kommunikasiya 
vasitələri ilə geniş auditoriyaya müxtəlif növ məlumat çatdırılan 
media texnologiyaları da nəzərə alır. Kütləvi kommunikasiya 
hamı üçün tanış vasitələrdir: televiziya, radio, jurnal-qəzetlər və 
internet.

Medianın üç əsas funksiyasını ayıra bilərik - informasiyanın 
yayımlandırılması, maariflənmə və əyləncə. Onlardan 
hər üçü çox mühümdür, hərçənd öz ictimai missiyasını yerinə 
yetirmək mediaya məhz öz əsas təyinatının – jurnalist fəaliyyətinin 
– vicdanla yerinə yetirilməsi ilə mümkündür.

L ü ğ ə t

Jurnalistika - İctimai 
fəaliyyətin sahələrindən 
biridir. Onun məqsədi 
aktual informasiyanın əldə 
edilməsi, işlənilməsi və kütləvi 
kommunikasiyanın vasitəsilə 
yayımlanmasıdır. “Jurnalistika” 
termini fransız sözündən 
götürülmüşdür “Journal” 
(gündəlik, qəzet, dövri nəşr), 
hansı ki, öz növbəsində latın 
dilindən gəlir. Əvvəllər yalnız 
çap mediasını , qəzetləri, 
jurnalları, müxtəlif nəşrləri 
nəzərdə tuturdu. Zaman 
keçdikdən sonra termin 
genişləndi və hal-hazırda 
jurnalistikanın geniş spektrini 
əhatə edir. 

Jurnalist - Məlumatı tapan, 
üzərində işləyən və yayımlayan 
şəxs. Müasir dövrdə jurnalistin 
hər hansı bir media vasitəsinin 
əməkdaşı olması vacib deyil.O, 
müstəqil çalışa bilər.
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Medianı tez-tez „dördüncü hakimiyyət də” adlandırırlar, 
çünki onun əsas vəzifəsi hakimiyyətin üç şaxəsinin (qanun-
vericilik, icraçı və məhkəmə hakimiyyəti) daimi nəzarət yolu ilə 
ictimaiyyətin xidmətidir. O, cəmiyyət və hakimiyyət arasında 
vasitəçi olmalıdır, amma eyni zamanda, cəmiyyətin birbaşa 
müttəfiqi və həmfikri olmalıdır. 

Medianın vasitəsilə vətəndaşlara bir çox məlumat gəlir, amma 
onlardan hər biri cəmiyyət tərəfindən “dördüncü hakimiyyət 
üçün” tapşırılan funksiyanı yerinə yetirir. Jurnal-qəzetlərin, inter-
net nəşrlərin və ya televiziya şirkətlərinin yayımladığı məlumatlar 
çox rəngarəngdir. Onlardan bəziləri yalnız bizim maraqlarımızı 
qane edir, amma elə bir məlumatlar da var ki, hansından 
təhlükəsizliyimiz asılıdır; bəziləri isə, sadəcə, gündəlik həyatda 
köməklik edir; məs.: sabah hava necə olacaqdır, yollarda vəziyyət 
necədir, bizim üçün lazımi əşyanı harada əldə edək və s.

Medianın ayrılmaz hissəsi reklamdır – vətəndaş anlayışımızın 
yüksəlməsinə istiqamətləndirilən həm kommersiya və ya siyasi, 
eləcə də sosial reklam. Məsələn, avtomobilin idarə edilməsi 
zamanı təhlükəsizlik kəmərinin zərurətini izah edən sosial reklam 
və ya zorakılıq və ya diskriminasiyaya qarşı istiqamətləndirilmiş 
reklam. Növbəti linkdə qadınlara qarşı yönəldilmiş zorakılığa 
qarşı klipi izləyə bilərsiniz - “Onu vur” (Slap Her), hansı ki, italyan 
nəşriyyatı fanpage.it məxsusdur. Klip oğlanlardan qızı vurmağı 
xahiş etdikdə onların necə hərəkət etdiklərini göstərir.

Media və seçkilər
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Medianın tarixi qədim dövrlərdən - insanların müxtəlif 
xəbərləri bir-birinə şifahi danışdıqları və ya qədim şəhərlərin baş 
meydanına toplaşmış xalqa xəbəri, onlar üçün vacib və lazımi 
məlumatı yaydıqları dövlərdən başlayır . Hələ Qədim Romada 
məlumatın yayımlanmasının bir neçə üsulu var idi: b.a. carçılar 
var idi, onlar müxtəlif xəbərləri izdihamlı yerlərdə oxuyurdular; 
hakimiyyət əyalətlərdə məlumatların yayımlanması üçün pa-
pirusdan istifadə edirdi; şəhərlərdə isə xüsusi divarlar var idi, on-
larda elanlar yazılırdı. Qədim Çin idarəçiləri də oxşar vasitələrdən 
faydalanırdılar, onlar öz fərmanları və elanlarını camaat arasında 
yayımlayırdılar; Venesiyada yerli hakimiyyət əlyazma qəzetləri 
buraxırdı, amma onlardan hər biri yalnız konkret məlumatın 
yayımlanmasına xidmət göstərirdi və müvafiq olaraq, ənənəvi 
qəzet kriterilərini qane edə bilmirdi. 

İlk qəzet 17-ci əsrin əvvəlində alman dilində dərc edildi. Əsrlər 
boyunca kifayət qədər uzun yol keçmiş (birinci gürcü qəzeti 19-
cu əsrin əvvəlində dərc edildi və ona başdan “Gürcüstan qəzeti”, 
sonra isə “Gürcü qəzeti” adı verildi ) çap mətbəəsinin tarixi məhz 
buradan başlanılır. 20-ci əsrin əvvəlindən isə radioyayım öz 
başlanğıcını götürür, həmin əsrin 50-ci illərindən isə - televiziya. 
Televiziya bu günə qədər kütləvi kommunikasiyanın ən nüfuzlu 
vasitəsi olaraq qalır. 20-ci əsrin sonunda media üçün daha bir 
məkan açıldı – internet. 

Daha çox inkişaf etdikcə, media bir o qədər də xalqa təsirini 
artırır. Tarixdə bunun bir çox nümunələri vardır, - medianın ictimai 
fikrə, öz ölkəsinin gələcəyinə və bütövlükdə medianın inkişafına 
ciddi təsir göstərməsi.

Gürcü mətbuatı 19-cu əsrin sonunda Gürcüstanda belə 
bir əhəmiyyət qazandı, bu zaman ictimai xadimlər publisistik 
məktublarla camaatı bir sıra dəyişikliklərin zərurətinə inandırmağa 
çalışırdılar. Məhz İlya Çavçavadzenin və onun həmfikirlərinin 
məktubları nəticəsində təhsilin əlçatması tələbatına o dövrkü 
cəmiyyətin yanaşması dəyişir və formalaşırdı. “İveriya” qəzetində 
dərc edilmiş publisistik məktublarda İlya tez-tez xalq təhsili, 
gənclərin tərbiyəsi, ana dilində təhsil, ictimai həyatda qadınların 
fəal cəlb olunması məsələləri haqqında söhbət aparırdı. Bax, 1886-
cı ildə müəllimlər haqqında dərc edilmiş məktubda o, nə yazırdı: 
„Bu cəhətdən qadın müəllimlər daha acınacaqlı vəziyyətdədirlər, 
onların bir çoxlarına dövlət müəssisələrində hər hansı bir vəzifə 

Qədim zamanlardan bu 
günə qədər media

L ü ğ ə t

Qəzet – ital. Gazzeta) 
müəyyən aralıqla, müntəzəm 
buraxılan nəşr. O, ictimaiyyət 
üçün mühüm və maraqlı yeni 
xəbərlərdən, müxtəlif mövzular 
üzrə məqalələrdən, eləcə də 
redaksiya məqaələlərindən və 
reklamdan ibarətdir.
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1. Sizin fikrinizcə, müasir gürcü mediası bu gün necədir?
2. Gürcü mətbuatı haqqında nə bilirsiniz?

Birinci gürcü qəzeti haqqında daha çox məlumatı axtarıb tapın.

S U A L L A R :

Media etikası və 
özünütənzimləmə 

Hər hansı bir media vasitəsi sənayedir və istehlakçı üçün 
çalışır, hərçənd adi sənayedən onu yüksək ictimai məsuliyyət 
fərqləndirir. Bu onu bildirir ki, medianın məqsədi yalnız gəlir, 
mənfəət götürmə olmayacaqdır, onun vəzifəsi hər bir vətəndaşa 
yaxşı xidmət etməkdir. 

Mediaya nə lazımdır ki, cəmiyyətə yaxşı qulluq etsin? Əlbəttə 
ki, gəlir lazımdır və azadlıq. Amma bu azadlıq hər şeyin hüququnu 
bildirirmi? Qanun nəyi tənzimləyir və qanun arxasında nə qalır?

“İveriya” qəzeti

nəsib olmur. Onların fədakarlıq və ağırlıqla yüklənmiş zəhməti 
daha az hörmət qazandırır, az ödəniş və təmənna ilə daha az 
sığortalıdır. Bundan başqa, nə qədər hazırlıqlı olsa, öz vəzifəsinin 
icrası üçün nə qədər özünü əsirgəməsə də, qadın olduğu üçün 
ona kişilərin qarşısında nadir halda üstünlük verilir, nə zaman ki 
hər ikisi eyni zamada yer tapmaq üçün irəli dururlar”.

O dövrün çar Rusiyası Gürcüstanında ölkə və xalq üçün belə 
bir əhəmiyyətli mövzular üzrə, ağır şərtlərə baxmayaraq, ictimai 
fikrin formalaşmasına məhz gürcü mətbuatı müvəffəq olurdu.

Media Birinci Respublikanın dövründə (1918-1921) xüsusilə 
aktiv idi. Həmin dövrün mətbuat və kino-xronikasına nəzər salsaq 
görərik ki, yerli özünüidarəetmə məsələləri və desentralizasiya 
islahatı media ilə (o dövrün mərkəzi mediası ilə) nə qədər yaxşı 
işıqlandırılırdı və diskussiya mövzuları nə qədər geniş təqdim 
edilmişdi.

Hər dövrdə, hər bir hakimiyyət medianı nəzarət etməyə 
çalışırdı, çünki medianın nəzarəti özlüyündə ictimai fikrə və şəxsi 
maraqlara uyğun olaraq, idarəetməni bildirirdi.
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Gürcüstan qanunvericiliyi hər bir vətəndaşın sözünü qoruyur və 
azadlığın təməli hüququnu bildirir, medianın azad işini təmin edir 
və eyni zamanda onun iş şərtlərini, vergilərini müəyyənləşdirir 
və bəzi hallarda, ictimaiyyəti zərərli təsirdən qoruyur, məsələn: 
mediaya spirtli içkilərin, siqaretin və ya silahın reklam etməsini 
qadağan edir. Amma medianın redaksiya işinə gəldikdə isə - 
jurnalistlər nəyi və necə işıqlandırsınlar və çatdırsınlar, bu, qa-
nundan kənardadır.

Dünyanın hər bir demokratik dövləti media azadlığı haqqında 
razılığa gəlir, amma media tam azad ola bilməz, çünki tam azadlıq 
cəmiyyət üçün zərərli işi də nəzərdə tuta bilər, məsələn: qətlə və 
zorakılığa çağırışlar, insanların diskriminasiyası və təhqiri. Eyni 
zamanda medianı dövlətə həvalə etmək olmaz, yəni hakimiyyət 
şəxsi maraqlarına əsasən mediaya nəzarət və idarə edə bilməz. 
Şəxsi maraqları üçün mediadan nə müxtəlif siyasi, biznes və 
ya müəyyən qruplar istifadə etməməlidirlər, məsələn, Sovet 
hakimiyyəti illər ərzində öz ideologiyasının yayımlanması üçün si-
lah kimi mediadan istifadə edirdi və müvafiq olaraq media azad 
deyildi. Sovet İttifaqının ərazisində yaşayan insanlar real olan yeni 
xəbərləri deyil, informasiyanı yalnız hakimiyyətin istədiyi formada 
dinləyir və oxuyurdular.

Bəs o zaman medianın azad ola biləcəyi vasitə nədir və 
eyni zamanda şəxsi nəhəng təsirindən camaatın ziyanına necə 
istifadə etməsin? Bu problemin həllli yolu kimi medianın peşəkar 
və etika standartları hesab edilir. Peşəkar və etika standartı medi-
aya tapşırır ki, ictimaiyyətə çatdıracağı məlumatı yaxşı yoxlasın; 
cəmiyyətə həqiqəti söyləsin və yalanı yayımlamasın; faktı və 
mülahizəni bir-birindən ayırsın; insanların hüquqlarını qorusun; 
müxtəlif əlamətlərlə insan diskriminasiyasına dəstək verməsin; 
nifrət dilindən istifadə etməsin; insanın şəxsi həyatına qarışmasın; 
uşaqların maraqlarına üstünlük versin; onun iş fəaliyyətinə təsir 
göstərmək məqsədilə maddi və ya başqa növ mənfəət götürməsin; 
redaksiya və reklam materiallarını bir-biri ilə qarışdırmasın; 
obyektiv və qərəzsiz olsun; öz səhvini vaxtında düzəltsin və s. 
Bu qaydaları jurnalistlərin özləri yaradır və onlara riayət edirlər 
və özləri də bu standartların yerinə yetirilməsinə nəzarət edirlər. 
Bunda onlara yenə də cəmiyyət köməklik göstərir, cəmiyyət 
medianın səhvlərini diqqətsiz buraxmır, ona daim göstərir və bu 
yolla jurnalistlərə yardım edir ki, daha yaxşı olsunlar.

Bu proses, yəni medianın özünütənzimləməsi jurnalist üçün 
hər hansı bir cəzanı və ya sanksiyanı bildirmir, əksinə buraxılmış 
səhvin düzəlməsini, lazım gəldiyi halda, üzr istəməyi və gələcəkdə 
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öz peşəkarlığının artırılmasını nəzərdə tutur. Vətəndaşın jurnal-
istin, redaktorun, bütövlükdə nəşriyyatın və ya yayım şirkətinin 
yuxarıda sadalanan peşəkar qaydaları pozduğunu hesab 
etdiyində, kimə müraciət etməlidir?

Gürcüstanda 2009-cu ildən medianın iş prinsiplərindən ibarət 
“Yayımçıların Davranış Məcəlləsi” mövcuddur, hərçənd yalnız 
yayımçılar üçün icbaridir. “Davranış məcəlləsi” yayımçılara onun 
prinsiplərinin yerinə yetirilməsi ilə birlikdə tapşırır ki, Məcəllənin 
prinsiplərinin pozulması hallarını təhlil edən özünütənzimləmə 
orqanlarını yaratsınlar. Məhz özünütənzimləmə orqanı vətəndaşın 
şikayətini daxil edə, peşəkar məcəllənin pozulmasını və ya dəqiq 
olmayan faktın düzəldilməsi tələbi ilə üzr istəməni təyin edə bilər. 
Məsələn, əgər hər hansı bir televiziya şirkəti sizin haqqınızda dəqiq 
olmayan məlumatdan, dəyişdirilmiş faktdan ibarət süjeti və ya 
verilişi verərsə, o zaman siz süjetin/verilişin efirə buraxılmasından 
on gün ərzində televiziya şirkətinin özünütənzimləmə orqanına 
müraciət etməlisiniz. Şikayəti özünüidarəetmə orqanına kim və 
necə daxil edə bilər, bu şikayəti özünütənzimləmə orqanı necə 
araşdırmalıdır, əgər ərizəçi qərardan razı deyilsə, bu zaman nə 
baş verir, - bu prosedurları ətraflı olaraq “Yayımçıların davranış 
məcəlləsi” müəyyənləşdirir. Siz onunla www.gncc.ge internet 
səhifəsində tanış ola bilərsiniz.

Ölkənin ictimai yayımçı şirkətinin də öz davranış məcəlləsi 
vardır. O, hər bir əməkdaşı üçün icbaridir və onunla www.gpb.ge 
internet səhifəsində tanış olmaq olar.

Gürcüstanda mətbuatın oxşar milli məcəlləsi yoxdur, amma 
ölkədə özünütənzimləyən müstəqil orqan vardır. Hər bir vətəndaş 

L ü ğ ə t

Yayımçı - İctimai Yayımçı, 
İctimai Yayımçının Acarıstan 
Televiziyası və Radiosu, 
lisenziya sahibi və ya avtorizə 
edilmiş fiziki və ya hüquqi 
şəxs, hansı ki, şəxsi redaksiya 
məsuliyyəti ilə öz yayım 
toru ilə nəzərdə tutulmuş 
məhsulun verilişini elə 
həyata keçirir ki,yayım toru 
ilə müəyyənləşdirilmiş vaxt 
ərzində tamaşaçı/dinləyici üçün 
eyni zamanda əlçatan olsun.

İctimai yayımlandırıcı, “Moambe” studiyası
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3. Medianın özünütənzimləməsini necə başa düşürsünüz?
4.  Necə düşünürsünüz, gürcü mediası etika prinsiplərinə əməl edir və ya yox?
5.  Elə bir misalları yadınıza salın, nə zaman medianın davranışı sizin üçün qəbul 

edilməz idi. Sizin fikrinizcə, buna səbəb nə idi?

S U A L L A R :

hər hansı bir jurnalistə qarşı ona müraciət edə bilər. Bu təşkilat 
“Jurnalistlərin Etika Xartiyası” adlanır. Xartiya eyni zamanda 
jurnalistlərin etika məcəlləsidir, ona imza atmaq Gürcüstanda 
fəaliyyətdə olan jurnalistlər üçün könüllüdür. 

„Jurnalistlərin Eika Xartiyasının“ şurası vardır. O, jurnalistlərdən 
ibarətdir və medianın etika standartlarını pozduğunu düşünən hər 
hansı bir vətəndaş ona müraciət edə bilər. Şura ərizələrə baxır, 
mübahisəli jurnalist məhsulunu öyrənir, həm ərizəçi və eləcə də 
cavabdeh jurnalistlə söhbət edir və müzakirə nəticəsində qərar 
qəbul edir. Qərarda jurnalistə xartiyanın ona peşəkar etikaya 
əməl etməsi tapşırılan prinsipini pozub-pozmadığı izah edilir (Xar-
tiya haqqında əlavə məlumatla www.qartia.org.ge səhifəsində 
tanış ola bilərsiniz).

 
Əgər vətəndaş hesab edərsə ki, media ona xüsusi ziyan 

vurmuş və mənəvi və maddi ziyanın ödənilməsini istədiyi 
halda, məhkəməyə müraciət etməlidir. Yuxarıda danışdığımız 
özünütənzimləmə sistemi oxşar cərimələri nəzərə almır, amma 
jurnalist səhvlərinin üzə çıxarılması-tanınmasından başqa onun 
başqa mühüm yüklənməsi də vardır: əgər medianın özü öz iş 
fəaliyyətini tənzimləyə bilmirsə, yəni özünü tənzimləyə bilmirsə, 
o zaman narazı cəmiyyətin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün 
onun tənzimlənməsi istəyi hakimiyyətdə yaranacqdır. Hakimiyyət 
tərəfindən isə medianın tənzimlənməsi medianın senzurasını 
bildirir, yəni nəzarəti və bu da həm azad medianı, eləcə də 
demokratik cəmiyyəti istisna edir. 

L ü ğ ə t

Senzura - (lat. censura) 
Hakimiyyətin çap məhsullarına, 
səhnə tamaşalarına, radio 
və televiziya verilişlərinə 
nəzarətidir, bəzən də şəxsi 
yazışmanın yoxlanılmasıdır 
ki, hakimiyyət üçün qəbul 
edilməyən məlumatın 
yayımlanmasına yol verilməsin 
və ya məhdudiyyət qoyulsun. 
Demokratik ölkələrin 
qanunvericiliyi məlumat 
azadlığını tanıyır və senzuranı 
qadağan edir.
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Xəbərlər
Dediyimiz kimi, məlumatlar müxtəlifdirlər, hərçənd medi-

adan tez-tez qəbul etdiyimiz xəbərlərdir. Ətrafımızda hər gün 
və hər il çoxlu xəbərlər olur, amma onlardan hamısı televiziya 
və ya qəzetin xəbərinə düşmür. Xəbərlər buraxılışına baxanda, 
qəzetləri oxuyanda və ya internetdə yenilikləri axtaranda, nəyin 
əsasında jurnalistlərin, redaktorların və prodüserlərin məhz son-
ralar bizə danışdıqları xəbərləri seçdiklərini düşünürük.

Xəbər nədir? Dərsliklərdə müxtəlif növ izahatlara təsadüf 
etmək olar, amma yenə də deyə bilərik ki, həqiqətən də xəbərə 
onu jurnalistin yeni xəbərə çevirməsi üçün bir neçə işarə lazımdır. 

“Yeni xəbər” termini özlüyündə bizə yeni olmasını işarə edir. 
Amma yenilik hər zaman vaxtda yeniliyi bildirmir. Bəzən yenicə 
baş vermiş və bu anda baş verən hadisə xəbər olar bilər; bəzən 
- nə zamansa baş vermiş, amma bu gün də davam edən xəbər; 
bəzən isə - bu günə qədər bilmədiyimiz və yenicə eşitdiyimiz 
xəbər. Amma bu xəbərdən televiziya və ya radio reportajı və ya 
məqalə hazırlamağımız üçün təkcə yenilik kifayət etmir. O, fərqli 
və seçilmiş olmalı və buna qarşı marağımızı oyatmalıdır. Amma 
təkcə yenilik və fərqlilik də kifayət etmir – bu və ya digər xəbər bi-
zim üçün mühüm də olmalıdır; və sonda, yeni, maraqlı və mühüm 
xəbər insanlara aid olmalıdır. Yeni xəbərlərin əsas kriteriləri bi-
zik, vətəndaşlar. Nə qədər çox insana aid olarsa və nə qədər çox 
insanın həyatına bu və ya digər xəbər hər hansı bir dəyişikliyi 
gətirərsə, yeni xəbər də bir o qədər böyük və irimiqyaslı ola 
bilər (məsələn: növbədənkənar parlament, prezident və ya yerli 
seçkilər, səhiyyə və təhsil sistemində yeniliklər, milli valyutanın 
kəskin dəyişikliyi və s.)

Onu da demək lazımdır ki, yeni xəbərləri yerinə əsasən də 
fərqləndirmək olur, yaxınlığına əsasən. Bizə yaxın olan bizi daha 
da maraqlandırır, amma coğrafi sərhədlər tez-tez çox şərti olur-
lar, xüsusilə də bizdən uzaqda baş verən yenilik bizə aid olanda. 
Məsələn, 2014-cü ilin yazında xarici media Qərbi Afrikada ebola 
virusunun aşkarlanmasının yeni partlayış məlumatını yayımladı 
(birinci dəfə bu təhlükəli virus 1976-cı ildə Afrika qitəsində, Konqo 
Respublikasında, Ebola çayının yaxınlığında aşkarlanmışdır. Vi-
rus öz adını da yerinə əsasən götürmüşdür). Yenilik Gürcüstanda 
da mühüm və aktual oldu. Gürcü mediası dərhal ictimaiyyət 
üçün virusun, onun simptomlarının, nəticələrinin, təhlükələrinin, 
ölkə sərhədlərində təsis edilmiş yoxlamalar haqqında məlumatı 
yayımlamağa başladı. 

L ü ğ ə t

Prodüser - (ing. Producer) 
televiziyanın/radionun 
xəbərlər xidmətində xəbərlərin 
planlaşdırılmasına və hazırlıq 
prosesinə rəhbərlik edən və 
yeni xəbərlərin buraxılışında 
məsuliyyət daşıyan şəxs. 

Redaktor - (fr.Rédacteur)  -  
1.  Kitabın,  jurnalın,  qəzetin  
nəşriyyatına rəhbərlik  edən  
və  onun  məzmununu  
təsdiqləyən  şəxs.  2.Məlumatı 
dərc üçün hazırlayan,mətni 
redaktə edən şəxs.

Eləcə də tanış olun:

“İtin insanı dişləməsi yeni 
xəbər deyil, amma insanın 
iti dişləməsi, bu artıq yeni 
xəbərdir” – Çarlz Anderson 
Dana, amerikalı jurnalist - 
1819-1897 illər. 

“Yeni xəbər odur ki,onu 
kimsə gizlətməyə çalışır, 
qalanı isə reklamdır” – Lord 
Nortklif, britanıyalı naşir- 
1865- 1922 illər. 

“İnsanların əksəriyyəti üçün 
heç bir yeni xəbər yaxşı 
yeni xəbər deyil, mətbuat 
üçün isə yaxşı yeni xəbər, 
ümumiyyətlə, yeni xəbərin 
olmamasıdır”, - Qloriya 
Borger, amerikalı jurnalist.

“Müstəqil mətbuat yaxşı 
və ya pis ola bilər, amma 
şübhəsiz ki, azadlıq xaricində 
mətbuat yalnız pis ola bilər”- 
Alber Kamyu, fransız yazıçısı, 
filosof, jurnalist - 1913-1960

“Publisistikanın ən əsas 
mövzusu indiki həyatdır, 
öz tam mənşəsi ilə, 
tam vəziyyəti ilə”, İlya 
Çavçavadze, gürcü yazıçısı, 
publisist, siyasətçi və ictimai 
xadim- 1937-1907
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Jurnalistlər və redaktorlar çoxlu sayda xəbərlərin arasında, 
onların fikrincə, mühümünü seçdikdən sonra nə edirlər? Bu hələ 
onu bildirmir ki, bu yeni xəbər sizə qədər mütləq gəlib çatacaqdır. 
Auditoriyanın televiziya reportajını və ya məqaləni təhlil etməsinə 
qədər, hələ uzun yol keçməlidir: məlumat və faktlar diqqətlə 
və səylə yoxlanılmalı; bu məlumat mənbəyinin kim olması 
yoxlanılmalı, onun hansı maraqları vardır, etibarlıdırmı və ya 
yox, medianın və sonra da onun vasitəsilə cəmiyyəti çaşdırmağa 
çalışmır ki? Jurnalistin əlavə məlumat axtarıb tapması da vacib-
dir, bəlkə xəbərin ilkin tarixçəsi var imiş, bəlkə onunla əlaqədar 
başqa məlumat da var? Yalnız bundan sonra jurnalist məhsulunun 
(məqalə, qısa məlumat, reportaj; birbaşa bağlantı, video və ya ra-
dio süjet və ya müsahibə ola bilər və s.) hansı forma ilə yazılması 
və ya hazırlanması fikrinə və işinə başlanılır; forma seşildikdən 
sonra ehtimal olunan ssenari yaradılır, lazımi respondentlərin 
və onlar üçün veriləsi sualların siyahısı hazırlanır; bundan 
sonra təşkilati hissə planlaşdırılır və jurnalist işə başlayır. Onun 
dönüşündən sonra yenidən redaksiyada analoji proses başlayır. 
Jurnalist və redaktor planlaşdırılmış ssenarini bir daha keçirlər, 
bu məlumatı və jurnalistin tapdığı vizual materialı müqayisə edir 
və yekunlaşdırırlar, bundan sonra jurnalist material üzərində işə 
başlayır. Hazırlanmış süjet və ya məqalə çapa qədər və ya efirə 
buraxılışına qədər yekun yoxlanışdan keçir və yalnız bundan 
sonra auditoriya üçün hazır olur. 

Bu, yeni xəbərlər jurnalistlərinin və redaktorlarının hər bir 
yeni xəbər üzərində işi zamanı gündəlik keçdiyi prosesin çox 
qısa bir təsvirdir. Bu, mürəkkəb bir prosesdir, amma cəmiyyətə 
yaxşı yoxlanılmış məlumatın çatdırılması üçün vacibdir. Dəqiq 
olmayan məlumatın yayımlanması insanlara ciddi ziyan yetirə 
bilər. “Jurnalist Etika Xartiyasına” əsasən, “Razılaşmaya əsasən, 
iki mənbə ilə yoxlanılmış məlumat dəqiq məlumat hesab edilir, 
hansında məlumatın kimə və nəyə aid olduğu insan, yer, hadisə 
eyniləşdirilmişdir”.

Buradaca qeyd etmək lazımdır ki, nə standart yoxlanış və nə 
də ki üzərində bir neçə gün iş kifayət etməyən mövzular da var. 
Belə bir mövzuların üzərində jurnalistlər həftələrlə və ya aylarla 
çalışırlar, bir baxışdan görünməyən və gizli olan məlumatları ətraflı 
olaraq öyrənilir, – belə bir jurnalistlər müstəntiq jurnalistlər 
adlanırlar.
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6. Son dəfə gördüyünüz, eşitdiyiniz və ya oxuduğunuz yeni xəbərləri yadınıza 
salın və yuxarıda sadalanan kriterilərə əsasən analiz edin (yenilik, xüsusilik, 
əhəmiyyət, insanlara yaxınlığı);

7. Gürcüstandan kənarda baş verən, amma cəmiyyətimiz üçün əhəmiyyət kəsb 
edən xəbəri yadınıza salın;

8. Əlavə oxu materialında jurnalistika və xəbərlər haqqında verilən ifadələrlə tanış 
olun, onlarla razısınız və ya yox? Öz sözlərinizlə izah edin.

S U A L L A R :

Media bəzən peşəkar və etika standartı ilə həvalə edilən kimi 
dəqiq olmur. Elə olur ki, jurnalistlər və redaktorlar siyasi və ya 
başqa qrupların təsiri altına düşür, onların maraqlarını ifadə edir, 
ictimaiyyətə təsir imkanlarından sui-istifadə edir və təbliğat 
aparırlar. Bu cür media qərəzli mediadır. Bunun üçün də bilməliyik 
ki, jurnalistlərdən nə tələb olunur, kimə xidmət etməlidirlər və 
medianın bizə söylədiklərini mübahisə olunmayan həqiqət kimi 
qəbul etməməliyik. Jurnalistlərin işlərinə biz də jurnalist gözü ilə 
baxmalıyıq – dinləməli, yoxlamalı və özümüz nəticə çıxarmalıyıq. 
Media vasitəsi bizim etibarımızı məhz zamanın bizə onun öz 
işinə və cəmiyyətə vicdanla xidmət etdiyini göstərdikdən sonra 
qazanır.

L ü ğ ə t

Təbliğat (lat. Propaganda 
- yayımlanası – məlumatın 
çatdırılma formasıdır, 
istənilən kommunikasiya 
formasının plan ölçülü insanın 
düşüncəsinə, emosiyalarına və 
davranışına təsir mexanizminin 
istifadəsi.

1. Şəhərinizdə, munisipalitetinizdə hansı media vasitələrinin olduğunu axtarıb 
tapın.

2.  Onlar haqqında hansı məlumatınız var?
3.  Məlumatı axtarıb tapdıqdan sonra sizin üçün maraqlı jurnalistlərlə görüş təşkil 

edin və ya yaxınlıqda olan media vasitələrinə baş çəkməyi planlaşdırın.

T A P Ş I R I Q 5.1

1. Şəhərinizdə, munisipalitetinizdə baş verən və jurnalistlər üçün maraqlı ola 
biləcək xəbəri yadınıza salın.

2.  Müzakirə edin, bu xəbərdə əsas nə ola bilər, onun hansı hissəsini irəli sürə 
bilərsiniz və necə bir başlıq verərdiniz?

T A P Ş I R I Q 5.2
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Cəmiyyət yönümlü 
media 

Media bizə aid olan və ətrafımızda baş verən xəbərlərlə 
faydalanır. Bir çox hallarda, jurnalistlər vətəndaşlardan həmin 
məlumatı alırlar, hansını sonralar televiziya və ya qəzet üçün 
hazırlayırlar. Bir çox hallarda cəmiyyət və jurnalistlər birlikdə 
lazımi məlumatın tapılması üçün çalışırlar. Vətəndaşın özü də 
ictimai qurumlardan onun üçün əhəmiyyətli və lazımi məlumatı 
tələb edə və əgər lazımi hesab edərsə, onu mediaya çatdıra bilər. 
Vətəndaş eləcə də kommunikasiyanın hər hansı bir vasitəsilə 
mediaya onu narahat edən və ya şahidi olmuş xəbəri çatdıra 
bilər. Məsələn, əgər sizin kəndinizdə, şəhərinizdə və ya sadəcə, 
icmanızda petisiya hazırlanmışdırsa, o zaman həmin petisiya 
ilə vətəndaşlar yerli qamqeobaya müraciət edirlər. Siz eyni 
məktubu yerli media vasitələrin redaksiyasına göndərə və ya 
apara bilərsiniz və onlardan petisiyada verilmiş xahişin yerinə 
yetirilməsinə nəzarəti xahiş edə bilərsiniz. Prosesə jurnalistləri 
cəlb etməklə, siz nəzarətin əlavə mexanizmini qazanmış olur-
sunuz.

Müasir dövrdə insan tez-tez özü də vətəndaş-jurnalist olur və 
yeni xəbər hazırlayır, yazır, əldə edir və internetin vasitəsilə onu 
yayımlayır və ya artıq hazır materialı media vasitəsinə çatdırır. 

Bir sözlə, biz, vətəndaşlar, jurnalistlər üçün həm məlumat 
mənbəyi, həm də adresatıq. Bizim üçün əhəmiyyətli məlumatı me-
diaya çatdırırıq, jurnalistlər isə cavab olaraq xəbəri bizə bildirirlər 
ki, hakimiyyət bizim problemlərin həlli üçün nə edir. Demokratik 
idarəetməni cəmiyyət məhz bu yolla, medianın köməkliyi ilə və 
hakimiyyətin nəzarət yolu ilə həyata keçirir. 

Medianın həm vətəndaş anlayışının yüksəldilməsində, eləcə 
də bütövlükdə ölkənin inkişafı işində xüsusi rolu vardır. Ölkədə 
seçki mərhələsi başladıqda məhz media həlledici amillərdən biri 
olur. Seçkilər prosesində jurnalistlərin tapıb cəmiyyətə çatdırdığı 
məlumatın xüsusi əhəmiyyəti vardır. Media bu və ya digər 
seçkilərdə iştirak edən namizədlərin proqramları və məqsədləri 
və ya seçki prosesinin gedişi haqqında cəmiyyətin daha yaxşı 
məlumatlandırılmasını təmin edir, eləcə də media siyasi və 
ictimaiyyət üçün aktual məsələlər üzrə debatları təmin edir və bu 
da bir tərəfdən, seçiciyə düzgün seçim etməkdə yardım edir və 
digər tərəfdən, ölkədə siyasi müxtəlifliyə şərait yaradır. 

Seçkilər işıqlandırıldıqda xüsusi missiyası ilə birlikdə medianın 
əlavə öhdəliyi də baş qaldırır, -siyasi prosesi, seçkilərin gedişini, 
namizədlərin və iştirakçı siyasi partiyaların məqsədlərini maksi-

Gürcüstanda media – 
ölkəmizdə yüzlərlə media 
vasitəsi mövcuddur, 
televiziya şirkətləri, radiolar, 
qəzetlər, jurnallar, internet 
nəşrlər.2012-ci ildə media.
ge media portalı gürcü 
mediasının məlumat 
kitabçasını tərtib etdi, onun 
vasitəsilə regionunuzda 
və şəhərinizdə olan media 
vasitələrini tapa bilərsiniz.

http://www.media.ge/ge/
database/media/

L ü ğ ə t

Petisiya - bələdiyyənin:
* qeydiyyata alınmış 
seçicilərin ümumi sayının ən 
azı 1 faizinin və yaxud
* konkert məntəqə tərəfindən 
hər hansı bir aktual məsələnin 
həlli layihəsini hazırlanması və 
sakrebuloya təqdim edilməsi. 
Sakrebulo 1 ay ərzində onu 
təhlil etməlidir. Təhlildə 
petisiya təşəbbüskarının 
iştirak etmək və məruzə ilə 
çıxış etmək hüququ var.
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mal şəkildə eyni və obyektiv olaraq ictimaiyyətə göstərməlidir. Bu 
cəhətdən özəl, kommersiya kanallarından daha çox məsuliyyət 
ictimai yayıma həvalə olunur. O, vətəndaşlar tərəfindən ödənilmiş 
vergilərlə maliyyələşdirilir və ictimaiyyətin bütün səviyyələrinə 
yönəlmişdir. 

Özəl kanallardan fərqli olaraq, ictimai televiziya reklam və 
mənfəət gəlirinə yönəlməmişdir, bunun üçün də öz verilişləri 
ilə reklam sifarişçilərinin və ya cəmiyyətin bir neçə qrupunun 
maraqlarına deyil, xalqın tələbatlarına cavab verməlidir.

Gürcüstanda İctimai yayımçı 2004-ci ildə “Yayımçı haqqında 
qanunun” əsasında yaradılmışdır. Bu qanuna əsasən, ictimai 
yayım siyasi və kommersiya təsirindən azad bir qurumdur; dövlət 
büdcəsindən maliyyələşdirilir; nə hakimiyyətə və nə də hər hansı 
bir ictimai quruma tabe deyil; auditoriyaya ictimai maraqlara 
uyğun olaraq müxtəlif verilişlər çatdırır. 

2004-cü ilə qədər Gürcüstanda dövlət teleradiokorporasiy-
ası mövcud idi. Onun radio yayımı 1925-ci ildə, televiziya yayımı 
isə - 1956-cı ildə başlamışdı. 2004-cü ildə onun bazasında 
Gürcüstanın ictimai yayımı yaradıldı, 2013-cü ildən isə ictimai 
yayım ölkədə üç televiziya (Birinci kanal, İkinci kanal, Acarıstan 
televiziyası) və üç radio (ictimai radio 1 və ictimai radio 2, 
Acarıstan radiosu) kanalı ilə həyata keçirilir. 

1. Gürcüstanın İctimai yayımçısı haqqında nəyi bilirsiniz? 
2.  Onun verilişləri gənclərin maraqlarını qane edirmi?

T A P Ş I R I Q 5.3

Aşağıda verilən vəziyyətlə tanış olun və suallara cavab verin:

T A P Ş I R I Q 5.4

İki şəhəri birləşdirən yol çoxlu qarın yağmasına 
görə uçdu. Uçqunun nəticəsində ölüm hadisəsi olmadı, 
amma uzun müddət hərəkətdə maneələr oldu və yolun 
bərpasına, ehtimal edilərək, aylar lazım gəldi. Hadisə 
yerinə yerli hakimiyyət nümayəndələri gəlib söz verdilər 
ki, problemi qısa bir zamanda həll edəcəklər. Sonralar 
məlum oldu ki, yolun zədələnməsinə görə onun təmiri 
üçün yerli hakimiyyət bir neçə il əvvəl vəsait ayrılıbmış. 
Bu yol əhali üçün əsas ticarət və gediş-gəliş marşrutudur. 
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Hadisə haqqında məlumatı yerli media yayımladı.
Aşağıda onlardan bir neçəsi verilmişdir:

Məlumat N1

Hakimiyyət əhaliyə yolun bərpasını vəd etdi
Yerli hakimiyyətin nümayəndələri hadisə yerinə baş 

verəndən bir neçə dəqiqə sonra gəldilər. Qubernatorun 
orada olan jurnalistlərə bildirdiyinə görə, yolun bərpası 
üçün işlər elə həmin gündən başlayacaqdır.

Əhali üçün əsas gediş-gəliş və ticarət marşrutu olan iki 
şəhəri birləşdirən yol bu gün günorta çoxlu qarın yağmasına 
görə uçdu. Rəsmi məlumatlara görə, yol zədələnibmiş. 
Hadisə tələfata səbəb olmamışdır.

Məlumat N 2

Yolsuz qalan iki şəhər 
Əhali üçün əsas ticarət və gediş-gəliş marşrutunu 

təqdim edən yol, bu gün günorta, çoxlu qarın yağmasına 
görə uçmuşdur. Hadisənin nəticəsində tələfat yoxdur. 

Hadisə yerinə gələn hakimiyyət nümayəndələri bildirirlər 
ki, zədələnmiş yolun bərpasına bir neçə ay lazımdır, artıq bu 
gün təmir işlərinə başlanılacaqdır. Bu bir neçə ay ərzində, 
əhali dolayı yollardan istifadə etməlidir, bu da onların 
sözlərinə görə, çoxlu problem yaradacaqdır.

Məlum oldu ki, qarın uçurduğu yol, illər ərzində 
zədələnibmiş. Onun təmiri üçün yerli hakimiyyət 
vəsait ayırıbmış, amma konkret olaraq hansı miqdarda 
vəsaitin ayrılması və nə üçün bu günə qədər işlərin başa 
çatdırılmaması bizim üçün bəlli deyil. Hadisə yerinə gəlmiş 
qubernator müxbirimizin bu sualına cavab vermədi. 

Məlumat N3 

İllər öncə təmir olunası yolu qar yağıntısı uçurdu
Qar iki şəhərin əsas birləşdirici yolunun kilometrlik 

sahəsini uçurdu. Hadisə nəticəsində itki yoxdur. Bərpa 
işlərinə ayların lazım gəlməsinə görə, əhali dolayı yollardan 
istifadə etməlidir və bu da gediş-gəlişi çətinləşdirəcəkdir. 

 Hadisə yerinə gələn hakimiyyət nümayəndələri söz 
verdilər ki, elə həmin gün təmir işlərinə başlanılacaqdır. 

L ü ğ ə t

Qubernator – Mərkəzi 
hakimiyyətin müvəkkili 
munisipalitetlərin müəyyən 
qrupunda (məsələn, tarixi 
Quriya ərazisində - “Lançxuti, 
Ozurqeti, Çoxatauri 
özünüidarəedən icmaların 
və özünüidarəedən şəhərin – 
Ozurqeti munisipalitetlərində”)
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Səhərdən qarın təmizlənməsi işlərinin nə üçün aparılmaması 
sualını qubernator belə cavablandırdı ki, rayonda texniki 
duz çatmır. O, bu günə qədər yolun bərpa işlərinin nə 
üçün aparılmadığı sualını cavabsız qoydu, hərçənd yerli 
hakimiyyət hələ bir neçə il əvvəl lazımi vəsaitlər ayırmışdır. 
Nəşriyyatımız hakimiyyətin mətbuat xidmətində araşdırdı 
ki, qubernator aparatı bir neçə min larini iki il öncə qəbul 
etmişdir. Buna səbəb əhalinin onlarla məktubu olmuşdu, 
məktubda camaat gözlənilən təhlükə haqqında yazır və 
işlərin dərhal başlanılmasını tələb edirdi. 

Yolun bərpası üçün ayrılmış vəsaitlər nəyə xərcləndi, bu 
gün bərpa işləri hansı vəsaitlərlə başlanılacaqdır və büdcə 
və əhaliyə hansı zərər yetişdi? – jurnalistlərimiz bu suallara 
cavab almağa çalışacaqlar. Mövzuya yenə də qayıdacağıq.

9.  Sizin fikrinizcə, verilən hadisə xəbərin kriterilərinə cavab verirmi (yenilik,  
 əhəmiyyət, insanlara yaxınlığı)?

10.  Verilən üç məlumat bir-birindən nə ilə fərqlənir?

11.  Onlardan hər hansı biri qərəzli deyil ki?

12.  Onlardan hansı daha ətraflıdır və nə üçün? 

12.  Hansı nəşriyyat media funksiyasını yerinə yetirir – cəmiyyətə xidmət edir?

13.  Sizin fikrinizcə, cəmiyyət üçün dəqiq və yoxlanılmış məlumatın çatdırılması  
 üçün jurnalistlər daha nə etməli idilər?

S U A L L A R :
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Media ilə əməkdaşlıq 
1989-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “Uşaq hüquqları 

Konvensiyasını” qəbul etdi. Konvensiya 54 maddədən ibarətdir 
və əsas hissəsi uşaq hüquqlarına və dövlətin öhdəliklərinə aiddir. 
1994-cü ildə Gürcüstanda da Konvensiyaya qatılır və bu da onu 
bildirir ki, dövlətimiz Konvensiya ilə həvalə edilən öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi məsuliyyəti üzərinə götürmüşdür. 

Konvensiyanın 12-ci maddəsində oxuyuruq: “Uşaq ona aid 
olan məsələlər üzrə öz fikirlərini sərbəst şəkildə söyləyə bilər”, 
13-cü maddə deyir ki, uşağın öz fikrini söyləmək hüququ var. Bu 
hüquq azadlıqdan ibarətdir, sərhədlərin olmasına baxmayaraq, 
uşaq öz seçiminə əsasən, istənilən növdə məlumatı və ya ideyanı 
axtara, qəbul edə və ya şifahi, yazılı və ya çap şəklində verə bilər, 
əgər bu məlumat onun üçün və ya başqaları üçün ziyan vermirsə; 
Konvensiyanın 17-ci maddəsi isə birbaşa məlumatın alınmasına 
aiddir: “dövlətlər kütləvi informasiya vasitələrinin mühüm rol-
unu etiraf edirlər və uşaqlar üçün müxtəlif milli və beynəlxalq 
mənbələrlə yayımlanmış məlumatın və materialın çatdırılmasını 
təmin edirlər”.

Əlbəttə ki, media uşaqların məsələlərinin işıqlandırılmasına 
xüsusi diqqət və ehtiyatla yanaşmalıdır. Uşağın maraqları xüsusi 
imtiyazlarla faydalanır, bunu da jurnalistlərə peşəkar və etika 
standartı həvalə edir. Media üçün çoxlu sayda milli və beynəlxalq 
tövsiyələr mövcuddur. Onlar mediaya uşaqlarla ünsiyyət və on-
lar haqqında və ya onların iştirakı ilə məlumatın hazırlanmasında 
köməklik edirlər. Xüsusi ehtiyat media tərəfindən 18 yaşına qədər 
uşaqlara və gənclərə aid olan xəbərlərə və verilişlərə az vaxtın 

L ü ğ ə t

Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı - BMT (United 
Nations Organization, UNO; 
qısaldılmış - United Nations, 
UN) - ümumi sülhün təmintının 
və dövlətlərin əməkdaşlığının 
beynəlxalq təşkilatıdır. O, 
1945-ci ildə yaradılmışdır.

Gürcüstan BMT-yə 1992-ci 
ildə üzv oldu, 1993-cü ildə isə 
Gürcüstanda Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının ofisi açıldı. 

Gürcüstanda eləcə də BMT-
nin Uşaqlar üçün Fondu 
(UNICEF) fəaliyyət göstərir, 
hansı ki, Gürcüstana uşaqların 
müdafiəsi, sağlamlığı və 
təhsil sahəsində dövlət sosial 
islahatın aparılmasında 
köməklik göstərir. 

Əlavə məlumat üçün baş çəkin: 
http://www.unicef.ge/

Media uşaqların hüquqlarını qorumalıdır
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ayrılmasını bildirmir; nə də media tərəfindən onlara birbaşa on-
larla əlaqədar məsələlər haqqında fikirlərini söyləməyə imkanın 
verilməməsini bildirmir. Şagirdlər də jurnalistlər üçün birbaşa 
onların rifahı üçün əlaqədar mövzularda məlumat mənbələri ola 
bilərlər.

Media nəinki uşaqlarla əlaqədar problemlərlə, həmçinin 
şagirdlər tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə, tədbirlərlə 
maraqlana bilər; şagirdləri birbaşa efirə dəvət edə bilər, onlar 
haqqında maraqlı süjetlər hazırlaya, onlar tərəfindən hazırlanmış 
məqalələri və ya məktubları dərc edə bilər. Bunun üçün media 
nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etmək, jurnalistləri maraqlandıra 
biləcək tədbirlər haqqında məlumat çatdırmaq olar. Bunlar si-
zin üçün aktual məsələlər üzrə görüş/diskussiya; həmin dövrdə 
media üçün aktual olan şəxsi qonaq dəvət etmək; sərginin və 
ya bədii gecənin təşkil edilməsi; məktəbin özünüidarəetməsinin 
seçkiləri və s. ola bilər. 

Şagirdlərin özləri də jurnalist ola bilərlər, məktəbin bazasında 
öz qəzet və ya televiziya studiyalarını yarada, özləri repor-
taj hazırlaya və məktəblərinin nəşriyyatı üçün məqalələr yaza 
bilərlər; müsahibələri yaza, fotoşəkilləri çəkə; məktəbdə və ya 
məktəbdən kənarda sorğular apara bilərlər.

Media üçün məlumatın çatdırılmasının yayılmış formalarıdır: 
pres-anons və pres-reliz (pres-anons və pres-reliz). On-
lardan birinci ilə jurnalistlərə gələcək tədbirlər haqqında, ikinci ilə 
- artıq keçirilmiş tədbir haqqında məlumat çatdırırsınız. Onlardan 
hər ikisi sadə, asan və qısa yazılmalıdır. 

Anons gələcək zamanda yazılır və bir A4 səhifəsindən artıq 
olmamalıdır.

Pres-reliz keçmiş zamanda yazıla bilər. Yaxşı olardı ki, bir 
A4 səhifəsindən çox olmasın və mediaya tədbir başa çatdıqdan 
sonra verilsin. 

Anons və pres-reliz də növbəti suallara cavab verir:
Kim? Nə? Harada? Nə vaxt? Nə üçün? Yaxşı yazılmış pres-

relizdən beş sualın hər birinin cavabını birinci abzasda almaq 
mümkündür (Nümunələr - Bax. Qoşma #4 və #5). 
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Özünüidarəetməni 
necə həyata keçirək
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Demokratik cəmiyyətdə ölkənin idarəedilməsində iştirak 
etmək vətəndaşın həm hüququ və həm də vəzifə borcudur. 

 Ölkə vətəndaşları həm mərkəzi, eləcə də yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının seçkilərində iştirak edir və cəmiyyət qarşısında du-
ran problemlərin həllini bacaran siyasi qüvvələri və siyasətçiləri 
dəstəkləyirlər. 

Amma yalnız dörd ildən bir seçki məntəqələrinə gedib istənilən 
namizəd üçün səs verilməsi kifayət deyildir.

Hakimiyyətin yaxşı çalışması üçün vətəndaşlar tərəfindən 
onunla əməkdaşlıq edilməsi və eyni zamanda onun fəaliyyətinə 
daim nəzarət edilməsi vacibdir. Əmin olmalıyıq ki, bizim 
tərəfimizdən seçilən hakimiyyət bizim tələblərimizi nəzərə alır və 
bizim qarşımızda olan məsələlərin həlli üçün işləyir. 

İdarəçilik (qərarın qəbul edilməsi) prosesində vətəndaşın 
iştirakı müxtəlif forma ilə ifadə edilə bilər:

�� Ölkədə baş verən siyasi proseslər üzrə məlumatın olması 
ilə;

�� Mühüm problemlər üzrə müzakirə ilə;
�� Müxtəlif ictimai toplantılar və ya aksiyalarda iştirak ilə;
�� Könüllü işlərlə;

Mövzu

6 Özünüidarəetməni necə 
həyata keçirək

Şagirdlər özünüidarəetmənin həyata keçirilməsində iştirak edirlər
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�� Müxtəlif ictimai qurplar və assosiasiyalara üzv olmaqla
�� Etirazı bildirməklə (lazım gəldiyi halda);
�� Siyasətçilər üçün məktub yazmaqla;

Yerli özünüidarəetmənin iş fəaliyyətində iştirak növbəti 
mexanizmlərin tətbiqi ilə mümkündür:

�� Qəsəbənin ümumi toplantısının çağırılması; 
�� Petisiyaların imzalanması;
�� Vətəndaş məsləhətçiləri şurası; 
�� Sakrebulo və onun komissiyalarının iclaslarında iştirak; 
�� Seçilən siyasətçilər tərəfindən görülən iş barəsində 

hesabat(lar)ın dinlənilməsi və s. 
Qeyd edilən mexanizmlər yeniliyi təqdim edirlər və 2015-ci ilin 

yayında “Yerli Özünüidarəetmə Məcəlləsi” ilə (XV fəsil) müəyyən 
edilmişlər. Vətəndaşlarımızın böyük hissəsi hələ ki, bu imkan-
lardan istifadə edə bilmir.

Sadalanan formalar demokratik cəmiyyətdə öz mövqeyini 
qeyd etmək üçün mühüm mexanizmlərdir. Ölkədə baş verən 
proseslərdən cəmiyyətin təcrid olunduğu hallarda, hakimiyyətin 
nəzarəti, “yoxlanış və tarazlaşdırma” sisteminin əsas elementləri 
həyata keçirilmir. Belə bir halda, hakimiyyət nümayəndələri və 
ictimai məmurlar tam sərbəstlik hiss edə və məhdudiyyətlər 
xaricində, öz maraqlarının xeyrinə hərəkət edə bilərlər. 
Hakimiyyətin belə bir hərəkəti cəmiyyətin rifahına ziyan gətirə və 
insan hüquqlarının pozulmasının səbəbi də ola bilər. 

Vətəndaşların ölkənin idarəetməsində iştirak etmələri üçün 
onlar demokratik prinsipləri və idarəetmə prosesinə cəlb olunma 
yollarını və mexanizmlərini bilməlidirlər. 

Gürcüstan vətəndaşları yerli özünüidarəetmə hüququnu 
Gürcüstan Konstitusiyası və “Yerli özünüidarəetmə Məcəlləsi” 
ilə təyin edilən qaydaların əsasında həyata keçirirlər. Artıq qeyd 
etdiyimiz kimi, hər bir Gürcüstan vətəndaşı qanunun tələblərinə 
cavab verdiyi halda (yaşı, yaşadığı yer), yerli özünüidarəetməyə 
seçilə və özünüidarəetmədə istənilən vəzifəni tuta bilər (pas-
siv seçki hüququ). Eləcə də 18 yaşı tamam olan Gürcüstan 
vətəndaşının özünüidarəetmənin seçkilərində iştirak etmək 
hüququ var (aktiv seçki hüququ).

“Yerli özünüidarəetmə Məcəlləsinə” əsasən, hər bir vətəndaşın 
yerli özünüidarəetmənin hansı proqramları və ya layihələri həyata 
keçirməsi haqqında, büdcənin nəyə xərclənməsi və s. haqqında 
informasiya tələb etmək hüququ var. Yerli özünüidarəetmənin 
şəffaflığı demokratiyanın əsas şərtidir. Amma hökumətin şəffaflığı 
daha artıqdır, nəinki təkcə informasiyanın yayımı. 

Yerli özünüidarəetmənin şəffaflığının təmin edilməsi üçün 
vətəndaşlara media ilə əməkdaşlıq da köməklik edəcəkdir. 

L ü ğ ə t

Passiv seçki hüququ – 
vətəndaşın hüququ ki, ictimai 
hakimiyyətin seçimli vəzifəsini 
tutmaq üçün özü səs toplasın. 

Aktiv seçki hüququ – 
vətəndaşın hüququ, səs vermə 
vasitəsilə ictimai hakimiyyətin 
seçimli orqanlarını və vəzifəli 
şəxsləri seçsin. 
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Bu prosesdə media ictimaiyyətin müttəfiqidir. Vətəndaşlar 
jurnalistlərlə birlikdə ictimai qurumlardan mühüm məlumtı 
tələb edə və üzərində işləyə bilərlər; medianın köməkliyi ilə on-
lar tərəfindən hazırlanmış petisiya haqqında geniş auditoriyanı 
tanış edə bilərlər; medianın tribunasından istifadə edə və onları 
narahat edən və ya həllini zəruri hesab etdikləri problemlərin və 
məsələlərin həlli barəsində açıq danışa bilərlər. Media ilə birlikdə 
vətəndaşlar yerli özünüidarəetməyə daha yaxşı və hərtərəfli 
nəzarət edə bilərlər – müntəzəm olaraq büdcənin nə dərəcədə 
məqsədli şəkildə xərcləndiyi haqqında məlumat alsınlar, icmanın 
və ya əhalinin tələbatları nə dərəcədə onda düzgün nəzərə 
alınmışdır, vətəndaşlar öz problemlərinin eyniləşdirilməsinə və 
ya həlli prosesinə cəlb olunmuşdurlar və ya yox və s. Belə bir 
əməkdaşlıq, bir tərəfdən, vətəndaşlara imkan verir ki, ehtiyac 
olduğu halda, vaxtında cəlb olunsunlar və öz hüquqlarını qoruya 
və həyata keçirə bilsinlər, digər tərəfdən isə hakimiyyət seçicilər 
qarşısında daha hesabat məsuliyyətli olsunlar.

1. Sizin munisipalitetdə yerli özünüidarəetmə məcəlləsi ilə Gürcüstan vətəndaşları 
üçün verilmiş hər hansı bir hüququn istifadəsi halının olub-olmadığını 
eşitmisinizmi? Xahiş edirik, misallar gətirəsiniz.

S U A L L A R :

Ölkənin müxtəlif regionunun özünüidarəetmələrinin iş fəaliyyətlərinin verilən 
nümunələri ilə tanış olun. Müəyyənləşdirin ki, hər bir halda konkret olaraq, bu və 
ya digər özünüidarəedən vahidin sakinləri hansı səlahiyyətdən istifadə etmişlər. Bu 
növ fəallıqda iştirak etmək maraqlı olardımı? Cavabı əsaslandırın.

T A P Ş I R I Q 6.1

1) Şuaxevi munisipalitetinin Sivadzelər kəndi kiçik, yüksək 
dağlıq ərazidə yerləşən bir məntəqədir. On illər ərzində ona 
hökumət çox az diqqət verirdi. Kənddə yol və içməli su problemi 
kəskin dururdu.

Son illərdə kənddə qeyri-hökumət təşkilatı ilə birgə yaxşı iş 
ənənəsi yarandı. Onlarla (Sülh, Demokratiya və İnkişaf Qafqaz 
İnstitutu; Yerli Demokratiya Şəbəkəsi Mərkəzi) birlikdə əhali ye-
rli özünüidarəetmə Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş iştirakın yeni 
formasından istifadə etdi - əhalinin ümumi toplantısını dəvət etdi.

 2016-cı ildə Vətəndaşların Təşəbbüs Qrupu qamqeobaya 
ərizə verdi və məntəqənin ümumi yığıncağını keçirdi. Yığıncaqda 

L ü ğ ə t

Hesabat vermək – yerli 
hakimiyyət tərəfindən həyata 
keçirilmiş fəaliyyət haqqında 
tam məlumatın çatdırılması. 
Bu, əhalinin hakimiyyətin 
fəaliyyətini qiymətləndirmək 
yoludur. 
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məsləhətçi seçildi. Yığıncağın qərarlarından biri kəndə gedən 
yolun təmiri idi. Birinci mərhələdə kiçik sahə təmir olundu (bir 
neçə yüz metr). Munisipalitet və qeyri-hökumət təşkilatları kəndi 
materyalla təmin edirdilər, təmir üzrə isə əhalinin özü işləyirdi. 
Prosesə Acarıstanda işləyən Norveç şirkəti də cəlb olundu və 
kəndə inşaat materyallarını çatdırdı.

Sonra kənd qeyri-hökumət təşkilatları xaricində işini davam 
etdirdi. 2016-cı ildə onlar munisipalitet büdcəsindən iş üçün 
133 min lari aldılar, növbəti ildə bu məbləğ artıq 220 min larini 
təşkil edirdi və bu da ötən 25 il ərzində alınan yardımdan çox idi. 
Kənd artıq yolun və içməli su ilə təchizat problemini həll etmiş və 
özünüidarəetmələrlə yeni layihələr üzrə işə başlamışdılar.

Kəndin nailiyyəti qonşu kiçik kəndləri də belə bir fəaliyyətin 
perspektivliyinə inandırdı. Hal-hazırda qonşu kəndlər də analoji 
problemləri həyata keçirirlər. 

 
(Məlumat növu: https://cipdd.org/upload/files/local_initiatives-

geo.pdf).
2. 2015-2017-ci illərdə Marneuli munisipalitetində “Mülki 

büdcə” proqramı fəaliyyət göstərirdi ki, bu da munisipalite-
tin büdcəsinin bölgüsü və xərcləmə prosesində vətəndaşlara 
maraqlarını ifadə etmək imkanını verirdi.

Bu məqsədlə munisipalitet yerli büdcədən vəsaitlər ayırmışdı ki, 
bunun hüdudlarında əhalinin təşəbbüsü ilə layihələr hazırlanırdı. 
Vətəndaşlar layihələrin həyata keçirilməsi monitorinqi prosesinə 
də təşəbbüslə cəlb olunmuşdular.

 Bu model bir sıra ölkələrdə fəaliyyət göstərir. İlk əvvəllər, 
Braziliyada (San-Paoloda) tətbiq edilmişdi. Avropada analoji 
proqramları Polşa (“Sohoti modeli”) həyata keçirmişdi. Gürcü-
standa Marneuli munisipaliteti birinci idi ki, 2015-ci ildə bu modeli 
tətbiq etmişdi.

2017-ci ildə layihə çərçivəsində “Vətəndaş Büdcəsini 
Dəstəkləyən Şura” yaradıldı. Ona munisipalitetin, qeyri-hökumət 
təşkilatlarının və əhalinin nümayəndələri və dəvət olunmuş 
mütəxəssislər daxil idilər. 

Təkcə 2017-ci il üçün Marneuli bu proqram üçün 1,5 milyon 
lari ayırmışdı. Vətəndaşlar ümumi dəyəri 1, 2 milyon lari olan 51 
layihə təqdim etdilər.

 Məlumatın mənbəsi: http://www.marneuli.gov.ge/ge/).

“Yerli özünüidarəetmə məcəlləsinin” XI fəslindən çıxarışla - 85-88-ci maddələri ilə 
tanış olun (Qoşma 1). Sadalayın, özünüidarəetmədə vətəndaşların iştirakının hansı 
formaları verilmişdir. 

T A P Ş I R I Q 6.2
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IV mərhələ
Layihənin I, II və III mərhələlərində həyata keçirilən sorğuların 
nəticələri və keçilən materiallardan istifadə etməklə sorğu 
anketini hazırlayın və qonşuluğunuzda, yoldaşlarınızın arasında, 
məktəbdə, qəsəbinizdə və ya kəndinizdə ictimai rəy sorğusunu 
keçirin: “İctimai və fərdi tələbatlar – özünüidarəetmə 
ilə hansı məsələlərin və ya problemlərin həllində sıx 
əməkdaşlıq etməliyəm” (Sorğunun nümunələri ilə Qoşma 
N6-da tanış olun)
Bunun üçün:

�� Sorğunun məqsədləri və məsələlərini müəyyənləşdirin 
(tədqiqatın məqsədi vətəndaşların özünüidarəetmə 
ilə əməkdaşlıqla həlli mümkün olan tələbatların ayırd 
edilməsidir);

�� Hansı növ sorğunu keçirəcəyinizi qərara alın; 
vətəndaşlara sorğuları şəxsən təqdim edəcəksiniz və 
ya telefon vasitəsilə qərara alacaqsınız?

�� Funksiyaları bölün, müəyyənləşdirin: soğru anketini 
kim tərtib edir, sorğunu kim keçirəcəkdir, nəticələri 
kim yekunlaşdıracaqdır və tədqiqat nəticələri üzrə 
təqdimatı kim keçirəcəkdir?

V mərhələ
Sorğunu keçirdikdə bir neçə məsləhəti nəzərə alın: bacardığınız 
qədər nəzakətli olun, tədqiqatın məqsədini yaxşı formalaşdırın 
ki, respondentin özü də tədqiqatla maraqlansın və suallara 
səmimi cavab versin. 

VI mərhələ 
Sakit vəziyyətdə nəticələri yekunlaşdırın. Benefisiarların/
vətəndaşların fərdi və ictimai tələbatlarını ayrı-ayrılıqda 
qruplaşdırın.
Alınan nəticələri sinifdə təhlil edin.
Sizin üçün bir və ya bir neçə maraqlı məsələni seçin. Qərara alın 
ki, bu məlumatı yerli özünüidarəetməyə necə çatdırarsınız?Qeyd 
edilən məsələlərlə əlaqədar təqdimat/təqdimatlar hazırlayın.
Təqdimatları hazırladıqda keçilən materialdan istifadə edin. 
Ətraflı şəkildə təsvir edin ki, özünüidarəetmə ilə əlaqədar bu 
məsələnin həllini necə bacaracaqsınız; buna əsası hansı hüquqi 
mexanizmlər verirlər?

VII mərhələ
Sizin tərəfinizdən əldə edilmiş məlumatın və problemin həllinin 
sizə məxsus olan nəzərini yerli özünüidarəetməyə tanıtmağın 
ən effektli vasitələrindən biri də özünüidarəetmə nümayəndələri 
ilə görüşməkdir.

L ü ğ ə t

İctimai rəy sorğusu – bu və 
ya digər məsələ ilə əlaqədar 
vətəndaşların yanaşmalarının 
və ya mövqelərinin 
müəyyənləşdirilməsi; hərçənd 
bu termin seçicilərin rəyini 
qeyd etmək üçün də istifadə 
edilir. Media rəy sorğusundan 
müxtəlif məsələyə olan ictimai 
yanaşmanın işıqlandırılması 
üçün istifadə edir, partiyalar 
isə - siyasi əhval-ruhiyyənin 
təyin edilməsi üçün. Belə ki, 
ictimai rəy sorğusu qeyri-rəsmi 
referendum kimi hesab edilə 
bilər.

Benefisiarlar – insanlar 
qrupu, hansı birbaşa bu və ya 
digər fəaliyyətin nəticəsində 
(məsələn, pensiya sisteminin 
benefisiarları təqaüdçülər, 
xəstəxananın – xəstələr, 
gənclər düşərgəsinin – 
gənclər).
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Məktub hazırlayın. İlk növbədə, məktubun adresatını müəy-
yənləşdirin (bələdiyyə başçısı, qamqebeli (sədr), sakrebulonun 
sədri və s.). Məktubun əsas hissəsində sizin tərəfinizdən 
görülən işi təsvir edin. Görüşün məqsədini əsaslandırmaq 
üçün Gürcüstanın Orqan Qanunundan istifadə edə bilərsiniz 
– “Yerli özünüidarəetmə məcəlləsi”. Görüşün vaxtını və yerini 
müəyyənləşdirin. Məktuba hər bir şagird imza atmalıdır. 
Dərslərdən sonra yerli özünüidarəetmənin qəbul otağına gətirib 
və təyin edilən qayda əsasında təhvil verin. Özünüidarəetmənin 
dəftərxana əməkdaşından mütləq məktubun (ərizənin) 
qeydiyyatını təsdiqləyən sənədi götürün. Onda məktubun 
(ərizənin) qeydiyyat nömrəsi və tarixi göstərilməlidir. 
Unutmayın ki, bu cür sənədi məktubla, xahişlə və ya ərizə ilə 
istənilən ictimai quruma müraciət etdikdə hər zaman tələb 
etməlisiniz.

VIII mərhələ
Yerli özünüidarəetmə nümayəndəsi ilə görüş

�� Görüş zamanı kim nə edəcəkdir: fasilitator kim 
olacaqdır (iclasın aparıcısı)? Görüşün protokolunu 
kim tərtib edəcəkdir? Dəvət olunan qonağa neçə 
prezentasiyanı təqdim edəcəksiniz? Prezentasiyaları 
kim təqdim edəcəkdir? Layihə ərizəsi ilə qonağı kim 
tanış edəcəkdir? (iclasın protokolunun nümunəsi ilə 
Qoşma 7-də tanış ola bilərsiniz).

�� Görüş otağını əvvəlcədən hazırlayın, yerləri 
müəyyənləşdirin: qonaqlar, fasilitator, təqdimatçılar 
harada oturacaqlar. Əvvəlcədən lazımi aparaturanı 
yoxlayın (kompüter, proyektor, ekran, mikrofon, 
fotoaparat).

�� İmkan olduğu halda, görüşə medianı dəvət edin, bu 
görüş haqqında pres-anons və pres-reliz hazırlayın.

Görüşdə qərara alınmalıdır ki, özünüidarəetmə ilə birlikdə hansı 
konkret məsələ üzrə və necə işləyəcəksiniz; sizin əməkdaşlığınız 
hansı forma ilə davam edəcəkdir. Görüşün nəticələrini iclasın 
protokolunda ətraflı şəkildə təsvir edin. Yerli media vasitəsi 
üçün məlumat hazırlana bilər. İkitərəfli razılıq (özünüidarəetmə 
və məktəb) halında görüşün işıqlandırılması üçün medianı 
dəvət etmək olar.

IX Mərhələ
Layihənin nəticələrinin yekunlaşdırılması və analizi 
Dərsdə sizin tərəfinizdən həyata keçirilən fəallıqların hansı 
nəticələr verdiyi mövzusu üzrə diskussiya keçirin. Görüşün 
nəticələri ilə razısınızmı? Konkretləşdirin ki, hansı intizarlarınız 
var idi və özünü doğrultdumu?Bütövlükdə nəticə yaxşıdırmı, 
kafidirmi və ya qeyri-kafi? Necə düşünürsünüz, nə üçün belə 
bir nəticəni aldınız? Gələcəkdə yerli özünüidarəetmə ilə yenə 
də əməkdaşlıq etmək istərdinizmi?
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Qoşma 

FƏSİL I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Qanunun fəaliyyət sahəsi 
Bu Qanun Yerli Özünüidarəetmənin icrasının 

hüquqi əsaslarını, Yerli Özünüidarəetmə 
Orqanlarının hüquq və vəzifələrini, onların 
yaranma və fəaliyyəti qaydalarını, maliyyə və 
əmlaklarını, vətəndaşlarla, dövlət hakimiyyət 
orqanları ilə, ictimai və özəl hüquqi şəxslərlə 
münasibətini, həmçinin Yerli Özünüidarəetmə 
Orqanlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarətini və 
birbaşa dövlət idarəçiliyinin icra qaydalarını 
müəyyən edir. 

Maddə 2. Yerli Özünüidarəetmənin 
anlayışı 

1. Yerli özünüidarəetmə özünüidarəetmə 
vahidində qeydiyyatdan keçmiş Gürcüstan 
vətəndaşlarına verilən hüquq və imkanlardır ki, 
onlar tərəfindən seçilmiş Yerli Özünüidarəetmə 
Orqanları vasitəsi ilə, Gürcüstan Qanunvericil-
iyi əsasında yerli əhəmiyyətli məsələləri həll 
etsinlər. 

2. Özünüidarəetmə vahidi Bələdiyyədir 
(munisipalitetdir). Bələdiyyə inzibati sərhədləri 
olan icmadır (Özünüidarədən şəhər) və ya inzi-
bati sərhədləri və inzibati mərkəzi olan, seçki 
ilə müəyyən olunan yerli özünüidarəetmənin 
təmsilçi və icra orqanlarına malik (bundan 
sonra – Bələdiyyə Orqanları) və öz əmlakı, 
büdcəsi, gəlirləri olan icmadır. Bələdiyyə (mu-
nisipalitet) ictimai hüquqlu hüquqi şəxsdir. 

Maddə 5. Yerli Özünüidarəetmənin 
həyata keçirilməsinin hüquqi əsasları və 
şərtləri 

1. Yerli özünüidarəetmənin həyata 
keçirilməsinin hüquqi əsaslarıdır: Gür-
cüstan Konstitusiyası, „Yerli Özünüidarəetmə 
haqqında Avropa Xartiyası“, Gürcüstanın 

Beynəlxalq Müqavilə və Razılaşmaları, bu qa-
nun, Gürcüstanın digər qanunvericiliyi və qa-
nuna tabe olan normativ aktlarıdır. 

Maddə 6. Gürcüstan Vətəndaşları 
tərəfindən yerli özünüidarəetmənin 
həyata keçirilməsi hüququ 

2. Gürcüstan vətəndaşlarının bu Qa-
nunla və seçki Qanunvericiliyi ilə müəyyən 
olunmuş qaydada irqindən, dərisinin 
rəngindən, dilindən, cinsindən, dinindən, si-
yasi və digər baxışlarından, milli, etnik və so-
sial mənsubiyyətindən, mənşəyindən, əmlak 
və rütbə durumundan aslı olmayaraq Yerli 
Özünüidarə Orqanlarını seçmək və bu Orqan-
lara seçilmək hüquqları var. 

Maddə 7. Munisipalitet (bələdiyyə) 
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün 
təminatlar 

1. Dövlət və Bələdiyyə Orqanlarının əlaqəsi 
qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanır. 

2. Bələdiyyə səlahiyyətlərinin icrasını təmin 
etmək üçün Dövlət hakimiyyət orqanları 
müvafiq hüquqi, maliyyə-iqtisadi və təşkilati 
şərait yaratmalıdırlar. 

3. Dövlət hakimiyyət orqanları bu Qanunla 
müəyyən olunan Bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə 
aid olan məsələlərlə bağlı qərar qəbul olunana 
qədər ölkənin Bələdiyyələrinin yarısından çox-
unu birləşdirən qeyri-sahibkar (qeyri-kom-
mersiya) hüquqi şəxslərlə məsləhətləşmələr 
keçirməlidirlər. 

4. Bələdiyyə Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə 
müəyyən olunmuş Yerli Özünüidarəetmənin 
səlahiyyətlərinin icrasını məhdudlaşdıran 
inzibati-hüquqi aktlar və hərəkətlərlə bağlı 
məhkəməyə müraciət etmək səlahiyyətinə 
malikdir. 

5. Bələdiyyə Şurası (sakrebulo) Gürcüstan 
Qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Gürcüstan 

GÜRCÜSTANIN ORQAN QANUNU
“YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ MƏCƏLLƏSİ”
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Konstitusiyasının yeddinci1 fəsli ilə bağlı nor-
mativ aktların konstitusionallığı məsələsinə 
baxılması üçün Gürcüstan Konstitusiya 
Məhkəməsinə şikayətlə müraciət etmək 
səlahiyyətinə malikdir. Gürcüstan Konstitusiya 
Məhkəməsinə şikayətin təqdim olunması ilə 
bağlı qərarı Bələdiyyə Şurası (sakrebulo) tam 
tərkibin əksəriyyəti ilə qəbul edir. 

Maddə 8. Bələdiyyənin (munisipalite-
tin) simvolları 

1. Bələdiyyənin (munisipalitetin) gerbi və 
bayrağı var. Onun başqa simvolları da ola bilər. 

2. Bələdiyyənin (munisipalitetin) gerbini, 
bayrağını və digər simvollarını Gürcüstan par-
lamenti yanında fəaliyyət göstərən Dövlət 
Heraldika Şurası ilə əvvəlcədən məsləhət və 
Şuranın razılığı ilə Bələdiyyə Şurası (sakreb-
ulo) hazırlayır. Bələdiyyə simvolları Gürcüstan 
Qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada 
qeydiyyatdan keçirilməlidir. 

Maddə 9. Bələdiyyə (munisipaliteti) 
Orqanlarının fəaliyyəti və fəaliyyət dili

Bələdiyyə Orqanlarının fəaliyyət və 
kargüzarlıq dili Gürcüstanın dövlət dilidir. 

Maddə 15. Bələdiyyənin hüquq və 
səlahiyyətlərinin növləri 

1. Bələdiyyənin hüquq və səlahiyyətlərinin 
növləridir: 

a) Bələdiyyənin xüsusi hüquq və 
səlahiyyətləri; 

b) Bələdiyyənin nümayəndəlik səlahiyyətləri. 
2. Bələdiyyənin xüsusi hüquq və 

səlahiyyətləri Bələdiyyənin sərbəst şəkildə və 
xüsusi cavabdehliklə həyata keçirdiyi hüquq 
və səlahiyyətlərdir. 

3. Bələdiyyənin nümayəndəlik səlahiyyətləri 
Bələdiyyəyə Qanun əsasında və ya Gürcüstan 
Qanunvericiliyinə müvafiq qaydada əldə 
olunmuş müqavilə əsasında, müvafiq maddi 
və maliyyə təminatı ilə nümayəndəlik dövlət/
muxtar respublika hökuməti orqanının hüquq 
və səlahiyyətləridir. 

Maddə 16. Bələdiyyənin xüsusi hüquq 
və səlahiyyətləri 

1. Bu maddənin 2-ci bəndi ilə müəyyən 
olunmuş Bələdiyyənin xüsusi hüquq 
və səlahiyyətləri müstəsna hüquq və 
səlahiyyətlərdir. Bu Qanuna uyğun olaraq 

Bələdiyyənin xüsusi hüquq və səlahiyyətlərinin 
həcmi (sərhədləri) və icra qaydaları bu Qanunun 
birbaşa şəkildə Gürcüstan Qanunvericiliyinə 
müvafiq xüsusi hüquq və səlahiyyətlərin 
icrasını tənzimləyən imkanlarını göstərdiyi hal-
lar istisna olmaqla yalnız Qanunvericilik aktı 
əsasında müəyyən oluna bilər. 

2. Bələdiyyənin xüsusi hüquq və 
səlahiyyətləridir: 

a) Bələdiyyənin büdcə layihəsini 
hazırlamaq, müzakirə etmək və təsdiqləmək, 
təsdiq olunmuş büdcəyə dəyişikliklər etmək, 
büdcənin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatı 
dinləmək və büdcəyə qiymət vermək; Gür-
cüstan Qanunvericiliyinə uyğun olaraq büdcə 
xərclərini müəyyən etmək, xəzinə maliyyə 
əməliyyatlarını və bank əməliyyatarını həyata 
keçirmək; 

b) Bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın 
idarə olunması və əmlakın bu Qanunla, 
həmçinin Gürcüstanın digər Qanunvericilik 
və Qanuna tabe normativ aktları ilə müəyyən 
olunmuş qaydada istifadəsi; 

c) Yerli əhəmiyyətli təbii sərvətlərin, 
həmçinin, su və meşə resurslarının və Bələdiyyə 
mülkiyyətində olan torpaq resurslarının Qa-
nunla müəyyən olunmuş qaydada idarə 
olunması; 

ç) Yerli vergi və rüsumların Qanunla müəyyən 
olunmuş qaydada qəbul olunması və ləğv 
olunması, onların Qanunla nəzərdə tutulmuş 
miqdar çərçivəsində bölünməsinin müəyyən 
olunması; yerli vergilərin götürülməsi; 

d) Bələdiyyənin ərazi planlaşdırılması 
və müvafiq sahə üzrə norma və qaydaların 
müəyyən olunması; şəhərsalma sənədlərinin, 
həmçinin torpaqdan istifadənin baş planının, 
təkmilləşdirilmənin nizamlanması planının, 
yaşayış məntəqələri ərazilərinin istifadə və 
təkmilləşdirilmənin nizamlanması qaydalarının 
təsdiqlənməsi; 

e) Bələdiyyə ərazisinin abadlaşdırılması və 
müvafiq mühəndislik infrastrukturunun inkişaf 
etdirilməsi; Bələdiyyə ərazisində küçələrin, 
parkların, bağçaların və digər ictimai yerlərin 
təmizlənməsi, ərazinin yaşıllaşdırılması, küçə 
işıqlandırmasının təmin olunması; 

ə) Möhkəm (məişət) tullantılarının 
toplanılması və ərazidən uzaqlaşdırılması; 

f) Su təchizatı (həmçinin texniki su ilə təmin 
etmə) və çirkab sularının təmin olunması; yerli 
əhəmiyyətli meliorasiya sisteminin inkişaf 
etdirilməsi; 
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 g) Bələdiyyənin idarəsində olan 
məktəbəqədər və məktəbdənkənar tərbiyə 
müəssisələrinin yaradılması və onların 
fəaliyyətlərinin təmin olunması;

g) Bələdiyyənin idarəsində olan erkən və 
məktəbəqədər tərbiyə və təhsil müəssisələrinin 
yaradılması və onların fəaliyyətlərinin Gür-
cüstan Qanunvericiliyi ilə təyin olunan qay-
dada təmin olunması; 

 g1) Bələdiyyənin idarəsində olan 
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin 
yaradılması və onların fəaliyyətlərinin təmin 
olunması; 

 g2 ) Bələdiyyənin ərazisində olan erkən və 
məktəbəqədər tərbiyə və təhsil müəssisələrinin 
Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə təyin olunan qay-
dada avtorizasiyalarının təmin olunması; 

h) Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının 
idarəsi və yerli əhəmiyyətli yollarda yol 
hərəkətinin təşkili; avtonəqliyyat vasitələrinin 
dayanacaq yerləri ilə təmin olunması və day-
anacaq/saxlama qaydalarının tənzim olunması; 

l) Bələdiyyənin inzibati sərhədlərində 
müntəzəm sərnişin daşımaya icazənin 
verilməsi; əhalinin bələdiyyə nəqliyyatı 
xidmətinin təşkili; 

x) küçə ticarətinin, sərgilərin, bazar və 
yarmarkaların tənzimlənməsi; 

i) Bələdiyyə ərazisində tikintiyə icazənin 
verilməsi, Gürcüstan Qanunvericilik aktları ilə 
müəyyən olunmuş qaydalarda və müəyyən 
olunmuş çərçivələrdə tikintiyə nəzarət 
edilməsi; 

j) Yığıncaq və manifestasiyaların keçirilməsi 
ilə bağlı məsələlərin Qanunla müəyyən 
olunmuş qaydada nizamlanması; 

k) Bələdiyyənin inzibati sərhədlərində 
yerləşən coğrafi obyektlər, xüsusi ilə, tarixən 
formalaşmış məhəllələr, Özünüidarə şəhərinin 
inzibati vahidi, bu və ya digər zona, mikrorayon, 
bulaq, meydan, prospekt, şosse yolu, döngə, 
dalan, çıxış, sahil, esplanad, bulvar, xiyaban, 
bağça, bağ, park, meşə-park, yerli əhəmiyyətli 
meşə, məzarlıq, fəxri xiyaban, tikinti-tikililər, 
nəqliyyat sistemi obyektləri Qanunla qəbul 
olunmuş qaydada adlandırılır;

q) Küçə reklamlarının yerləşdirilməsinin 
nizamlanması; 

l) Ev heyvanlarına sahib olma qaydalarının 
müəyyən olunması və sahibsiz heyvanlarla 
bağlı məsələlərin həlli; 

m) Məzarlıqların abadlaşdırılması və 
qorunması; 

n) Yerli kimlik, yaradıcılıq fəaliyyəti və 
mədəni irsin mühafizəsi və inkişafı; yerli 
əhəmiyyətli mədəni abidələrinin qorunub-
saxlanılması, yenidən qurulması və bərpası; 
Bələdiyyə idarəsində olan kitabxanaların, 
kulub müəssisələrininlərin, kino-teatların, 
muzeylərin, teatrların, sərgi salonlarının və 
idman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyətinin 
təmin olunması və yeni obyektlərin inşaatı; 

o) Yerli əhəmiyyətli obyektlərə məhdud 
imkanlı şəxslər (əlillər), uşaqlar və yaşlılar 
üçün müvafiq infrasturkturun inkişaf 
etdirilməsi, həmçinin, ictimai toplantı yerinin 
və Bələdiyyə nəqliyyatının müvafiq olaraq 
uyğunlaşdırılmasının və təchizatının təmin 
olunması; 

ö) Evsizlərin sığınacaqla təmin olunması və 
qeydiyyatı. 

 p) öz səlahiyyətləri hüdudlarında “ictimai 
və özəl əməkdaşlıq haqqında” Gürcüstan qa-
nunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hüquqların 
həyata keçirilməsi. 

3. Bələdiyyə öz təşəbbüsü ilə Gürcüstan Qa-
nunvericiliyi ilə Hökumətin digər orqanlarının 
səlahiyyətində olmayan və Qanunla qadağan 
olunmayan istənilən məsələ ilə bağlı qərar 
qəbul edə bilər. 

4. Yerli Özünüidarəetmə Orqanı bu 
maddənin 3-cü bəndi ilə müəyyən olunmuş qa-
ydada işlə təminolmaya şəraitin yaradılması, 
kənd-təsərrüfatına (o cümlədən kənd-
təsərrüfatı kooperasiyalarına) yaradılması, 
turizmin inkişafı, sosial yardım və sağlamlıq, 
yerli səviyyədə gənclərin siyasətinin inkişafına 
dəstək, kütləvi idmana dəstək, ətraf mühitin 
mühafizəsi, ictimai maarifləndirmə, gender 
bərabərliyinə dəstək, qadınlara qarşı zorakılıq 
və ya ailədə zorakılığın qarşısının alınması, 
qadınlara qarşı zorakılıq və ya ailədə zorakılıq 
qurbanlarının müdafiəsi və yardımı, sağlam 
həyat qaydasınnı bərqərar olunması, sağlam 
həyat tərzinin formalaşdırılması, insanların 
sağlamlığı üçün təhlükəsiz şəraitin yaradılması, 
Bələdiyyə ərazisinə sərmayənini cəlb edilməsi, 
inovasiyanın inkişafına dəstək və s. məqsədlər 
üçün tədbirləri həyata keçirmək səlahiyyətinə 
malikdir. 
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Maddə 17. Səlahiyyətlərin həvalə 
etmək qaydaları və şərtləri 

1. Dövlətin/muxtar respublikanın hakimiyyət 
orqanı dövlətin/muxtar respublikanın 
hakimiyyət orqanının yerli səviyyədə icrası 
daha da effektiv ola biləcək hüquq və 
səlahiyyətlərini Bələdiyyəyə verə bilər. 

4. Bələdiyyə nümayəndəlik səlahiyyətlərini 
Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə nümayəndəlik 
çərçivəsi daxilində yerli şərtlərə uyğun şəkildə 
həyata keçirmək səlahiyyətinə malikdir. 

Maddə 18. Bələdiyyənin xüsusi və 
nümayəndəlik səlahiyyətləri sahəsində 
dövlət standartları və reqlamentlər 

Bütün ölkə ərazisinin bərabər şəkildə 
sosial-iqtisadi inkişafı məqsədi ilə dövlət 
hakimiyyətinin müvafiq orqanlarının 
Bələdiyyənin xüsusi və nümayəndəlik 
səlahiyyətləri sahəsində müvafiq normativ ak-
tlarla dövlət standartlarını və texniki qaydaları 
təsis etmək hüququ var. 

FƏSİL IV – MUNİSİPALİTETİN 
TƏMSİLÇİ ORQANI 

Maddə 44. Bələdiyyə Şurası üzvünün 
fəaliyyyət formaları 

Bələdiiyyə Şurası üzvünün fəaliyyət 
formalarıdır: 

a) Bələdiyyə Şurasının iclaslarında iştirak; 
b) Bələdiyyə Şurası qərarlarının layihələrini 

hazırlamaq və təşəbbüs etmək; 
d) Seçiciləri qəbul etmək, onların məktub, 

şikayət və ya təkliflərini müzakirə etmək; 
e) Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə müəyyən 

olunan digər formalar.

Maddə 47. Bələdiyyə Şurası üzvünün 
seçicilərlə münasibəti 

Bələdiyyə Şurasının üzvünün seçicilərlə 
münasibəti bunları əhatə edir: 

a) Seçicilərin hüquq və azadlıqlarını, 
maraqlarını qorumaq üçün Gürcüstan Qanun-
vericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası; 

b) Vətəndaşların qəbulu; 
c) Dövlət hakimiyyət və Yerli Özünüidarəetmə 

Orqanları, ictimai təşkilatlar və siyasi birliklərin 
nümayəndələri ilə əməkdaşlıq; 

 ç) Görülmüş işlərlə bağlı seçicilərin 
məlumatlandırılması.

FƏSİL V – BƏLƏDİYYƏNİN İCRA 
ORQANI 

Maddə 48. Bələdiyyə başçısı/mer 
1. Bələdiyyənin icra Orqanı və Bələdiyyənin 

ali vəzifəli şəxsi Özünüidarəedən icmada İdarə 
heyətinin sədri, özünüidarəedən şəhərdə 
isə bələdiyyə başçısı, yəni merdir. Bələdiyyə 
başçısı/mer bu Qanuna, Gürcüstanın digər 
qanunvericilik və qanuna tabe normativ 
aktlarına və müvafiq bələdiyyənin norma-
tiv aktlarına uyğun olaraq bələdiyyəni təmsil 
edir və bələdiyyə səlahiyyətlərinin həyata 
keçirilməsini təmin edir. 

2. Bələdiyyə başçısı/mer Bələdiyyə Şurası 
və əhalisi qarşısında hesabat verir. 

FƏSİL XI – YERLİ 
ÖZÜNÜİDARƏETMƏNİN 
HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ 
VƏTƏNDAŞLARIN İŞTİRAKI

Maddə 85. Yeli Özünüidarəetmənin 
fəaliyyətinin icrasında vətəndaşların 
iştirakı təminatları və formaları 

1. Yerli özünüidarəetmənin icrasında 
vətəndaşların iştirakını təmin etmək üçün 
Bələdiyyə Orqanları, onların struktur 
vahidləri və vəzifəli şəxsləri, vətəndaşların 
qəbulu, Bələdiyyə Orqanlarının iclaslarında 
vətəndaşların iştirakı və qərarların qəbulu 
prosesinin şəffaflığı üçün, təşkilati və maddi-
texniki şəraitlər yaratmağa borcludur. 

2. Hər hansı bir şəxsin hüququ var ki, bu 
Qanunla, Gürcüstanın başqa Qanunvericilik və 
Qanuna tabe aktları və munisipalitet sakre-
bulosunun normativ inzibati-hüquqi aktları ilə 
müəyyən edilmiş çərçivələrdə və təyin edilən 
qaydalarda, məhdudiyyətsiz şəkildə yerli 
özünüidarəetmənin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakı formalarından 
yararlansın. 

3. Munisipalitet səlahiyyətlidir ki, yerli 
özünüidarəetmənin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakının təmin edilməsi 
məqsədilə munisipalitet büdcəsində müvafiq 
proqramları nəzərə alsın. 

4. Yerli özünüidarəetmənin həyata 
keçirilməsində vətəndaşların iştirakı 
formalarıdır:

a) Qəsəbənin ümumi toplantısı;
b) Petisiya;
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c) Vətəndaş məsləhətçiləri Şurası;
ç) Bələdiyyə Şurası və Bələdiyyə Şurasının 

komissiya iclaslarında iştirak;
d) Bələdiyyə başçısının və Bələdiyyə 

Şurasının üzvü tərəfindən görülən iş barəsində 
hesabatların dinlənilməsi.

5. Bələdiyyə səlahiyyətlidir ki, yerli 
özünüidarəetmənin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakının bu qanunla müəyyən 
edilmiş formalarından başqa, müvafiq inzibati-
hüquqi aktla yerli özünüidarəetmənin həyata 
keçirilməsində vətəndaşların iştirakının başqa 
formalarını müəyyən etsin, hansılar Gürcüstan 
Qanunvericiliyinə ziddiyyət təşkil etmirlərsə.

Maddə 851. Məlumatın əlçatması 
1. Bələdiyyə Orqanları Yerli 

özünüidarəetmənin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakını təmin etmək məqsədilə 
öz fəaliyyətləri və yerli özünüidarəetmənin 
həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakının 
imkanları barəsində Bələdiyyə əhalisinin 
məlumatlandırılması üçün tədbirləri həyata 
keçirməlidirlər.

3. Bələdiyyə orqanları Gürcüstan Qanun-
vericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda və təyin 
edilən qaydada qəbul edilən inzibati-hüquqi 
aktları, onların layihələrini və başqa açıq 
məlumatı dərc etməlidirlər. 

Maddə 852. Məntəqənin ümumi toplantısı 
1. Məntəqənin ümumi toplantısı (irəlidə 

– ümumi toplantı) kəndin/qəsəbənin/
şəhərin əhalisinin özünütəşkil və yerli 
özünüidarəetməsinin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakı formasıdır. Bu da müvafiq 
qəsəbədə qeydiyyata alınmış seçicilərin bu 
qəsəbə və Bələdiyyə üçün önəmli məsələlərinin 
təhlili, qərarın alınması və qeyd edilən 
Bələdiyyə Orqanları qarşısında təşəbbüskarlıq 
proseslərinə əməli cəlb olunmalarını təmin 
edir. 

3. Ümumi toplantının üzvü müvafiq qəsəbədə 
qeydiyyata alınmış seçicidir. Ümumi toplantıda 
toplantı səsi hüququ ilə iştirak hüququ eləcə də 
müvafiq qəsəbə ərazisində mövcud daşınmaz 
əmlakının sahibinin və bu qəsəbədə yaşayan 
digər yetkinlik yaşına çatmış şəxsin vardır.

4. Bu Qanun ümumi toplantı səlahiyyətlərini, 
qeydiyyatda olan seçicilərin sayı 2000-dən çox 
olmayan qəsəbə üçün onun çağırılması və 
fəaliyyəti qaydasını müəyyən edir.

5. Qeydiyyatda olan seçicilərin sayı 500-dən 
çox olmayan qəsəbə üçün ümumi toplantının 
qəsəbənin ayrı-ayrı hissələrində mərhələlərlə 
çağırılması proseduru təsis edilə bilər. Ümumi 
toplantının qəsəbənin hissələrində keçirilməsi 
və fəaliyyət qaydasını Bələdiyyə Şurası 
müəyyən edir. 

6. Qeydiyyatda olan seçicilərin sayı 2000-
dən çox olan qəsəbədə Bələdiyyə Şurası bu 
maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq, ümumi 
toplantının səlahiyyətlərini, onun çağırılması 
və fəaliyyət qaydasını Bələdiyyə Şurasının 
qərarı ilə müəyyən etməlidir, o cümlədən bu 
qəsəbədə bir neçə ümumi toplantı yarada 
bilər və bu Qanunu nəzərə almaqla, onların 
səlahiyyətlərini, adlarını və fəaliyyət qaydasını 
müəyyən edə bilər.

7. Ümumi toplantı öz fəaliyyətini apar-
maq və ona dəstək vermək məqsədilə öz 
tərkibindən ümumi toplantıya məsləhətçi 
seçmək səlahiyyətindədir. Ümumi toplantının 
məsləhətçisinin namizədini adlandırmağa 
müvafiq ümumi toplantı üzvlərinin ən azı 5%-
nin hüququ vardır.

8. Ümumi toplantı məsləhətçisi ümumi 
toplantını aparır, ümumi toplantının qərarını 
Bələdiyyənin müvafiq orqanları üçün təqdim 
edir, eləcə də ümumi toplantının ayrı-ayrı 
tapşırıqlarını yerinə yetirir.

9. Ümumi toplantı məsləhətçisinin 
səlahiyyət müddəti növbəti ümumi toplantının 
toplanılma müddətinə qədər müəyyən edilir. 
Ümumi toplantı məsləhətçisinin səlahiyyəti av-
tomatik davam etdirilir, əgər növbəti ümumi 
toplantı ümumi toplantının yeni məsləhətçisini 
seçməzsə. Ümumi toplantının məsləhətçisinin 
səlahiyyəti avtomatik olaraq ardıcıl ən çoxu 5 
dəfə davam etdirilə bilər.

10. Ümumi toplantının fəaliyyətində 
qadın və kişilərin eyni iştirakı imkanı təmin 
edilməlidir. 

Maddə 853. Qəsəbənin ümumi 
toplantısının səlahiyyətləri 

1. Ümumi toplantı səlahiyyətlidir: 
a) Müvafiq qəsəbə üçün önəmli sosial və 

iqtisadi məsələləri təhlil etməli və Bələdiyyə 
orqanlarına təqdim etmək üçün müvafiq 
təklifləri hazırlamalıdır;

b) Müvafiq qəsəbədə həyata keçirilmiş 
layihələri Bələdiyyə büdcəsində onların əks 
etdirilməsinə qədər nəzərdən keçirməli və 
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Bələdiyyə orqanlarına əsaslı iradları və təklifləri 
təqdim etməlidir;

c) Bələdiyyədə davam edən və həyata 
keçirilmiş layihələri nəzərdən keçirməli və 
Bələdiyyə orqanlarına təqdim etmək üçün 
əsaslı iradları və təklifləri hazırlamalıdır;

ç) Müvafiq qəsəbə üçün önəmli məsələlərin 
həllinə, xüsusilə də qəsəbə ərazisinin 
təmizlənməsinə, xeyriyyə işlərinə, qəsəbə infra-
strukturunun təmirinə və qaydaya salınmasına 
və Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə ziddiyyət 
təşkil etməyən sahələrinə yerli əhalinin cəlb 
olunmasını təşkil etməli və lazım gəldiyi halda, 
yardım üçün Bələdiyyə orqanlarına müraciət 
etməlidir;

d) Bələdiyyə Şurası üçün petisiyanın təqdim 
edilməsi barəsində qərar qəbul etməli;

f) Bələdiyyə başçısı tərəfindən ümumi 
toplantıda təşəbbüs edilmiş məsələni nəzərdən 
keçirməlidir;

h) Bu Qanunla və Bələdiyyə Şurasının 
müvafiq qərarı ilə müəyyən edilmiş başqa 
səlahiyyətləri həyata keçirməlidir. 

3. Bələdiyyə orqanları Ümumi toplantının 
qərarını nəzərdən keçirməli və bu Qanunla 
və Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ümumi 
toplantının üzvlərinə və ya ümumi toplantının 
məsləhətçisinə müzakirə nəticəsi barəsində 
sübutlu cavabı çatdırmalıdırlar.

Maddə 854. Qəsəbənin ümumi 
toplantısının çağırılması qaydası 

1. Ümumi toplantının çağırılmasının 
təşəbbüs edilməsi hüququ var:

a) Müvafiq qəsəbədə qeydiyyata alınmış 
seçicilərin ən azı 5%-nin;

b) Bələdiyyə başçısının/merin – şəxsi 
təşəbbüsü ilə və ya Bələdiyyə Şurasının 
vəsatəti ilə;

c) Ümumi toplantının məsləhətçisinin.
2. Bu maddənin birinci bəndinin “a” 

yarımmadəsi ilə nəzərdə tutulmuş halda, 
Ümumi toplantının çağırılması təşəbbüsü üçün 
müvafiq qəsəbədə qeydiyyatdan keçmiş ən 
azı 3 seçici tərkibi ilə təşəbbüs qrupu yaradılır. 
Təşəbbüs qrupu Bələdiyyə başçısına ümumi 
toplantının çağırılması barəsində təşəbbüsün 
qeydiyyatı barəsində ərizəni təqdim edir. 

8. Qeydiyyat arayışının qəbul edildiyindən 
ən geci 1 ay ərzində təşəbbüs qrupu Bələdiyyə 
başçısına Ümumi toplantının çağırılması 

barəsində ərizəni təqdim edir. Ərizədə Ümumi 
toplantının çağırıldığı tarix, vaxt və yer (müvafiq 
qəsəbə ərazisi çərçivəsində) göstərilir. Ərizəyə 
.... seçicilərin ən azı 5%-nin imzaları əlavə olu-
nur.

9. Ümumi toplantının çağırılması tarixi 
olaraq bu maddənin 8-ci bəndi ilə nəzərdə 
tutulmuş ərizənin təqdim edildiyi gündən ən 
tezi 15-ci günü müəyyən edilə bilər.

14. Ümumi toplantının məsləhətçisi seçilmiş 
qəsəbədə Bələdiyyə başçısı öz təşəbbüsü 
ilə Ümumi toplantınının ildə ən azı 2 dəfə 
çağırılmasını təmin etməlidir. 

15. Ümumi toplantının çağırılmasının 
təşkili, o cümlədən bu maddənin 11-ci bəndi 
ilə nəzərdə tutulmuş məlumatın müvafiq 
qəsəbədə yayımlanmasını Bələdiyyə və 
təşəbbüs qrupu, eləcə də Ümumi toplantının 
məsləhətçisi (olduğu halda) təmin edir.

Maddə 855. Qəsəbənin Ümumi 
toplantısının fəaliyyəti qaydası 

1. Ümumi toplantı səlahiyyətlidir, əgər 
Ümumi toplantı üzvlərinin ən azı 20%-i iştirak 
edirsə. Ümumi toplantıda iştirak edən Ümumi 
toplantı üzvlərinin qeydiyyatının təşkilini 
təşəbbüs qrupu və ya bələdiyyənin səlahiyyətli 
qulluqçusu yaxud da Ümumi toplantının üzvləri 
təmin edir/təmin edirlər. Qeydiyyat zamanı 
Ümumi toplantı üzvünün adı, soyadı, doğum 
tarixi (gün, ay, il), Gürcüstan vətəndaşının şəxsi 
nömrəsi, qeydiyyat yeri və imzası göstərilir. 

4. Ümumi toplantı Ümumi toplantıda iştirak 
edən Ümumi toplantı üzvlərinin səs çoxluğu ilə 
qərarı qəbul edir. Səsvermə, bir qayda olaraq, 
əl qaldırmaqla keçirilir. 

6. Şura öz qərarı ilə Ümumi toplantının tipik 
qaydasını təsdiq edir. 

Maddə 86. Petisiya
1. Petisiyanı təqdim etmək hüququ 

növbəti subyektlərin vardır:
a) Bələdiyyə ərazisində qeydə alınmış 

seçicilərin ümumi sayının ən azı 1 %-nin;
b) Ümumi toplantının. 
2. Bələdiyyə Şurası petisiyanın təqdim 

edilməsi hüququnu Bələdiyyə ərazisində qey-
diyyatda duran seçicilərin daha az sayına verə 
bilər. 

4. Petisiya Bələdiyyə Şurası sədrinin adına 
yazılır və daxil edilir. Petisiya şəklində təqdim 
edilə bilər:
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a) Normativ inzibati-hüquqi akt layihəsi;
b) Hazırlanası normativ inzibati-hüquqi 

akt layihəsinin əsas prinsipləri və ya konkret 
təkliflər;

c) Bələdiyyə üçün və ya məntəqə üçün 
ümumi əhəmiyyət kəsb edən problemlərdən 
irəli gələrək, məsələlərin Bələdiyyənin Şura 
iclasında öyrənilməsini, təhlilini və həllini tələb 
etmək. 

5. Petisiya əhatə etməlidir:
a) müvafiq ərizə mətnini;
b) Petisiyanı təqdim edən subyektin 

məruzəçisinin/məruzəçilərinin (ən çoxu 3 
şəxs) adını, soyadını, ünvanını, əlaqə tele-
fon nömrəsini (olduğu halda) və Gürcüstan 
vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin 
surətini;

c) Petisiyanın təqdim edilməsi tarixini;
ç) bu maddənin birinci bəndinin “a” 

yarımmadəsi ilə nəzərdə tutulmuş halda - 
müvafiq Bələdiyyə ərazisində qeydiyyatdan 
keçmiş petisiyanı təqdim edən seçicilərin 
siyahısını; 

11. Bu maddənin 4-cü bəndinin “b” və ya 
“c” yarımmadəsi ilə nəzərdə tutulmuş pe-
tisiya Bələdiyyə Şurasının bürosunun qərarı 
ilə, onun qeydiyyatından 7 gün müddətində 
Bələdiyyə Şurasının işçi qrupunun yaradılması 
təklifi ilə öyrənilməsi üçün Bələdiyyə Şurasının 
müvafiq komissiyasına və ya ... baxılması üçün 
Bələdiyyə başçısına göndərilir. 

18. Bələdiyyə başçısı Bələdiyyə Şurası bürosu 
tərəfindən səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, 
göndərilmiş petisiyanı nəzərdən keçirməli və 
təhlil nəticələri barəsində Bələdiyyə Şurasına 
və petisiyanı təqdim edən subyektə petisiyanı 
təhlil etmək üçün qəbulundan 1 ay müddətində 
tanış etməlidir. Bu müddət Bələdiyyə Şurası 
bürosunun razılığı ilə 1ay uzadıla bilər.

19. Bələdiyyə Şurasının/Şuranın 
komissiyasının/İş qrupunun iclasında petisiyanı 
Bələdiyyə Şurasına/Şura komissiyasına/İşçi 
qrupun iclasına... təqdim edən subyektin 
məruzəçisi/məruzəçiləri təqdim edirlər.

23. Petisiyanın qeydiyyatı, imzaların 
yoxlanılması və petisiyanın təhlili ilə bağlı 
başqa prosedurlar bu maddəyə uyğun olaraq 
Bələdiyyə Şurasının reqlamenti ilə müəyyən 
edilir.

24. Bələdiyyə Şurası səlahiyyətlidir ki, bu 
maddənin normalarının nəzərə alınması ilə, 
Bələdiyyə Şurasının qərarı ilə petisiyanın ele-
ktron forma ilə təqdimatı qaydasını müəyyən 
etsin.

Maddə 861. Vətəndaş Məsləhətçiləri 
Şurası 

1. Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurası 
Bələdiyyənin/rayon qamqebelisinin toplantı 
orqanıdır. Vətəndaş məsləhətçiləri Şurasının 
tərkibinə istehsalçı hüquqi şəxslərin, qeyri-
hökumət təşkilatlarının və Bələdiyyə əhalisinin 
nümayəndələri daxildirlər. Bu Qanuna uyğun 
olaraq, Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurasının 
tərkibini Bələdiyyə başçısı/rayon qamqebelisi 
təsdiq edir. Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurasının 
tərkibi ən azı 10 üzvlə təsdiq edilir.

2. Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurasına bir 
cinsin nümayəndələrinin sayı 1/3-dən az 
olmamalıdır. Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurası 
bu bəndin tələbinin pozulduğunda səlahiyyətli 
olmur.

3. Bələdiyyə başçısı onun tərəfindən 
təsdiq edilən Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurasına 
baxılması üçün Bələdiyyənin büdcə layihəsini, 
Bələdiyyənin yer planlaşdırma sənədlərini, 
Bələdiyyənin coğrafi obyektlərinin adları 
barəsində təklifləri, eləcə də başqa önəmli inzi-
bati-hüquqi aktların layihələrini, infrastruktur 
və sosial layihələri təqdim etməlidir. Bələdiyyə 
başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş Vətəndaş 
Məsləhətçiləri Şurasının başqa səlahiyyətləri və 
onun fəaliyyət qaydası Vətəndaş Məsləhətçiləri 
Şurasının qaydası ilə müəyyən olunur ki, bunu 
da Bələdiyyə başçısı təsdiq edir.

5.Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurasının qərarı 
Vətəndaş Məsləhətçiləri Şurasının toplantısının 
protokolu ilə rəsmiləşdirilir. Vətəndaş 
Məsləhətçiləri Şurası ən azı 3 ayda bir dəfə 
toplanır.

Maddə 87. Bələdiyyə Şurası və Bələdiyyə 
Şurası komissiyasının iclaslarında iştirak

1. Bələdiyyə Şurası və Bələdiyyə Şurası 
komissiyasının, o cümlədən Hökumətin iclasları 
açıq keçirilir, Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə 
nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə.
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2.  Hər hansı bir şəxsin hüququ var ki, 
əvvəlcədən bildiriş yaxud da əvvəlcədən icazə 
xaricində Bələdiyyə Şurasının və Bələdiyyə 
Şurası Komissiyasının ictimai iclaslarında 
iştirak etsin. 

4.Bələdiyyə Şurasının və Bələdiyyə Şurasının 
komissiyasının ictimai iclaslarında iştirak edən 
şəxslərin hüququ var ki, əvvəlcədən icazə 
xaricində, amma yalnız iclasın sədrinin razılığı 
olduğu halda, Bələdiyyə Şurasının reqla-
menti ilə təyin edilən qaydada məruzəçiyə və 
həmməruzəçiyə suallar versinlər və izahatlar 
versinlər, məlumatı təqdim etsinlər.

Maddə 88. Bələdiyyə başçısının və 
Bələdiyyə Şurasının üzvü tərəfindən 
görülən işin barəsində hesabatların 
dinlənilməsi 

1. Bələdiyyə başçısı və Bələdiyyə 
Şurasının üzvü məcburdurlar ki, ildə bir dəfə, 
noyabrın 1-dən gec olmayaraq, Bələdiyyə 
Şurasının müvafiq qərarı ilə müəyyən edilmiş 
qaydada bələdiyyə seçiciləri ilə ictimai görüşlər 
təşkil etsinlər və gördükləri iş barəsində on-
lara hesabatı təqdim etsinlər, hesabatı təhlil 
etdikdə Bələdiyyənin seçiciləri tərəfindən 
verilən suallara cavab versinlər.

2. Bələdiyyə ərazisində qeydiyyatdan 
keçmiş seçicilərin hüququ var ki, heç bir 
məhdudiyyət olmadan Bələdiyyə başçısının 
və Bələdiyyə Şurasının üzvünün ictimai 
hesabatlarının təhlilində iştirak etsinlər. 

3. Bələdiyyənin müvafiq orqanları 
Bələdiyyə başçısının və Bələdiyyə Şurasının 
üzvü tərəfindən görülən iş haqqında bu qa-
nunla nəzərdə tutulmuş hesabatların dərc 
edilməsini təmin etsinlər. 

Gürcüstan Prezidenti 
Qiorqi Marqvelaşvili 
Kutaisi,
5 fevral, 2014-cü il.
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Fəsil XII. Gürcüstan 
Parlamentinin seçkiləri 

Maddə 109. Gürcüstan Parlamen-
tinin seçki qaydası və səlahiyyəti 
müddəti

1. Gürcüstan Parlamentinin 77 üzvü 
proporsional seçki sisteminin əsasında 
seçilir, qalan 73 üzvü isə majoritar seçki 
sisteminin əsasında. 

2. Gürcüstan Parlamenti 4 il müddətinə 
seçilir. 

Maddə 111. Passiv seçki hüququ
1. Gürcüstan Parlamentinin üzvlüyünə 

seçki hüququna malik, gürcü dilini bilən 
21 yaşından yuxarı Gürcüstan vətəndaşı 
seçilə bilər.

2. Gürcüstan Parlamentinin üzvlüyünə 
son 2 il ərzində Gürcüstanda yaşamayanvə 
heç bir ölkədə Gürcüstanın konsulluğunda 
qeydiyyatda durmayan vətəndaş seçilə 
bilməz.

3. Gürcüstan Parlamentinin üzvlüyünə 
narkoman və ya narkotik istifadəçisi seçilə 
bilməz, müvafiq seçki komissiyası bu 
şəxsi seçilmiş elan etdiyi halda, Gürcüstan 
Parlamentinin hüququ yoxdur ki, onun 
səlahiyyətlərini tanısın.

Fəsil XV. Yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının 
seçkiləri 

Maddə 134. Aktiv və passiv seçki 
hüququ 

1. Bələdiyyənin nümayəndəlik 
orqanının – Şura üzvlüyünə səsvermə 

gününə 21 yaşı tamam olan və ən azı 5 
il ərzində yaşamış Gürcüstan vətəndaşı 
seçilə bilər.

2. Özünüidarəetmə şəhərinin/
özünüidarəetmə icmasının başçısı olaraq 
seçki hüququna malik 25 yaşından Gür-
cüstan vətəndaşı seçilə bilər ki, hansı da 
ən azı 5 il ərzində Gürcüstanda yaşamışdır.

3. Gürcüstan vətəndaşı eyni za-
manda başqa nümayəndəlik orqanının 
üzvü və ya özünüidarəetmə şəhərinin/
özünüidarəetmə icmasının başçısı ola 
bilməz.

Maddə 135. Bələdiyyənin 
nümayəndəlik orqanının – Şuranın 
və Özünüidarəetmə şəhərinin/
özünüidarəetmə icmasının başçısının 
səlahiyyət müddətləri

1. Növbəti seçkilərdə seçilmiş 
Bələdiyyənin nümayəndəlik orqanının – 
Şuranın və Özünüidarəetmə şəhərinin/
özünüidarəetmə icmasının başçısının 
səlahiyyəti müddəti 4 ildir.

2. Şuranın yeni tərkibinin səlahiyyəti 
başlayır, köhnənin isə səlahiyyətləri yeni 
seçilmiş Şuranın birinci toplantısında bitir.

4. Özünüidarəetmə şəhərinin/
özünüidarəetmə icmasının yeni seçilmiş 
başçısının səlahiyyəti başlayır, keçmiş 
başçının səlahiyyəti isə müvafiq seçki 
komissiyası tərəfindən seçki nəticələrinin 
yekunlaşdırma protokolunun tərtib 
edildiyindən (bələdiyyə başçısının seçilmiş 
elan edildiyindən) 11-ci gün bitir.

Gürcüstan Seçki Məcəlləsi 
(2018-ci il 1 yanvar vəziyyəti ilə)

Çıxarış

2
Qoşma 

Qoşma 
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Rəsmi məktubun nümunəsi 

Nümunə #1 – fərdi məktub

_______________________________________________________________
(İctimai müəssisəsinin vəzifəli şəxsinin mövqeyi, 

məs: sakrebulonun sədrinə)

     Cənab/xanım __________________________________________

(Onun adını, soyadını, göstəricilərini göstərin)

Vətəndaş (adınızı, soyadınızı və göstəriciləri göstərin: 
ünvan, telefon, elektron-poçtun ünvanı)

Ə R İ Z Ə

Cənab/xanım _________________________________ ,

Birinci hissə: məsələnin və ya problemin mahiyyəti 

İkinci hissə: məsələnin və ya problemin ətraflı təsviri

Üçüncü hissə: xahiş

İmza

Tarix

Qoşma 

3
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Nümunə #2 – kollektiv məktub

_______________________________________________________________
(İctimai müəssisəsinin vəzifəli şəxsinin mövqeyi, 

məs: sakrebulonun sədrinə)

      Cənab/xanım ______________________________________ 

(Onun adını, soyadını, göstəricilərini göstərin)

     _______________________________________________________________
(Ərizəçilər qrupunun adını, soyadlarını və 

göstəricilərini göstərin. Məsələn, 11-ci sinfin şagirdləri)

K o l l e k t i v ə r i z ə 

Cənab/xanım _________________________________,

Birinci hissə: məsələnin və ya problemin mahiyyəti 

İkinci hissə: məsələnin və ya problemin ətraflı təsviri

Üçüncü hissə: xahiş

Nəzakətli son

Bütün şagirdlərin imzaları

Əlaqədar şəxsin göstəriciləri: adı, soyadı, ünvan (məktəbin ola bilər), telefon 
nömrəsi, elektron-poçt ünvanı

Tarix 

Qoşma 
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4

Nümunə – anons

Vərəqin yuxarı küncündə təşkilatınızın, şirkətinizin, qurumunuzun loqosunu 
yerləşdirin; eləcə də növbəti məlumatı:

Gün/ay/il – şəhər

Əlaqədar şəxs - (əlavə məlumat üçün əlaqə saxlanılan şəxsiyyətin kimliyi, vəzifəsi)

Telefon: şəhər/ mob.

Elektron poçt:

İnternet səhifə:

Sosial şəbəkələr:

Ünvan:

Başlıq (çalışın ki, başlıq dəqiq, səlis olsun və onda əsası çıxara biləsiniz)

Kim? – kim məlumatı yayımlayır və medianı dəvət edir/əsas çalışan şəxs kim idi?;

Nə? – Hansı tədbirdir?

Harada? – tədbir harada keçirilmişdir/ keçiriləcəkdir?

Nə vaxt? – tədbirin keçirilməsi tarixi və vaxtı;

Nə üçün? – tədbirin məqsədini təsvir edin, nə üçün əhəmiyyətli və maraqlıdır?

Qoşma 
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Nümunə – Press-anons:

         Gün/ay/il-şəhər ____________
         Əlaqədar şəxs ____________ 
          Telefon ____________
        Elektron poçt ____________
      İnternet səhifə ____________
       Sosial şəbəkələr ____________
        Ünvan ____________

Həmyaşıdlarımıza yardım edək 

2018-ci ilin iyunun 10-da Tbilisi şəhəri 46 saylı məktəbin Vətəndaş klubunun 
şagirdlərinin təşəbbüsü ilə “Tısbağa gölündə” qaçış üzrə yarış keçiriləcəkdir.

Tədbirin gedişində Tısbağa gölündə şagirdlərin şəkilləri və əl işlərinin sərgi-satışı 
təşkil ediləcək və daxil olmuş gəlir isə Tbilisidə 202 saylı görmə qabiliyyətindən 
məhrum şagirdlər üçün ictimai məktəbə veriləcəkdir.

Qalib gələn şagirdlər xatirə hədiyyələri və mükafatlarla təltif olunacaqlar. 

Tədbirin tərəfdaşları: “Dio” şirkətinin icraçı direktoru Tamaz Dauşvili, İdman Uni-
versitetinin assistent-professoru, “İdman hamı üçün” Federasiyası şurasının üzvü 
Merab Maisuradze, Uşaqlar və Məktəbdə İdmanın Milli Federasiyasının baş direktoru 
Levan Kikalişvili, Gimnastika və Basketbol Federasiyalarının nümayəndələri, Tbilisi 
Dövlət Tibb Universitetinin tələbələri.

_____________________________________________________________

(Press-anons real həyata keçirilmiş layihənin əsasında tərtib edilmişdir. Layihə 
haqqında məlumatla tanış ola bilərsiniz: http://www.civics.ge-də )

5
Qoşma 

Qoşma 



7979

6

Sosioloji araşdırma

Sorğunun N
Tarix

S o r ğ u

Salam, mənim adım Qiorqi Razmadzedir və N saylı ictimai məktəbin N sin-
fini təqdim edirəm. Sizə bir neçə sual vermək istəyirik. Sorğuya, təxminən, 
10 dəqiqə vaxt lazımdır. Sorğunun göstəricilərindən yalnız ümumiləşdirilmiş 
şəkildə istifadə edəcəyik, adınız və soyadınız hesabatda qeyd olunmayacaqdır.

Respondentin adı və soyadı
Respondenitin peşəsi
Respondentin ünvanı və telefonu
Müsahibə alanın imzası

1. Özünüidarəetmə sakrebulosunun üzvlərini tanıyırsınızmı və ya yox? (oxuyun)
1. Bəli Xeyr
2. Başqa

2. Sakrebulonun işini necə qiymətləndirərdiniz? (oxuyun)
1. müsbət
2. mənfi
3. başqa 

3. Qamqebelinin (özünüidarəetmə icmasında) / bələdiyyənin (özünüidarəedən 
şəhərdə) işini necə dəyərləndirərdiniz? (oxuyun)

1. müsbət
2. mənfi
3. başqa 

4. Özünüidarəetmə və sakrebulonun işi ilə əlaqədar informasiyanı əsasən hansı 
mənbələrdən əldə edirsiniz? (bir neçə cavab ola bilər)

1. Televiziya
2. Jurnal-qəzetlər
3. Öünüidarəetmənin və ya sakrebulonun əməkdaşı
4. Şəxsi əlaqələr
5. Sakrebulo
6. Başqa (yazın)
Və sairə

10. Əməkdaşlıq üçün respondentə təşəkkürünüzü bildirin və sağollaşın

Qoşma 
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Protokol yazısının nümunəsi

Görüşün protokolu #

Görüşdə iştirak edirdilər: 
(həm dəvət olunmuş qonaqları, eləcə də ev sahiblərini göstərin)

Gündəlik 
1.
2.
3.

Təhlil etdilər (və ya təqdim etdilər)

1. Gündəliyin birinci məsələsinin təhlili 

2. Gündəliyin ikinci məsələsinin təhlili 

3. Gündəliyin üçüncü məsələsinin təhlili 

Fikirlərini bildirdilər:

Təyin etdilər (razılaşdılar):

Görüşün rəhbəri 
(adını və soyadını göstərin)

Katib 
(adını və soyadını göstərin)

Qoşma 



yerli hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilmiş fəaliyyət 
haqqında tam məlumatın çatdırılması. Bu, əhalinin 
hakimiyyətin fəaliyyətini qiymətləndirmək yoludur. 

ingilisdilli ölkələr: ABŞ, Britaniya, Avstraliya, Kanada və s.

İctimai hakimiyyətin təmsilçi orqanlarının (parlamentin, 
sakrebulonun) və ictimai hakimiyyətin vəzifəli şəxslərinin və 
icra şaxəsinin (məsələn, prezidentin, bələdiyyə başçısının/
qamqebelinin) səsvermə ilə seçilməsi.

hakimiyyətin şaxəsi. O, təmsilçi orqan tərəfindən qəbul 
edilmiş qərarları ictimai xidmət sahəsində icra edir. 

vətəndaşın hüququ, səs vermə vasitəsilə ictimai 
hakimiyyətin seçimli orqanlarını və vəzifəli şəxsləri seçsin. 

 
insanlar qrupu, hansı birbaşa bu və ya digər fəaliyyətin 

nəticəsində (məsələn, pensiya sisteminin benefisiarları 
təqaüdçülər, xəstəxananın – xəstələr, gənclər düşərgəsinin 
– gənclər).

BMT (United Nations Organization, UNO; qısaldılmış - 
United Nations, UN) - ümumi sülhün təmintının və dövlətlərin 
əməkdaşlığının beynəlxalq təşkilatıdır. O, 1945-ci ildə 
yaradılmışdır. Gürcüstan BMT-yə 1992-ci ildə üzv oldu, 
1993-cü ildə isə Gürcüstanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
ofisi açıldı. Gürcüstanda eləcə də BMT-nin Uşaqlar üçün 
Fondu (UNICEF) fəaliyyət göstərir, hansı ki, Gürcüstana 
uşaqların müdafiəsi, sağlamlığı və təhsil sahəsində dövlət 
sosial islahatın aparılmasında köməklik göstərir. 

(ital. Gazzeta) müəyyən aralıqla, müntəzəm buraxılan 
nəşr. O, ictimaiyyət üçün mühüm və maraqlı yeni 
xəbərlərdən, müxtəlif mövzular üzrə məqalələrdən, eləcə 
də redaksiya məqaələlərindən və reklamdan ibarətdir.

Mərkəzi hakimiyyətin müvəkkili munisipalitetlərin 
müəyyən qrupunda (məsələn, tarixi Quriya ərazisində - 
“Lançxuti, Ozurqeti, Çoxatauri özünüidarəedən icmaların və 
özünüidarəedən şəhərin – Ozurqeti munisipalitetlərində”)

Terminlərin izahlı lüğəti

Hesabat vermək

İngilis-sakson ölkələri

Seçkilər

İcraçı orqan

Aktiv seçki hüququ

Benefisiarlar

Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı

Qəzet

Qubernator

81
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Qərbi Avropa və Şimali Amerika ölkələri nəzərdə tutulur.

(yunanca, xalqın idarəetməsi) – dövlət və hökümətin, 
siyasi rejimin tərəqqi forması. O, çoxluğun idarəetməsi 
üzərində əsaslanmışdır 

● Birbaşa demokratiya – demokratik idarəetmə 
forması. Bu zaman qərarın qəbul edilməsi prosesinə hər bir 
vətəndaş birbaşa cəlb olunur.

● Nümayəndəlik demokratiyası – demokra-
tik idarəetmə forması. Bu zaman vətəndaşlar öz 
nümayəndələrini seçirlər (Parlament, sakrebulo (şura)) və 
onlara önəmli məsələlərin həllini həvalə edirlər, özləri isə 
seçkilər vasitəsilə nümayəndələrinin işlərinə nəzarət edirlər.

demokratik idarəetməyə əsaslanan dövlət.

idarəetmə sistemi, bu zaman ictimai hakimiyyətin bəzi 
funksiyalarının həyata keçirilmə hüququ özünüidarəetmənin 
yerli orqanlarına verilir. 

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə yerli özünüidarəetmənin 
rəsmi adı. Özünüidarəetmə vahidinin iki növü vardır - 
özünüidarəedən şəhər və özünüidarəedən icma.

 
bir neçə məntəqənin (urban – şəhər və qəsəbə və rural – 

kənd) birliyidir, buna da Yerli Özünüidarəetmə Məcəlləsinə 
müvafiq olaraq munisipalitet statusu verilmişdir (2006-
cı ilə qədər onlara rayonlar deyilirdi). İcma mərkəzi 
özünüidarəedən şəhər statusu olmayan şəhər də ola bilər.

urban (şəhər) tipində məntəqədir və bu da şəhərlər üçün 
xarakterik məsələlərin həllinə yönəlmiş və Özünüidarəetmə 
Məcəlləsi tərəfindən munisipalitet statusu verilmişdir.

Avropa Xartiyasına əsasən, hakimiyyətin yerli orqanlarının 
hüquq və imkanlarıdır ki, öz məsuliyyətləri və yerli əhalinin 
maraqlarına müvafiq olaraq qanun çərçivəsində ictimai 
işlərin mühüm hissəsini tənzimləsin və idarə etsin.

(İyerarxiya - yunanca, təmiz idarəçilik) hakimiyyət 
strukturlarında idarəçilik prinsipi. Aşağı hakimiyyət 
orqanlarının tabeçilik qaydası daha yuxarı hakimiyyət 
orqanlarına qədər. 

Qərb ölkələri 

Demokratiya

Demokratik dövlət

Desentralizasiya

Özünüidarəetmə vahidi 
(munisipalitet)

Özünüidarəedən icma

Özünüidarəedən şəhər

Özünüidarəetmə

İyerarxiyaçılıq
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parlıamentin və sakrebulonun üzvlərinin seçkiləri, 
birmandatlıq və ya çoxmandatlıq seçki dairələrinə əsasən. 

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə özünüidarəedən vahidin adı.

Qanunlarla münasibətdə növbəti iyerarxiya təsir göstərir: 
Konstitusiya /Konstitusiya qanunu, konstitusiya razılaşması, 
beynəlxalq müqavilə və razılaşma; orqan qanunu, “adi qa-
nun”. Aşağı səviyyəli qanun ondan yuxarıda duran qa-
nunlarla (“Normativ aktlar haqqında Gürcüstan qanunu”, 
maddə 7) ziddiyyət təşkil etməməlidir. Orqan qanunu elə 
bir mühüm sahələrin tənzimlənməsi üçün qəbul edilir, hansı 
Konstitusiya ilə xüsusi hesab edilir və ya belə bir qanunun 
qəbul edilməsi Konstitusiyada göstərilmişdir. Adi qanun-
lardan fərqli olaraq, orqan qanununun həm qəbul edilməsi 
və eləcə də dəyişdirilməsi mürəkkəbdir. Məsələn, əgər adi 
qanun əksəriyyət tərəfindən qəbul edilirsə (150 deputatdan 
100 –ü müzakirədə iştirak edirdi və onlardan 60-ı qanunu 
dəstəklədi) orqan qanununun müzakirəsi prosesi müddətlərə 
uzadılmışdır və onun qəbulunu siyahı tərkibinin yarıdan çox 
hissəsi dəstəkləməlidir (150dən 76 deputat).

ictimai yayım, ictimai yayımın Acarıstan televiziyası və ra-
diosu, lisenziya sahibi və ya avtorizə edilmiş fiziki və ya hüquqi 
şəxs, hansı ki, şəxsi redaksiya məsuliyyəti ilə öz yayım toru 
ilə nəzərdə tutulmuş məhsulun verilişini elə həyata keçirir 
ki,yayım toru ilə müəyyənləşdirilmiş vaxt ərzində tamaşaçı/
dinləyici üçün eyni zamanda əlçatan olsun.

vətəndaşın hüququ ki, ictimai hakimiyyətin seçimli 
vəzifəsini tutmaq üçün özü səs toplasın. 

munisipalitet ərazisində qeydiyyata alınmış seçicilərin 
ümumi sayının ən azı 1 faizinin hüququ ki, hər hansı bir aktual 
məsələnin həlli layihəsini hazırlasın və sakrebuloya təqdim 
etsin. Sakrebulo 1 ay ərzində onu təhlil etməlidir. Təhlildə 
petisiya təşəbbüskarının iştirak etmək və məruzə ilə çıxış 
etmək hüququ var.

Yunanıstanda şəhər-dövlət.

(ing. Producer ) şəxs, hansı ki, televiziyanın/radionun 
yeni xəbər xidmətində yeni xəbərlərin planlaşdırılmasına 
və hazırlıq prosesinə rəhbərlik edir və yeni xəbərlərin 
buraxılışında məsuliyyət daşıyır. 

Majoritar seçki sistemi 

Munisipalitet

Orqan qanunu

Passiv seçki hüququ

Petisiya

Polis

Prodüser
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yayımlanası – məlumatın çatdırılma formasıdır, istənilən 
kommunikasiya formasının plan ölçülü insanın düşüncəsinə, 
emosiyalarına və davranışına təsir mexanizminin istifadəsi.

parlament və sakrebulo üzvlərinin seçkiləri, partiya 
siyahılarının əsasında.

 İctimai fəaliyyətin sahələrindən biridir. Onun məqsədi 
aktual informasiyanın əldə edilməsi, işlənilməsi və kütləvi 
kommunikasiyanın vasitəsilə yayımlanmasıdır. “Jurnalistika” 
termini fransız sözündən götürülmüşdür “Journal” (gündəlik, 
qəzet, dövri nəşr), hansı ki, öz növbəsində latın dilindən gəlir. 
Əvvəllər yalnız çap mediasını , qəzetləri, jurnalları, müxtəlif 
nəşrləri nəzərdə tuturdu. Zaman keçdikdən sonra termin 
genişləndi və hal-hazırda jurnalistikanın geniş spektrini əhatə 
edir. 

Məlumatı tapan, üzərində işləyən və yayımlayan şəxs. 
Müasir dövrdə jurnalistin hər hansı bir media vasitəsinin 
əməkdaşı olması vacib deyil.O, müstəqil çalışa bilər.

(ratifikasiyalaşdırma) – dövlətin tamhüquqlu nümayəndəsi 
tərəfindən imzalanmış bu dövlətin ali hakimiyyət orqanı 
tərəfindən beynəlxalq müqavilənin təsdiqlənməsi.

(fr.Rédacteur) - 1. Kitabın, jurnalın, qəzetin nəşriyyatına 
rəhbərlik edən və onun məzmununu təsdiqləyən şəxs. 2. 
mətni redaktə edən şəxs.

bu və ya digər məsələ ilə əlaqədar vətəndaşların 
yanaşmalarının və ya mövqelərinin müəyyənləşdirilməsi; 
hərçənd bu termin seçicilərin rəyini qeyd etmək üçün də 
istifadə edilir. Media rəy sorğusundan müxtəlif məsələyə 
olan ictimai yanaşmanın işıqlandırılması üçün istifadə edir, 
partiyalar isə - siyasi əhval-ruhiyyənin təyin edilməsi üçün. 
Belə ki, ictimai rəy sorğusu qeyri-rəsmi referendum kimi 
hesab edilə bilər.

 
qanunun Konstitusiya ilə uyğunluğunu təhlil edən 

məhkəmə.Misal üçün: əgər siz düşünürsünüz ki, kimsə sizə 
zərər vermişdir (kiminləsə, hə hansı bir təşkilatla və ya 

Proporsional seçki sistemi 

Jurnalistika 

Jurnalist

Ratifikasiya

Redaktor

İctimai rəy sorğu

Konstitusiya məhkəməsi

Təbliğat (lat. Propaganda)
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dövlət müəssisəsi ilə mübahisəniz var), o zaman hüququnuzu 
müdafiə etmək üçün adi məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz 
ki, qanuna uyğun olaraq qərara alsın ki, hansı tərəf ədalətlidir. 
Əgər qanunun özünün sizin hüquqlarınızı tapdaladığını 
düşünürsünüzsə (yəni qanun Konstitusiya ilə təmin edilmiş 
hüquqlara ziddir) siz Konstitusiya məhkəməsinə müraciət 
edirsiniz ki, araşdırsın ki,həqiqətən də qanun Konstitusiyaya 
ziddirmi. Belə olduğu halda, bu qanun Parlament tərəfindən 
dəyişilməlidir.

(zirvə) – yüksək səviyyədə çoxtərəfli beynəlxalq görüş və 
toplantı.

rəsmi sənəd (o cümlədən: çertyoj, maket, sxem, plan, 
fotoşəkil, elektron informasiya, video və audio yazılar), 
yəni ictimai müəssisədə mühafizə olunan, eləcə də ictimai 
müəssisə və ya xidməti işlə əlaqədar xidmət tərəfindən qəbul 
olunan, işlənilən, yaradılan və ya göndərilən məlumat. İctimai 
müəssisədə mühafizə olunan hər hansı bir məlumat açıqdır. 
Dövlət, kommersiya və ya şəxsi sirrdən ibarət olmadığı 
halda, ictimai müəssisədə mövcud açıq məlumatla hamı 
tanış ola bilər . İctimai müəssisə açıq məlumatın surətinin 
əlçatılmasının təmin edilməsinə məcburdur. 

zərurətinə ictimai tələbatlar səbəb olan xidmət və ya 
məhsul və onun çatdırılması da yalnız ictimai (yerli və ya 
mərkəzi) hakimiyyətin səlahiyyətindədir. İctimai xidmət 
ictimai olaraq hamı üçün mənfəət gətirən sahələri əhatə 
edir (yolların salınması, işıqlandırma, içməli su ilə təminat, 
məktəblərin yaradılması və fəaliyyəti, vətəndaşların 
təhlükəsizliyi və s.)

diskriminasiyanın kəskin forması. Qanunun və ya 
qaydaların əsasında etnik qrupların ayrılmasını nəzərdə tu-
tur. Müəyyən etnik və ya irqi qrupun ictimai həyatdan təcrid 
olunması, bu qruplar, onların üzvləri üçün maneə yaradan 
hüquqi və ya faktiki məhdudiyyətlərin təsis edilməsi, 
xüsusi yaşayış məntəqələrində yerləşdirilmələri; hərəkət 
məhdudiyyəti, ictimai həyatın ən aşağı pilləsində məcburən 
saxlanmaları, təhsil sahəsində ayrı tədrisin təsis edilməsi və s.

Sammit 

Açıq məlumat

İctimai xidmət

Seqreqasiya
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Özünüidarəetmənin Avropa Xartiyasının ən əsas 
prinsiplərindən biri, onun əsasında hüquq-vəzifələrin həyata 
keçirilməsi vətəndaşlara daha yaxın olan hakimiyyət orqanı 
tərəfindən baş verir.

seçkilərin bülletenlə həyata keçirilməsi, bu zaman 
seçicilər başqasından gizli olaraq onlar üçün arzu edilən 
namizədin adını dairəyə alırlar.

ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik olan bəzi sənədin adı – 
bəyannamənin sinonimi.

Fərat və Dəclə çayları arasında ərazi, hazırkı İraq ərazisi.

Cənubi Mesopotamiya ərazisində ən qədim dövlət.

Yerli özünüidarəetmənin məhdudlaşdırılması hesabına 
idarəetmənin bir mərkəzdə cəmləşməsi

(lat. censura) Hakimiyyətin çap məhsullarına, səhnə 
tamaşalarına, radio və televiziya verilişlərinə nəzarətidir, 
bəzən də şəxsi yazışmanın yoxlanılmasıdır ki, hakimiyyət 
üçün qəbul edilməyən məlumatın yayımlanmasına yol 
verilməsin və ya məhdudiyyət qoyulsun. Demokratik 
ölkələrin qanunvericiliyi məlumat azadlığını tanıyır və 
senzuranı qadağan edir.

struktur, hansında vətəndaşlar öz nümayəndələrini 
seçirlər, hansılar b.a. “oyunun qaydalarını” təyin etməli və 
icraçı şaxə tərəfindən aparılan fəaliyyətə nəzarət edirlər. 

gerbşünaslıq; gerbin tərtibi və izahatı.
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