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Xülasə 
     İnformasiya cəmiyyəti və sistemi artıq inkişaf etməkdə olan müasir dünyanın bütün sahaələrinə nüfuz 

etməkdədir. İqtisadiyyat, sosial həyat və idarəetmə sistemlərinin fəaliyyətinin təşkilində və tənzimlənməsin-
də informasiya mühiti mühüm rol oynayır. Məqalədə informaiya mühitinin və cəmiyyətinin təşkili və inkişaf 
səviyyəsi müxtəlif təcürbələr əsas götürülməklə tədqiq olunur. İnformasiya cəmiyyətinin və sisteminin inki-
şafı ilə bağlı baxışlar irəli sürülür. 

Açar sözlər:informasiya mühiti və cəmiyyəti, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, sosial-iqtisadi 
inkişaf, idarəetmə sistemi. 

 

GİRİŞ 
Müasir dünyanın inkişaf meyilləri artıq göstə-

rir ki, sosial-iqtisadi inkişafı cəmiyyətlərin həyat 

tərzində baş verən yeni keyfiyyət amilləri baxı-
mından qiymətləndirmək zəruridir. Bu amillər 
içində informasiyalı cəmiyyətin, elektron idarə-

etmə sisteminin quşulması və ona xidmət edən 
informasiya mühitinin formalaşması daha çox 
qabarıq şəkildə özünü göstərir. Xüsusilə son on 
illərdə ayrı-ayrı ölkələr və beynəlxalq səviyyədə 

qəbul edilən proqram və konsepsiyaların əsas 
dirəklərindən birini də bu amillər təşkil edir. 
Məhz bu baxımdandır ki, Azərbaycan Respubli-

kasında son on ildə qəbul edilən dövlət proqram-
larında və konseptual sosial-iqtisadi inkişaf sə-
nədlərində məhz bu amillərin qlobal inkişaf me-

yilləri nəzərə alınmaqla ölkədə də inkişafına xü-
susi diqqət yetirilir. 

 

İnformasiya mühiti və onun əsas 

xüsusiyyətləri 
İnformasiya mühiti anlamının dərinliklərinin 

tədqiqi göstərir ki, ilk öncə onu hər hansı bir 

mühit anlamımı baxımdan qiymətləndirmək 
məqsədəuyğundur. Belə ki, ümumi konseptual 
yanaşmada mühit yanaşması hər hansı boşluğu 

dolduranvə müəyyən xassələrə malik olan mad-
də, cisim və digər anlayışları ortaya qoyur. Belə 
baxışları həm maddi, həm də mənəvi dəyərlər 
baxımdan ortaq məxrəcə gətirmək də müm-

kündür. Belə yanaşmalar müxtəlif elmlərdə, 
əsasəndə fizika, kimya, təbiət və s. özünü aydın 
göstərməkdədir. Eyni zamanda, iqtisadiyyatda 

da onun yaradılması iqtisadi yanaşmaların 
təbiətindən irəli gəlməklə: bazar, ticarət,  biz-
nes, sahibkarlıq, maliyyə-kredit kimi konkret 

müxtəlif mühitləri özündə təcəssüm etdirir. İn-
formasiya mühiti də bu baxımdan müxtəlif sa-
hələrdə, səviyyələrdə, sistemlərdə, fəaliyyət sa-

hələrində formalaşan, istifadə üçün yararlı olan 
və istifadə edilən, son nəticədə hansısa faydalar 
(iqtisadi, ictimai, siyasi və s.) gətirən geniş bir 
aləmi əhatə edir. Həmçinin, bu mühitin 

yaradılmasında əsas rol oynayan vasitələr, tex-
nologiyalar da xüsusi əhəmiyyətliliyi ilə çıxış 
edir. 

Bütün bu və digər bu kimi yanaşmaların əsas 
fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir ki, mövcud 
mühitlər (sosial, iqtisadi, ictimai) müasir dün-

yanın aparıcı istiqamətlərindən biri olan informa-
siya mühitinin geniş fəallığı nəticəsində daha çox 
öz əhəmiyyətliliyini təsdiq edir. Xüsusilə son 
dövrdə informasiya mühiti artıq cəmiyyətin, 

hökumətin inkişafında həlledici qüvvə kimi çıxış 
edir. İnformasiya cəmiyyəti də bu baxımdan son 
dövrün dəyərləri kimi daha çıx özünü biruzə 

verir. İnformasiya cəmiyyətilə bağlı konseptual 
baxışlar göstərir ki, o elə cəmiyyətdir ki, burada 
əhalinin böyük hissəsi müasirinformasiya texno-

logiyalarındanistifadə etməkləinformasiyanın, ən 
əsası isə onun ali forması olan biliyinistehsalı, 
saxlanması, emalı və ötürülməsi ilə məşğul olur. 
Həmçinin, bu cəmiyyət postsənayecəmiyyətinin 

konsepsiyalarını formalaşdırmaqla, o həm də in-
formasiya və bilik təşkil edən sivilizasiyanın inki-
şafının yeni tarixi fazasıdır. İnformasiya cəmiy-
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yətinə xas olan münasibətlərinformasiyalaş-
dırmaprosesinin uğurlu başa çatdırılması nə-
ticəsində formalaşır [2, 3]. 

İnformasiya cəmiyyətinin əsas fərqləndirici 
xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar şamil olunur: 
 İctimai və iqtisadi həyatdainformasiyavə 

biliyin rolunun artması; 

 Daxili məhsulların 
axınındainformasiyakommunikasiyalarının, 
məhsullarının və xidmətlərinin payının artması; 

 İqtisadi, ictimai və sosial mühitin inkişafı 
baxımından səmərəli informasiya mühitinin, 
əlaqələrinin yaradılması və daxili və xarici alə-

min bu geniş mühitlətlə əhatə olunması. 

İnformasiya cəmiyyətinin və mühitinin 

formalaşması  
Müasir inkişaf göstərir ki, daxili və xarici mü-

hitdə bir çox istiqamətlərdə mühüm dəyişikliklər 
baş verməkdədir. Həmin dəyişiklikləri ilk öncə 
aşağıdakı kimi xarakterizə etmək mümkündür: 

 Fərdlərin həyatına qeyri-adi həcmdə və 
böyük sürətlə müxtəlif informasiyaların daxil 
olması, həmçinin, insanın həyat fəaliyyətinin 

keyfiyyətcə dəyişməsi; 
 İnformasiya axtarışı, onun sistemləşdiril-

məsi və ötürülməsinin müasir vasitə və texnolo-
giyalarından istifadə edilməsi nəticəsində infor-

masiya prosesləri barədə təsəvvürlərin kökün-
dən dəyişilməsi. 

Artıq sürətlə yüksək texnologiyaların inkişafı, 

iqtisadiyyatdakı böyük struktur dəyişiklikləri və 
yeni idarəetmə üsullarının tətbiqi sayəsində dün-
yanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələri, əsasən də 
ABŞ, Yaponiya və  Qərbi Avropa dövlətlərini 

son əlli ildə sənaye mərhələsindən informasiya 
mərhələsinə keçmişdir [4].İnformasiya kommu-
nikasiya texnologiyalarının (İKT) ictimai hə-

yatın bütün sahələrinə nüfuz etməsini, İKT-dən 
istifadə olunmaqla iqtisadiyyatın, siyasi və sosial 
fəaliyyətin yeni üsullarla idarə edilməsini nəzərə 

alan sosioloqlar əvvəlcə sənayedən sonrakı 
(postindustrial), sonra isə informasiya cəmiyyəti 
barədə fikir yürütməyə başlamışlar. 

Formalaşmaqda olan postindustrial ölkələri-

nin xidmət sahələrinə ümumi daxili məhsulun 
yarıdan çoxu düşür. Bu cür ölkələrə ABŞ 
(ÜDM-nin 80%-i xidmət sahəsinin payına dü-

şür), Avropa İttifaqı ölkələri (ÜDM-nin 69,4%-
i xidmət sahəsinin payına düşür) və Yaponiya 
(2005-ci ildə ÜDM-nin 66,7%-i xidmət sahəsi-

nə düşür) daxildir [5, 7]. Postindustrial cəmiy-
yətdə elmtutumlu, təbii ehtiyatlar qoruyucu və 
yüksək informasiya texnologiyalı (mikroelekt-

ronika, proqram təminatı, telekommunikasiya, 
robot texnikası, biotexnologiya və s.) sahələr 
daha çox inkişaf edir. İnformasiya cəmiyyət hə-
yatının bütün sahələrini, o cümlədən məişəti, 

incəsənəti və mədəniyyəti də əhatə edir. Bu cə-
miyyətdə insan faktorunun rolu və əhəmiyyəti 
yüksəldiyindən fiziki əməyin payı azalaraq, öz 

yerini avtomatlaşdırılmış, əqli və yaradıcı 
əməyə verir. 

Cəmiyyətlərin və sivilizasiyanın inkişafında 

yeni təkamül prosesi özünü göstərir: bu təkmilləş-
məkdə olan informasiya mühitində cəmiyyətin və  
iqtisadiyyatın yüksək sürətlə inkişafıdır. Xüsusilə, 
İKT-nin cəmiyyət həyatına geniş miqyasda təsiri 

informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına gətirib 
çıxararaq, cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial və 
mədəni həyatını kökündən dəyişməkdədir. Son 

dövrün araşdırmaları göstərir ki, iqtisadiyyatın 
müasir texnoloji inkişaf səviyyəsi artıq çox sü-
rətlə irəliləməklə, yeni inkişaf tələblərini qarşıya 

qoyur. Əvvəlki texnoloji inqilabların əsasında 
materiya və energiya durduğu halda, son  infor-
masiya inqilabı ontoloji, qnoseoloji və etik ka-
teqoriyalarla yanaşı, həm də sosial-fəlsəfi prob-

lemləri əhatə edir. 
İlkin olaraq 1960-cı illərin əvvəllərində ABŞ 

və Yaponiyada elmə daxil olan “informasiya 

cəmiyyəti” termini bu gün təkcə elmə, informa-
siya sahəsi üzrə mütəxəssislərin leksikonuna 
deyil, həm də siyasi xadimlərin, iqtisadçıların 
və alimlərin həyatına daxil olmuşdur. İnforma-

siya cəmiyyəti yeni texnoloji uklada söykənən, 
informasiya ehtiyatını ictimai zənginliyin əsas 
formasına çevirən, iqtisadi inkişafın əsas faktor 

rolunu oynamasına əsaslanan sosial-iqtisadi bir 
sistem olaraq dəyərləndirilir [4; 7].Tədqiqatlar 
göstərir ki, biliklər və informasiya cəmiyyətdə 

“strateji ehtiyat” və “cəmiyyətin transformasi-
yasının agentləri” kimi mühüm rol  da oynayır. 

Müasir informasiyalı idarəetmə sistemlə-

rinin təşkili və inkişafı 

Qloballaşan dövrdə idarəetmə sistemlərinin 
inkişafına olan tələblər əsaslı şəkildə dəyişmək-
dədir. İqtisadi-sosial və siyasi həyatın zəngin 

informasiya mühitində olması və ondan istifa-
dəsi – idarəetmə sistemlərinin təşkilinin də 
əsaslı şəkildə dəyişməsini zəruriləşdirməkdədir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiyala%C5%9Fd%C4%B1rma
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiyala%C5%9Fd%C4%B1rma
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Çünki, idarəetmə sistemlərinin beynəlxalq, 

dövlət, region, yerli və özəl səviyyələrdə təşkili 
sırf geniş və zəngin çeşidli informasiya mühiti-
nin istifadəsi ilə sırf bağlı olur. Bu baxımdan 
idarəetmə sistemləri, daha doğrusu cəmiyyətləri 

son dövrdə öz təkmilləşmə meyili ilə nəzərə 
çarpmaqdadır. İnformasiyalı cəmiyyətin inkişa-
fı daha çox onun idarəetmə sisteminin forma-

laşması ilə özünü biruzə verir. Xüsusilə, elekto-
ronhökümətlərin, idarəetmə sistemlərinin bir sı-
ra dövlətlərin təcrübəsində təşkilinin və inkişa-

fının tədqiqi Azərbaycan üçün də öz əhəmiy-
yətliliyi ilə çıxış edər. 

İnformasiyalı cəmiyyətin təşkili və inkişafı-
nın tədqiqi baxımdan onların bir sıra ölkələrin 

təcrübəsində formalaşma səviyyəsinə nəzərə 
salmaq məqsədəuyğundur. Norveç 
höküməti2006-cı ildə parlamentə “Hamı üçün 

İnformasiya Cəmiyyəti” başlıqlı açıq məktub 
ünvanlayaraq, dövlət idarələrində effektiv və 
standartlaşdırılmış texniki həllərə əsaslanan is-

lahatların zəruriliyi məsələsini gündəmə gətir-
mişdir. Bununla yanaşı, vətəndaşlara bütün 
dövlət xidmətlərini özündə cəmləşdirən və isti-
fadəçinin ehtiyaclarına uyğunlaşan “MyPage” 

(mənim səhifəm) adlı portal təqdim olunmuş-
dur. Bu baxımdan növbəti ildə dövlət qurumla-
rının internet səhifələrinin standartlaşdırılma-

sını və istifadə üçün sadələşdirilməsini təmin 
etmək üçün yol xəritəsi dərc olunmuşdur. Həm-
çinin, government.no internet səhifəsi işə salın-

maqla bu proses daha geniş vüsət almışdır. Sə-
hifə istifadəçilərin xidmət və məlumatları daha 
rahatlıqla əldə etmələrini nəzərə alaraq hazır-
lanması ilə nəzərə çarpır [6; 9]. Eyni zamanda, 

Hökumət Administrasiyası və İslahatlar Nazir-
liyi tərəfindən elektron şəxsiyyət vəsiqəsi (eID) 
sistemi işə salınaraq, vətəndaşlara bu vəsiqə-

lərlə elektron hökumət və elektron dövlət xid-
mətlərindən faydalanmaq imkanı yaradılmışdır. 

Norveç hökuməti tərəfindən bütün dövlət 
qurumları və yerli idarəetmə orqanlarının İn-

ternet səhifələrindəki məzmunun (mətn, şəkil, 
video və s.) vətəndaşın seçdiyi formatda təqdim 
olunması haqda vahid İKT standartları qəbul 

olunaraq, fəaliyyət göstərir. Ölkədə bizneslə 
məşğul olmaq istəyən şəxs və şirkətlər Avropa-
nın istənilən yerindən Vahid Əlaqə Nöqtəsi sis-

teminə daxil olub bütün lazımi məlumatları 
əldə edə bilirlər. 

Norveç dövlətinin Maliyyə Nazirliyi 

vətəndaşların vergi məlumatlarının (ad, doğum 
tarixi və ya şirkətin yaranma tarixi, ünvan, 
gəlir, mülkiyyət və hesablanmış vergi məbləği) 
nazirliyin rəsmi səhifəsində yerləşdirilməsi ba-

rədə qərarının icrasını da həyata keçirir. Belə 
ki, hər vətəndaş özü haqdakı məlumatları elek-
tron şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə həmin sistem-

dən əldə edə bilir. Artıq son ildə Norvecin əksər 
dövlət qurumları İnternet səhifələrini son tex-
nologiyalara uyğun olaraq yeniləşdirmiş və bu-

nunla da istifadəçiyə daha yaxın olan bir idarə-
etmə strukturu yaratmışdır. Həmçinin, dövlət 
vətəndaşlarla rəqəmsal mühitdə kommuni-
kasiya sistemini müvəffəq şəkildə qurmağa nail 

olmuşdur. Bu kommunikasiya ənənəvi kağız 
formatına yalnız vətəndaşın tələbi əsasında çev-
rilir. Keçən ilin əvvəllərindən bəri isə, Norveçli 

sahibkarlar və şirkət rəhbərləri illik hesabatların 
yazılması, vergilərin ödənilməsi və illik vergi 
sertifikatlarının əldə olunması proseslərini sırf 

İnternet vasitəsi ilə həyata keçirirlər. Hazırda 
Norveç əhalisinin 82%-i dövlət qurumları ilə 
əlaqəni İnternet vasitəsi ilə yaradır, 76%-i isə 
İnternet vasitəsi ilə dövlət qurumlarından 

məlumat əldə edir [6; 9]. 
Türkiyənin informasiya idarəetmə sisteminin 

və cəmiyyətinin təşkili və inkişaf təcrübəsi də 

son on ildə öz xarakterikliyi ilə fərqlənir. Belə 
ki, Türkiyə Respublikasında elektron hökumət 
proqramının əsası 2002-ci ilin dekabrında «e-

dönüşüm» (e-transformation) adlı inkişaf pla-
nının qəbul olunması ilə qoyulub. Türkiyənin 
informasiya cəmiyyətinə çevirilməsini hədəf tu-
tan və 2003-cü ildən qüvvəyə minən layihə baş 

nazir müavinlərindən birinin məsuliyyəti altın-
da saxlanılır. 

Ölkədə artıq 2004-cü ildən başlayaraq ölkə-

də vergi bəyannamələri İnternet vasitəsi ilə ve-
rilməkdədir. Türkiyənin  Maliyyə Nazirliyi tə-
rəfindən yaradılan və sahibkarları, habelə döv-
lət qurumlarını əhatə edən virtual şəbəkə çərçi-

vəsində ümumi dəyəri 52 milyon avro təşkil 
edən müxtəlif layihələr həyata keçirilmişdir. 
«TurkishTelecom» Sinqapur mənşəli şirkətlə 

2005-ci ildə 20 milyon ABŞ dolları məbləğində 
müqavilə bağlayaraq ilk e-hökumət portalının 
hazırlamasınabaşlamışdır. Portalın əsas məq-

sədi 80 milyonluq Türkiyə əhalisinin vahid 
elektron hökumət sistemi vasitəsilə bütün döv-
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lət xidmətlərinə çıxışını təmin etməkdən ibarət 
olub [11]. 

Həmçinin, kimliklərin (şəxsiyyət vəsiqələri-

nin) Paylaşım Sistemi işə salınmış və  bu sistem 
Daxili İşlər Nazirliyi və digər nazirliklər ara-
sında vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin unikal 
nömrəsi əsasında (MERNIS) əhali haqda məlu-

matın paylaşılmasına imkan yaratmışdır. Ölkə-
də 2006-cı ildən başlayaraq “Türkiyə Sərmayə 
Portalı” təsis edilmişdir.  Bu portal xarici inves-

torlara Türkiyəyə hansı məqsəd və səmərələrlə 
vəsait yatırmaları haqda məlumat verir. Həmin 
dövrdən etibarən Milli Təhsil Nazirliyi elektron 

məktəb (“e-Okul”) layihəsinə start vermişdir.  
“Global e-government”in dərc etdiyi hesabata 
görə Türkiyə dövlət qurumlarının İnternet səhi-
fələrinə görə 198 ölkə arasında ilk onluq sıra-

larında mövqeyini saxlamaqdadır [11; 12]. 
Son illərdə isə, Türkiyə dövlət qurumları 

arasında rəsmi yazışmaların elektron formaya 

keçməsini təmin edən elektron yazışma sistemi 
yaradılmış, bir çox bələdiyyələr elektron höku-
mət sisteminə qoşulmuşdur. Beləliklə, ekologi-

ya, habelə daşınmaz əmlak vergilərinin toplam-
nası və bu kimi xidmətlər elektron formada hə-
yata keçirilməyə başlamışdır. Həmçinin, bir sıra 
bələdiyyələr evlilik haqda şəhadətnamə, ev 

heyvanları üçün sənədlərin verilməsi kimi xid-
mətləri də elektron formaya keçirib. Müasir şə-
raitdə Türkiyə əhalisinin 19%-i dövlət qurum-

ları ilə İnternet vasitəsi ilə əlaqə yaradır, 17%-i 
isə İnternet vasitəsi ilə dövlət qurumlarından 
məlumat əldə edir [10; 11]. 

İnformasiya cəmiyyətinin və idarəetmə siste-

minin həm Avropa Birliyi üzv ölkəsi tim-
salında, həm də postsovet ölkəsi nümunəsi ola-
raq Estoniya Respublikası səviyyəsində qiymət-

ləndirmək mümkündür. Estoniya Avropa Birli-
yi üzvləri arasında elektron hökumət sahəsində 
özünəməxsus yerə malik olan ölkədir. Xüsusilə 

də, İKT sahəsinə xüsusi marağı ilə seçilən bu 
keçmiş sovetlər birliyi ölkəsi son illər ərzində 
elektron hökumət sahəsində qitə və dünya miq-
yasında liderlərdən birinə çevrilməsilə fərqlə-

nir. Belə ki, Estoniyada evlərin 83 faizinin, şir-
kətlərinin isə 96 faizinin İnternetə çıxışı var. İl-
kin olaraq, burada məlumat siyasəti üzrə ilk fə-

aliyyət planı 2001-ci ilin əvvəllərində qəbul 
edilmişdir. Və həmin dövrdən başlayaraq hö-
kumət innovativ e-Demokratiya portalını işə 

salmışdır. TOM (Tana Otsustan Mina “Bu gün 
mən qərar verirəm”) adlı portal vətəndaşların 
ictimai qərarvermə prosesində iştirakına dəstək 

kimi nəzərdə tutulub. Sonrakı dövrlərdə  bu 
amillər əsas olmaqla, Estoniya vətəndaşlarına 
elektron şəxsiyyət vəsiqələri verilməyə baş-
lanmış, bu sənədlər özündə istənilən növ biz-

nes, hökumət və ya şəxsi kommunikasiyalarda 
istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur [13; 
14]. Digər tərəfdən,  hökumət BMT İnkişaf 

Proqramı (UNDP) və Açıq Cəmiyyət İnstitutu 
(OSI) ilə birgə e-idarəetmə Akademiyasını 
(EGA) təsis etmişdir. Bu qurum isə, qonşu öl-

kələrə Estoniyanın e-hökumət təcrübəsini öy-
rənib ondan faydalanmasına imkan yaratmağa 
xidmət etməsilə diqqəti ilə cəlb edir. 

Ölkədə bütün elektron hökumət xidmətlərini 

birləşdirmək məqsədi daşıyan çətir e-hökümət 
portalını işə salınmışdır. Estoniya Məlumat Təh-
lükəsizliyi siyasəti proqramı qəbul edilmişdir ki, 

bununla da ölkədə şirkət və fərdlər üçün 
təhlükəsiz elektron mühitin yaradılmasına yönəl-
dilmiş təşəbbüslərin əlaqələndirilməsinə nail 

olunmaqdadır. Həmçinin, ölkə vətəndaşlarına in-
ternet vasitəsi ilə səsvermə hüququnu təmin edən 
ilk dövlətlər sırasındadır. Səs vermək üçün vətən-
daşlar sadəcə öz elektron vəsiqələrini internetə 

bağlı kart oxucularına daxil etməlidirlər. Eyni ilə, 
təhsil sisteminin elektoronlaşmasıistiqamətindədə 
ölkədə kifayətqədər mütərəqqi irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur. 
Xüsusilə də, son on ildə Estoniya tarixində 

ən geniş miqyaslı kiber-hücumların baş verməsi 
nəzərə alınmaqla, qabaqlayıcı tədbirlər sistemli 

şəkildə həyata keçirilir. Belə ki, Estoniyanın ki-
ber-təhlükəsizlik sahəsindəki səyləri öz müsbət 
nəticələrini verməyə başlamış, “008-ci ildə 

ölkədə Kiber-Təhlükəsizlik Strategiyası planı” 
qəbul olunub. Beynəlxalq müstəvidə aparılan 
əməkdaşlıq nəticəsində kiber-cinayətlərə qarşı 

mübarizə daha effektiv nəticələrlə xarakterizə 
olunur. Müvafiq plan çərçivəsində şirkətlərin 
elektron eyniləşdirmə vəsiqələrinin oğurlanma-
sına qarşı aparılan mübarizə çərçivəsində e-hö-

kümət portalında xüsusi yoxlanış və ikitərəfli 
(portal və sahibkar arasında) nəzarət-xəbərdar-
lıq sistemi işə salmışdır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, elektron idarəetmə konsepsiyası və idarə-
etməsi ilə bağlı beynəlxalq elmi və praktik təd-
bilər də bu ölkədə keçirilməkdədir[13; 14]. 
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Estoniyanın elektron beynəlxalq əlaqə siste-

mindəki rolu da artmaqdadır. Belə ki, o dün-
yada ilk elektron miqrasiya icazəsi verən ölkə-
dir. Və Estoniya aparıcı elektron idarəetmə sis-
temlərinə malik dövlətlərdən ibarət “D5 alyan-

sı”-nın üzvüdür.  Həmçinin, 2014-cü ildə Lon-
donda təsis edilmiş alyansın məqsədi elektron 
dövlət və informasiya cəmiyyəti sahələrində 

təcrübə mübadiləsini gücləndirməkdir.  Müasir 
Estoniya əhalisinin 51%-i dövlət qurumları ilə 
internet vasitəsi ilə əlaqə yaradır, 48%-i isə in-

ternet vasitəsi ilə dövlət qurumlarından mə-
lumat əldə edir [7; 13]. 

Azərbaycan Respublikasında da müasir 
elektron-informasiya sisteminin formalaşması 

və inkişafı istiqamətində kifayətqədər addımlar 
atılmaqdadır. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Ba-
xış” İnkişaf Konsepsiyası”nın qəbulu və icra-

sında bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin 
əhatə dairəsi daha da genişlənməkdədir. Kon-
sepsiyada əsas hədəf qarşıdakı on ildə Azərbay-

can Respublikasında əsasən qeyri-neft sekto-
runun inkişafı hesabına ümumi daxili məhsulun 
2 dəfə artırılması və bu artımın respublikada in-
novasiyayönlü və biliyə əsaslanan iqtisadiy-

yatın qurulması hesabına həyata keçirilmə-
sidir[1]. Belə inkişafın əsas dayaqlarından biri 
informasiya və kommunikasiya texnologiyala-

rıdır. İKT yüksək artım tempinə malik yeni 
iqtisadi sektor kimi müasir və çoxtəyinatlı 
infrastruktur, habelə hərtərəfli sosial-iqtisadi 

tərəqqinin aparıcı qüvvəsi rolunu oynayır. Bu 
gün İKT respublikanın davamlı və dayanıqlı 
inkişafının təmin edilməsi, intellektual potensi-
alının gücləndirilməsi, biznesin irəliləməsi, 

korrupsiya ilə mübarizə, yoxsulluq və işsizliyin 
azaldılması, cəmiyyətdə şəffaflığın və demok-
ratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli 

vasitə olaraq qəbul edilir. Dövlət idarəçiliyi, 
təhsil, səhiyyə, biznes, bank işi və digər 
sahələrdə yeni dəyərlər yaradan İKT ictimai-
iqtisadi münasibətlərin vacib tərkib hissəsinə 

çevrilmişdir. İnternet mediasının inkişafı, inter-
netdə fikir və söz azadlığının mövcudluğu, 
elektron qəzet və jurnalların, xarici və daxili 

sosial şəbəkələrin geniş yayılması İKT-nin 
cəmiyyətə verdiyi yeni imkanlardır. 

Həmçinin, bütün bu məqsədlərə çatmaq və nə-

zərdə tutulan işləri sistemli şəkildə həyata ke-
çirmək üçün “Azərbaycan Respublikasında infor-

masiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci 

illər üçün Milli Strategiya” hazırlanmışdır. 
Bu Milli Strategiya Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2003-cü il 17 fevral tarixli sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-

publikasının inkişafı naminə informasiya və kom-
munikasiya texnologiyaları üzrə Milli Stra-
tegiyaya (2003-2012-ci illər)” və həmin stra-

tegiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı qəbul olun-
muş dövlət proqramlarının icrası yönündə görül-
müş genişmiqyaslı işlərin nəticələrinə əsaslanır.  

Son illərdə İKT sektoru ölkə iqtisadiyyatının 
aparıcı və dinamik inkişaf edən sahəsinə çevril-
mişdir. Bu illər ərzində sektorun həcmi təqribən 
20-25% orta illik artım tempi ilə hər üç ildə iki 

dəfə artaraq, 2 milyard ABŞ dollarını ötmüş, 
ÜDM-də payı 1,7%-ə, qeyri-neft ÜDM-də payı 
isə 3,3%-ə yüksəlmişdir. Sektora investisiya 

qoyuluşu təqribən 2,5 milyard ABŞ dolları təş-
kil etmişdir ki, bunun da 28%-i dövlət, 72%-i 
isə yerli biznes strukturları və xarici investorlar 

tərəfindən yatırılmışdır[2]. 
Ölkədə “elektron hökumət”informalaşdırıl-

masına ciddi diqqət yetirilir və məmur-vətəndaş 
münasibətlərinin İT vasitələrindən istifadə et-

məklə sadələşdirilməsi, şəffaflaşdırılması bü-
rokratik əngəllərin qarşısının alınmasına xidmət 
edir. Ölkədə ”elektron hökumət”in zəruri in-

frastrukturları yaradılmışdır. “Elektron hö-
kumət” portalı artıq fəaliyyət göstərir, dövlət 
orqanlarının informasiya sistemləri arasında xü-

susi infrastruktur vasitəsilə informasiya müba-
diləsi aparılır, elektron imzanın istifadəsi üçün 
infrastruktur və sertifikat xidmətləri mərkəzləri 
yaradılmışdır. Nəticədə e-imzanın tətbiqi geniş-

lənir, dövlət orqanları tərəfindən müxtəlif elekt-
ron xidmətlər göstərilir.  

 

NӘTİCӘ 
Bütün bu inkişaf meyillərinə baxmayaraq 

informasiya sisteminin və cəmiyyətinin əsaslı 
şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində kifa-

yətqədər tədbirlər həyata keçirilməlidir. Xüsusi-
lə dövlətin vahid informasiya sisteminin yara-
dılması ölkə üçün daha da gündəmdədir və bu 

məqsədlə aşağıdakıların həyata keçirilməsi zə-
ruridir: idarəolunan obyektlər barədə (maddi, 
istehsal, sosial, texniki və texnoloji) məlumatla-

rın, istehsal, sosial və istehlak xarakterli fəaliy-
yəti tənzimləyən norma və normativlərin, döv-
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lət orqanlarının bu sferadakı qanun və qərarları-
nın, informasiya sisteminin və texniki bazanın 
formalaşdırılması; idarə edən heyətin geniş şə-

kildə formalaşdırılması və peşəkarlıq və psixo-
loji hazırlığının aparılmasının təmin edilməsi; 
insanlar üçün daha əlverişli biznes fəaliyyət 
mühitinin yaradılması; yaxşı idarəetmənin artı-

rılması və idarəetmədə ictimaiyyətin iştirakının 
genişləndirilməsi; hökumət elektron sisteminin 
məhsuldarlığının və səmərəliliyinin artırılması. 
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Резюме 

Информационное общество и система проникла во все секторы развивающегося современного 
мира. Экономическая, социальная жизнь и окружающая среда информационных систем управления 
играет важную роль в регуляции деятельности организации. В статье на основе различных экспери -
ментов исследуются уровень организации и развития информационного общества и окружающей 
среды. Выдвигаются взгляды на развитие информационного общества и системы.  

Ключевые слова: информационная среда и общество, информационные и коммуникационные 
технологии и социально-экономическое развитие, система управления. 
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Abstract 

Information society and the system have spread to all sectors of the developing world. Economic, social 
life and environment management information systems play an important role in regulating the activity of the 
organization. In the article on the basis of various experiments are investiga ted the level of the organization 
and development of information society and environment. Put forward views on the development of the in -
formation society and the system. 

Key words: information environment and society, information and communication technologies and so-
cial and economic development, control system. 
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