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Azərbaycanda informasiyalı cəmiyyətin qurulması və elektron hökümətin inkişafı 

 

Xülasə 

        Qloballaşan dünya ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatda yeni inkişaf mərhələsinin 

formalaşdırılmasını zəruriəşdirmişdir. Bu mərhələdə isə, informasiyalı cəmiyyət və elektron 

hökümət quruculuğu daha mühümlüyü ilə fərqlənir. Məqalədə son on ildə Azərbaycanda 

yaradılmaqda olan informasiyalı cəmiyyət və elektron hökümətin təşkili və inkişaf səviyyəsi 

tədqiq edilir. Həmçinin, belə müasir sistemin inkişafı ilə bağlı başlıca istiqamətlər də 

göstərilir. 

Açar sözlər: informasiyalı cəmiyyət, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və elektron 

hökümət 

 

Giriş 

        XXI əsrin ilk onilliyində sürətlə inkişaf edən və yayılan informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları, bununla bağlı yeni vüsət almış qloballaşma prosesləri ölkələrin sosial-iqtisadi 

həyatına ciddi şəkildə təsir etməkdədir. Bu mənada Azərbaycan da istisna deyildir. Qlobal, 

planetar xarakterli amillər ölkə həyatının, demək olar ki, bütün sahələrində - iqtisadi, sosial, 

siyasi, humanitar-mədəni həyatında  gedən proseslərə nüfuz edir. Və bütün bu və digər amillər 

isə, eyni zamanda dövlət idarəetmə sistemində, sosial-iqtisadi proseslərin təşkilində və 

tənzimlənməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bütün resurs və 

imkanlarından daha səmərəli, məqsədəyönülü istifadə olunmasını ön plana çəkir. Məhz bu 

baxımdandır ki, ölkədə qəbul edilən son konseptual proqram və hüquqi əsaslarda elektorn 

hökümətin təşkili və inkişafı məsələsi daim aktuallığı ilə nəzərə çarpır. Bununla yanaşı, hər 

bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da öz mənşəyinə və təsir dairəsinə görə regional, yaxud 

ölkədaxili amillər mövcuddur ki, ölkənin ictimai həyatının müxtəlif sahələrinin idarə 

edilməsində onların da nəzərə alınması səmərəli siyasətin formalaşdırılması baxımından 

vacibdir. 

Azərbaycanda informasiyalı cəmiyyətin və elektorn hökümətin inkişaf zərurəti 

     Müasir iqtisadi inkişaf prosesləri artıq Azərbaycan Respublikasındada idarəetmə 

sisteminin yeni keyfiyyət tələbləri baxımından təşkilini və tənzimlənməsini önəmli etmişdir, 

və dövlət də bu mühüm inkişaf meylinə uyğun olaraq ciddi tədbirlər həyata keçinirməkdədir 

(1). “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının əsas prioritetlərindən biri 

kimi “İKT və rabitə xidmətlərindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı istiqamətində etibarlı təhlükəsizlik sisteminin 

yaradılması, milli standartların formalaşdırılması, ölkə üzrə tam rəqəmsal yayımın tətbiq 

olunması və analoq yayımın dayandırılması, eləcə də “elektron hökumət” xidmətlərinin 100 

faiz tətbiq edilməsi” nin aydın ifadə olunması Azərbaycan üçün informasiyalı cəmiyyətin və 

elektron hökümətin qurulmsının nə qədər vacib olduğunu bir daha əks etdirməkdədir.             

     İnformasiya cəmiyyətinə və elektorn hökümətə keçidin tam təmin edilməsi, innovasiya 

yönümlü və biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulması, dövlət və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarında İKT-nin tətbiqinin və elektron xidmətlərin, həmçinin informasiya təhlükəsizliyi 

sahəsində fəaliyyətin genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya məhsul və xidmətlərinə 

tələbatının dolğun ödənilməsi, rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü İKT potensialının 
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gücləndirilməsi, yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin və elmi kadrların hazırlanması ölkə 

qarşısında duran ən mühüm  və prioritet vəzifələrdəndir. Və qəti əminliklə qeyd etmək olar ki, 

Azərbaycan dövləti son on ildə bu istiqamətdə həm hüquqi-metodoloji bazanın təşkili və 

gücləndirilməsi, həm də müvafiq sahənin praktiq fəaliyyətinin işləməsi istiqamətində kifayət 

qədər uğurlu addımlar atmaqdadır. Azərbaycan Respublikasında da informasion cəmiyyətin 

qurulması və kompüterləşmə sahəsində ciddi, uğurlu addımlar atılmaqdadır ki, bu da elektorn 

hökümətin inkişafı baxımından mühüm addımlardan hesab oluna bilər. Belə ki, bu sahədə 

həyata keçirilən dövlət siyasətinin ümdə vəzifələrdən biri İKT-nin cəmiyyətin müxtəlif 

sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi məsələsidir. İKT-nin təhsildə 

və digər intelektual sahələrdə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və 

bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli 

məsələdir. Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən İKT-nin 2012-ci illərə 

qədər cəmiyyətin müxtəlif sahələrində tətbiqi ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının inkişafı 

naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya” (2003-2012-ci 

illər)” adlı sənəd qəbul edilmişdir. Həmin siyasi kursun davamı olaraq Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən də ölkədə informasiya cəmiyyətinin artıq praktiki müstəvidə, bir konkret fəaliyyət 

planı çərçivəsində icra olunması üçün tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda ölkədə bütün 

sahələrdə, o cümlədən də idarəetmə sistemində mütəxəssislərin informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox  

böyük önəm verilir.  

        “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 

2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)” nın qəbulu və icrası isə 

ölkədə elektron idarəetmə sisteminin, elektron hökümətin təşkili və inkişafı baxımından daha 

təkmil təməl yaradılmasınna yönəldilmiş bir hüquqi sənəd hesab olunmalıdır. Proqramın 

məqsədi və əsas qayəsi isə, biləvasitə Milli Strategiyadan irəli gələn vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi, respublikanın informasiya cəmiyyətinə keçidinin təmin edilməsi, İKT-nin 

inkişafını və geniş tətbiqini təmin etmək yolu ilə informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə 

davamlı iqtisadiyyatın qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün zəminin formalaşdırılması, 

dövlət idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması və qərarların qəbulu prosesində 

vətəndaşların və sosial institutların iştirakı imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin 

informasiya məhsulu və xidmətlərinə olan tələbatının dolğun ödənilməsi ilə bağlıdır.  

Azərbaycanı belə mühüm addımı atmağa məcbur edən həm də son on illiklərdə müasir 

inkişaf mühütində bir çox istiqamətlərdə mühüm və əsaslı dəyişikliklərin baş verməsidir. Belə 

dəyişikliklərin aşağıdkı kimi təsviri daha məqsədəuyğundur: 

 Cəmiyyət və insanların həyatına qeyri-adi həcmdə və iti sürətlə müxtəlif 

informasiyaların axını, onların həyat tərzinin və fəaliyyətinin bu baxımdan  keyfiyyətcə 

dəyişməsi; 

  İnformasiya axtarışının artması, onun sistemləşdirilməsi və ötürülməsinin müasir 

texnologiyalarından istifadə edilməsi nəticəsində informasiya prosesləri barədə təsəvvürlərin 

ciddi şəkildə dəyişilməsi; 

 İnformasiyalı sistemlərin yaradılması və geniş istiqamətli tətbiqi. 

Müasir avadanlıqların, əsasən də yüksək texnologiyaların inkişafı, iqtisadiyyatdakı 

böyük struktur dəyişiklikləri və yeni idarəetmə üsullarının tətbiqi sayəsində dünyanın bir sıra 

inkişaf etmiş ölkələri (ABŞ, Yaponiya və Qərbi Avropa və s.) son yüz ildə demək olar ki,  

yeni inkişaf mərhələsinə, yəni - sənaye mərhələsindən informasiya mərhələsinə keçmişdir. Və 

bu proses artıq bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün də səciyyəvi hal almaqdadır. Müasir 

sistemlərin, əsasən də informasiya kommunikasiya texnologiyalarının  ictimai həyatın bütün 

sahələrinə nüfuz etməsini, İKT-dən istifadə olunmaqla iqtisadiyyatın, siyasi və sosial 
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fəaliyyətin yeni üsullarla idarə edilməsini nəzərə alan sosioloqlar əvvəlcə sənayedən sonrakı 

(postindustrial), sonra isə informasiya cəmiyyəti barədə fikir yürütməyə başlamışlar. Məhz 

belə bir inkişaf meyili Azərbaycandan da yan keçməmiş və demək olar ki, ölkə cəmiyyətinin 

bu inkişafında bu amilə diqqət artırılmışdır. 

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafsiyalı cəmiyyətin inkişafı üçün yaradılan mühit 

      Məlum olduğu kimi, artıq XXI əsr informasiya əsri kimi səciyyələndirilməkdədir. Və 

inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə informasiya başlıca idarəetmə vasitəsi olaraq informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Yaşdığımız  əsr 

informasiya cəmiyyətinin yaradılması, zəngin təbii sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsi və 

yüksək intellektual səviyyənin formalaşması baxımından keyfiyyətcə yeni mərhələnin 

başlanğıcı hesab olunmaqdadır. Xüsusilə, sürətlə inkişaf edən dünyanı bu gün ən müasir 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları -internet, yüksək texnologiyalar və qlobal 

rabitə imkanları olmadan təsəvvür belə etmək mümkün deyildir. Məhz müasir dövrdə 

insanları düşündürən ən aktual məsələ -telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 

sahəsində inqilabi dəyişikliklər etməklə əlçatmaz zirvələri fəth etməkdir.  İnformasiyalı 

cəmiyyətin əsas mənası bütün insanların informasiya, bilik tələbatını ödəməkdən, onların 

arasında sosial kommunikasiya mühiti yaratmaqdan, bilik və düşüncələrini, istədikləri 

məlumatı ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. Onun əsas məqsədi informasiya bolluğunun 

yaradılması və bu prosesin köməyi ilə bir tərəfdən bəşəriyyətin qarşısında duran problemləri 

həll etmək, digər tərəfdən isə cəmiyyətin inkişafını təmin etməkdir.     Ümumilkdə göstərə 

bilərik ki, informasiya cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, burada əhalinin böyük hissəsi müasir 

informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə informasiyanın, ən əsası isə onun ali forması 

olan biliyin istehsalı, saxlanması, emalı və ötürülməsi ilə məşğul olur.  

     Azərbaycanda son on ildə informasiya texnologiyalarının kütləviləşməsi, bu sahənin 

inkişafı üçün nəzərəçarpacaq addımlar atılıb, dövlətin ciddi dəstək və qayğısı nəticəsində 

uğurlar əldə olunmaqdadır. Belə ki, ölkədə aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq həyata 

keçirilən irimiqyaslı, layihələr, islahatlar sayəsində iqtisadi və sosial sahələrdə böyük 

nailiyətlər əldə edilib. Əhalinin rifahının yüksəlməsi ilə xarakterizə olunan bu inkişaf ölkənin 

beynəlxalq nüfuzunu və iqtisadi potensialını artırmaqla bərabər dünyada bərabərhüquqlu 

subyekti kimi çıxış etməsinə və inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmasına möhkəm zəmin 

yaradıb. Məhz ölkə başçısının məqsədyönlü siyasətinin davamlı və dayanıqlı olmasını 

prioritet edən istiqamətlərdən biri də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sosial-

iqtisadi sistemin bütün sahələrinə, insanların gündəlik fəaliyyətinə sürətlə nüfuz etməsi və 

ictimai-iqtisadi münasibətlərin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməsidir. 

     Azərbaycanda artıq informasiya cəmiyyətinin bərqərar olması və bunun tərkib hissəsi kimi 

İKT-nin geniş tətbiq edilməsi istiqamətində sistemli və məqsədli fəaliyyət aparılır. Müasir 

informasiya texnologiyaları ölkə də daxil olmaqla bütövlükdə dünya elminin prioritet 

istiqamətlərindən biri hesab olunur. Təcürbə göstərir ki, elm, təhsil və iqtisadiyyatı əhatə edən 

sistemli siyasət hər bir ölkənin davamlı və dayanıqlı inkişafının başlıca təminatçısıdır. 

Müvafiq siyasətin aparıcı qüvvəsi olan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları son illər 

sürətlə inkişaf edərək bütün sahələrdə və gündəlik həyatda insan fəaliyyətinin, sosial-iqtisadi 

münasibətlərin tərkib hissəsinə çevrilir. Bu texnologiyaların ən yeni nailiyyətləri idarəetmə, 

təhsil, səhiyyə, biznes, turizm və bank xidməti kimi sahələrdə tətbiq edilərək cəmiyyətin hər 

bir üzvünə mövcud imkanlardan faydalanmağa şərait yaradır. Müasir Azərbaycanda da 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin 

əsas tərkib hissəsi olmaqla, həm də elektorn hökümət quruculuğu islahatlarının əsasını təşkil 

etməkdədir. 
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      Ölkədə həmçinin, “Elektron Hökumət”in formalaşdırılması beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında rabitə və 

informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının 

(Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının elektron 

xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli 

Fərmanı və digər normativ hüquqi aktlarla  bu sistemin fəaliyyəti üçün hüquqi baza 

yaradılmaqdadır (4). 

       “E-hökumət” layihəsi “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyaya (2003-2012-ci illər)” əsasən işlənib 

hazırlanmışdır və “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. 

Layihənin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətlərini: e-hökumətin və onun istifadəçilərinin 

fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması; dövlət idarəçiliyində 

müasir texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi; e-hökumət infrastrukturunun əsas 

komponentlərinin yaradılması; “bir pəncərə” prinsipi əsasında e-xidmətlərin tətbiqi və inkişaf 

etdirilməsi; dövlət qulluqçularının, İKT üzrə mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; e-hökumət infrastrukturunun və informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin 

təhlükəsizliyinin, fərdi məlumatların mühafizəsinin təmin olunması; əhali qruplarının 

informasiya texnologiyaları sahəsində savadlılıq səviyyəsinin artırılması, e-hökumət 

xidmətlərinə çıxışının təmin olunması təşkil edir. Həmçinin, bu hökumət infrastrukturunun 

əsas komponentlərinə dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu, e-hökumət portalı, e-

hökumət şlüzü, informasiya resursları və sistemlərinin dövlət reyestri, e-imza üzrə milli 

infrastrukturu, e-sənəd dövriyyəsi üzrə milli infrastrukturu, e-hökumət verilənlər mərkəzi 

daxildir. Qeyd etməliyik ki, artıq son illər ərzində bu mühüm tədbirlərin təşkili və real 

həyatda icrası sahəsində kifayət qədər uğurlu addımlar atılmışdır. 

Azərbaycanda elektron hökümət quruculuğunun təşkili səviyyəsi 

    Azərbaycanda düzgün seçilmiş elektron hökumət modeli, ölkənin iqdisadi və içtimai-siyasi 

inkişafına, həyat standartlarının yüksəlməsinə və demokratiyanın güclənməsinə böyük təsir 

göstərməkdədir. Həmçinin, dünya təcürbəsində olduğu kimi Azərbaycandada belə hökümətin 

təşkili və inkişafı, eyni zamanda elektron ticarət-kommersiya münasibətlərinin təşəkkülünə və 

elektron demokratiyanın uğurla həyata keçirilməsinə səbəb olmaqdadır. Beynəlxalq təcürbədə 

elektron hökümət quruculuğu modelini aşağıdakı kimi əks etdimək mümükündür ki, bu da 

Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edəcək sahələrin inkişafını daha sürətləndirə bilər.  

 

 
              http://mincom.gov.az/ 
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İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

       Mövcud şəkildə göründüyü kimi qloballaşan dünyada və yeni informasiya 

texnologiyalarının köməyi ilə yaranan informasiya cəmiyyətində,hüquqi və fiziki şəxs lazımi 

xidmətləri elektron hökumət vasitəsi ilə həyata keçirir ki, bu da eyni zamanda ictimai-iqtisadi 

həyatda baş verən münasibərlərin daha səmərəli qurulmasına öz təsirini göstərir. Eyni ilə 

modeldə göstərilən proseslər üzrə baş verən müsbət tendensiyalar artıq Azərbaycan 

cəmiyyətindədə özünü açıq şəkildə büruzə verməkdədir. Belə ki, İKT-nin sosial-iqtisadi 

sahələrdə uğurla tətbiqi və verdiyi töhfələr, elektron dövlət xidmətlərinin (hüquqi, bank-

kredit, vergi və s.) geniş səpgidə göstərilməsi, ictimai-siyasi hadisələrin şəffaf işıqlandırılması 

(seçkilər, ölkə rəhbərliyi ilə əlaqələrin qurulmsı və s.) və s. buna bariz nümunə ola bilər. 

       Həmçinin, bu mühüm sahənin əsas təşkilatçılarından olan Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi müvafiq istiqamətdə görülən işlərin əlaqələndiricisi olaraq “elektron 

hökumət”in formalaşması üzrə digər dövlət orqanları ilə sıx fəaliyyət göstərir və müvafiq 

infrastrukturun yaradılması üzrə fəaliyyəti həyata keçirir. Artıq elektron imzaların istifadəsi 

üçün Milli Sertifikasiya Xidmətləri Mərkəzi yaradılmışdır. Dövlət qurumlarının informasiya 

sistemləri arasında informasiya mübadiləsini təmin edən infrastruktur qurulmuş, “elektron 

hökumət” portalı hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir. Bütün dövlət qurumları bunlardan 

bəhrələnərək vətəndaşlara elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin edə bilirlər. Eyni 

zamanda,  elektron sənəd dövriyyəsi İqtisadiyyat Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyidə, Elektron 

HRM – Kadrların İdarəolunması sistemi Heydər Əliyev Fondunda, E-Təhsil sistemi isə 20-

dən çox orta təhsil məktəbində artıq tam həcmdə həyata keçirilir. Elektron hökumət portalı 

https://www.e-gov.az/ artıq 40 dövlət qurumunun 417-ə yaxın elektron xidmət növünün 172 

ədədini elektron olaraq Azərbaycan vətandaşına təqdim edir. Digər tərəfdən əyani olaraq, 

hansı həcmdə xidmətin göstərildiyini dəqiq bilmək üçün elektron hökumət bülletenin son 

sayına baxmaq da mümkündür (5).  Azərbaycanda inkişaf etməkdə olan elektron hökümət 

dünyadakı inkişaf tempinə uyğunlaşa bilir və artıq Qazaxstanla birlikdə 43-cü sıralarda yer 

alır. Gündən-günə xidmət həcmini artıran bu portal vətəndaşların şəxsi məlumatlarının 

gizliyini və təhlükəsizliyini təmin etməklə 7/24 zaman ərzində geniş fəaliyyət göstərir. 

       Azərbaycanda mövcud informasiya cəmiyyətinin yetəri qədər olmamasını nəzərə alaraq 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyinin nəznində yaradılan “Asan Xidmət” mərkəzlərini də elektron 

hökumətin bir qolu saymaq olar (6). Ölkədə elektron hökumətin regionlar üzrə genişlənmə və 

inkişaf perspektivinə mane olan əsas amillər də mövcuddur ki, bunlardan başlıcasıda 

informasiya cəmiyyətinin azlığı və vətəndaşların kifayət qədər məlumatlı olmamasıdır. Buna 

sübut olaraq onu demək olar ki, respublikada hələ ki, on beş minə yaxın şəxs elektron imza 

sahibidir, bu da on milyona yaxın əhalisi olan ölkə üçün kiçik göstəricidir. Bu sahədə təbliğat-

marifləndici tədbirlərini də qanedici səviyyədə saymaq olmaz. Digər tərfədən də əlavə 

elektron imzanın sertifikatlaşdırılması üçün regionlarda autentifikasiya mərkəzlərinin sayını 

artırmaq və vətəndaşların elektron imza kartını əldə etməsi üçün daha münasib qiymət tətbiq 

olunması zərurəti özünü göstərir. Sürətlə dəyişməkdə olan dünya mənzərəsi artıq 

Azərbaycanında bu sürətə uyğunlaşmasını ön plana çəkir. Məhz bu baxımdan gələcəyin 

elektron hökuməti iti sürətlə modernləşən informasiya texnologiyaları cəmiyyətinin 

tələblərinə uyğunlaşmalıdır. 

    Nəticə 

    Ölkədə informasiyalı cəmiyyət və elektron hökümət quruculuğunun inkişafı nəzərə 

alınsada, eyni zamanda bütün bu və digər bu kimi amillər ölkədə tətbiqinə başlanmş Elektron 

Təhsil, Elektron Maliyyə və Mühasibatlıq Sistemi, Elektron Sənəd dövriyyəsi, Elektron HRM 

– Kadrların İdarəolunması sistemi kimi iri lahiyələrin perspektivdə də davam etdirilməsini 

aktuallaşdırır. Həmçinin, iqtisadiyyat, tibb, hüquq, siğorta, maliyyə, turizm, idman, ticarət və 
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digər sahələrdə həyata keçirilən əməliyyat və prosedurların tam elektronlaşaraq elektron 

hökumətin ayrılmaz hissəinə çevrilməsi daha mühümlüyü ilə çıxış edir. Vətandaşa veriləcək 

“Elektron vətandaşın vəsiqəsi”ndə yerləşdirlən məlumatlar aidiyyyatı müəssisənin kart 

oxuyucusu vasitısilə yazıb-oxuma səlahiyyətinə malik olmalı, kartın itməsi və ya zədələnməsi 

zamanı elektron hökümətin verilənlər bazasında aktual surəti olmalıdır. Azərbaycanda 

elektron vətəndaşın vəsiqəsinə xüsusilə biometrik məlumatların (retina, barmaq izi, rəqəmsal 

səsi) yerləşdirilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə də əhəmiyyətli rol oynaya bilər.  
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Мехтиев Теймур Таджеддинович 

Создания информационного общества в Азербайджане и развития електронного 

правительства 

Резюме 

      Развития глобализирующегося мира зделает необходимым формирования нового 

этапа общественно-политической и социально-экономической жизни.  А на этом 

этапе строительства информационного общества и электронного правительства, 

отличается более важности. В статье исследуется  организации и уровень развития 

информационного общества и электронного правительства за последный десять лет 

создаваемый в Азербайджане. Также, указывается основные направления в связи с 

развитием такой современные системы.  

Ключевые слова: информационное обществе, информационно -коммуникационные 

технологии, електронное правительства 

 

Mehdiyev Teymur Tajaddinovich 

Establishment of information society development ministry and government in Azerbaijan 

Summary 

       Globalizing world to necessary to the formation of a new stage of development of the 

socio-political and socio-economic life.  But at this stage information society and e-

government creation of more importance is different. In article creating information society 

and electronic government in Azerbaijan in the past ten years that the level of organization 

and the host. Also, it is also the main directions for the development of a modern system. 

Key words: information society, information and communication technologies and e - 

government 
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