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IN AZERBAIJAN IMPACTS, IMPORTANCE AND APPLICATION OF 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 

SUMMARY 

The actuality of the research: In the modern times the concept of a new public 

administration is changing rapidly in the agenda of world countries. Countries are interested 

in using of information technologies to organize efficient management process and to create 

democratic country. 

Aims and objectives of the research: The main purpose of the research is to determine 

the role of Information Technology in management system and to investigate issues the 

impact of modern technologies on economic development. 

Research methods: İn the research statistical method, analysis method, and SWOT 

analysis have been used. 

Information base of the research: In the research both local and foreign literature, the 

laws and decrees of the Republic of Azerbaijan, scientific articles, internet resources and 

websites of various state agencies have been used as sources. 

The limitations of the research: The lack of current statistics about electronic 

government and the lack of publications related to the field in recent years were the main 

limitations for research.  

The results of the research: As a result, we can note that the role of Information 

Technology in the effective implementation of the management process is quite large in 

modern life. 

Scientific and practical importance of results: The scientific and practical significance 

of the research work is that the research can be used both in public administration and 

general administration of private companies to improve the management system. 

 

Keywords: Information technology, public administration, management 
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 GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı: Qloballaşan, sürətlə dəyişən dünyada həyatın bütün 

sahələri dəyişdiyi kimi dövlət idarəetməsidə dəyişir və inkişaf edir. Yaşadığımız 

dövr artıq informasiya cəmiyyəti adlanır. Artıq son illərdə gündəlik həyatımızın 

istənilən sahəsində informasiya texnologiyalarının istifadəsi yalnız fiziki şəxslərə 

təsir etmir həm də dövlət strukturlarında mühüm dəyişikliklər yaradır. Qoyulmuş 

problemlərin həllini düzgün, dəqiq araşdırmaq, problemi aradan qaldırmaq üçün bu 

texnologiyalardan istifadə etmək vacib hala gəlib çıxmışdır. Bu dəyişikliklər 

prosesində mürəkkəb və bürokratik dövlət quruluşu daha modern, sürətli, çevik və 

ən əsası şəffaf dövlət quruluşu ilə əvəz olunur. Müasir dövrdə demək olar ki, dünya 

ölkələrinin gündəmində yeni dövlət idarəçiliyi anlayışı sürətli dəyişmə prosesindən 

keçir. Dövlət qurumları bu texnologiyalardan istifadə etməklə həyata keçirdiyi 

xidmətlərin optimal hala gəlməsi, dövlət-vətəndaş əlaqələrinin daha da 

yaxşılaşması, demokratik bir dövlətin yaranması üçün səy göstərirlər. Yeni dövrdə 

informasiya texnologiyalarının köməyi ilə təşkilatların strukturu, daxili əlaqələri 

dəyişir və yeni idarəetmə yanaşması yaranır ki, bunun sayəsində qənaət, səmərəlilik, 

məsuliyyət və keyfiyyətin təmin olunmasına nail olunur. Elektron idarəetmə dövlət 

orqanlarında xidmətlərin keyfiyyət baxımından daha da, təkmilləşdirilməsi məqsədi 

ilə informasiya texnologiyalarının, xüsusilə də internet resurslarından necə istifadə 

olunmasına yönəlmiş bir layihədir. 

 Problemin qoyuluşu və öyrənilmə səviyyəsi: Azərbaycanda bu sahədə 

aparılan ilk tədqiqat və araşdırmalar 2003-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən imzalanmış “Azərbaycanda Respublikasının inkişafı naminə İKT sahəsi 

üzrə Milli Strategiya”-nın əsasının qoyulması ilə başlanmışdır. Ramazanov M., 

İsmayılov G., Hacızadə E., Quliyev N., Mədətli K., Məmmədov M., Əlizadə M.,  

Musayev İ., Əliyev E., Mehdiyev R., Əkbərov M., Dadaşov M., Murat İnce., 

Demokan D., Abdullah N., Kırçova İ.,  və.s. yerli və xarici müəlliflər araşdırmalar 

aparmışlar.   Həmçinin  qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda bu sahənin inkişafı üçün 

müəyyən strategiyalar, proqramlar hazırlanmışdır.        
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Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Dissertasiya işinin yazılmasında əsas 

məqsəd informasiya cəmiyyətini təkmilləşdirmək, xüsusilə, dövlət idarəçiliyini və 

ümumiyyətlə, idarəetmə sistemini İKT vasitələrindən istifadə etməklə səmərəli 

şəkilə salmaq və müasir texnologiyaların iqtisadi inkişafa təsiri  kimi araşdırmalar 

təşkil edir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün aşağıdakı bir sıra vəzifələr 

müəyyənləşdirilmişdir. 

 Dövlət idarəçiliyində  və idarəetmədə İKT-nin rolunun müəyyənləşdirilməsi 

 İKT-dən istifadə zamanı qarşıya çıxan problemləri araşdırmaq 

 E-hökumətin inkişafına təsir göstərən amilləri nəzərdən keçirmək 

 İKT vasitələrinin iqtisadi inkişafa qatqısının təhlil edilməsi 

 Azərbaycanda e-hökumət sahəsində mövcud durumun qiytmələndirilməsi və 

dünyadakı e-hökumət modellərinin araşdırılması 

Tədqiqatın obyekti və predmeti: Tədqiqatın obyektin dövlət idarəetmə 

qurumları, E-hökumət, tədqiqatın predmeti isə İKT sahəsində həyata keçirilən 

layihələr, strategiyalar, o cümlədən müxtəlif proqramlardır. 

Tədqiqat metodları: Dissertasiya işində əsasən statistik metodlardan, təhlil 

metodu, həmçinin, SWOT analizi aparılaraq nəticələri tədqiqatda qeyd olunmuşdur. 

Tədqiqatın informasiya bazası: Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsaslarında 

həm yerli, həm də xarici ədəbiyyatlardan, İKT sahəsi ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarından, fərmanlarndanı, elmi məqalələrdən, internet 

resurslarından, müxtəlif tətbiqi proqramlardan, Dövlət Statistika Komitəsinin 

statistik məlumatlarından, o cümlədən müxtəlif dövlət orqanlarının saytlarından, 

məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: E-hökümətin maliyyə məsələləri ilə bağlı 

informasiyanın yetərsizliyi və hesabatlarda yer almaması, həmçinin e-hökümət ilə 

bağlı cari statistikanın yetərsizliyi, son illərdə İKT sahəsi ilə bağlı nəşrlərin 

olmaması, informasiya təhlükəsizliyi, kiber hücum və.s kimi əngəllərin qarşısını 

alması üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi kimi məhdudiyyətlər 

mövcuddur. 
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Nəticələrin elmi-praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqat işinin elmi-praktiki 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, aparılan araşdırmalar həm dövlət idarəçiliyində, həm 

də ümumi idarəetmədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsində, inkişafında 

istifadə oluna bilər. Həmçinin, tədqiqatda qeyd olunmuş təkliflərin istifadə olunması 

nəticəsində idarəetmədə səmərəlilik göstəricilərinin artırılmasına nail oluna bilər. 

Dissertasiya işinin strukturu və həcmi: Dissertasiya işi giriş, 3 fəsil, 9 

paraqraf, nəticə və təkliflər və ədəbiyyat siyahısında ibarət olmaqla, ümumilikdə 72 

səhifədən ibarətdir. Dissertasiya işində 10 şəkil, 11 cədvəl və 6 qrafik təsvirdən 

istifadə olunmuşdur. 
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Ⅰ FƏSİL. DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ İNFORAMASİYA          

TEXNOLOGİYALARI 

 

1.1. Elektron hökumət anlayışı və onun xüsusiyyətləri 

Sənaye inqilabından sonra insan həyatının bütün sahələrində müasir 

texnologiyalardan istifadə olunmağa başlanması nəticəsində əhəmiyyətli bir 

dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb oldu. Müasirləşən dövrdə hər bir sahə 

yeniləndiyi kimi idarəetmə anlayışıda yenilənməyə başlanmışdır. Artıq köhnə 

idarəetmə konsepsiyaları yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 20-ci əsrin sonlarında inkişaf 

etməyə başlayan və gedərək vacib bir amilə çevrilən  informasiya texnologiyaları 

idarəetmə sahəsində olan çətinlikləri aradan qaldıra biləcək özəlliklərə malik olan 

yeni bir anlayış kimi formalaşmağa başlanmış və  əsrin sonlarına doğru idarəetmədə 

mühüm dəyişikliklər ortaya çıxmışdır. Ənənəvi idarəetmə öz yerini yeni idarəetmə  

olan “Elektron idarəetməyə” vermişdir. Artıq idarəetmədə bir çox ölkələr öz işlərini 

səmərəli və asan təşkil etmək üçün informasiya texnologiyalarından istifadə etməyə 

başlayır. Bütün dünyada gedərək dövlət qurumları xidmətlərini onlayn şəkildə 

təqdim etməklə e-dövlət modelini tətbiq etməyə maraq göstərirlər. İnkişaf etməkdə 

olan informasiya texnologiyaları iqtisadi və sosial həyatda da getdikcə vacib bir 

amilə çevrilməyə başlamışdır. 

 İnformasiya texnologiyalarının kütləvi istifadə olunması yeni bir dövr olan  

“Elektron idarəetmə” erasının başlanmasına səbəb olmuşdur. Yeni idarəetmə 

yanaşması olan elektron idarəetmənin məqsədi: səmərəlilik və effektivliyi təmin 

etmək, daha yaxşı siyasi və inzibati quruluş yaratmaq, ənənəvi idarəetmədən daha 

şəffaf bir idarəetmə sistemi qurmaqdır. Ölkədə informasiya texnologiyalarından 

istifadənin qloballaşması nəticəsində dövlət strukturları öz xidmətlərini elektron 

mühitdə təqdim etməyə maraq göstərirlər. Bu situasiya həm idarəetmə qurumlarının, 

həm də vətəndaşların işlərinin sadələşdirməyə kömək edəcəkdir. Bu amil yalnız 

nəticəsində ictimai qurumlar deyil, dövlət özü də elektronlaşmağa başladı və “E-

hökumət” konsepsiyası ortaya çıxdı. E-hökumət modeli yaxşı idarəetmənin 

formalaşması üçün əsas vasitə olub, idarəetmənin şəffaflaşmasında, bürokratik 
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əngəllərlə mübarizədə, vətəndaşların idarəetmədə iştirakını artırmada xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

 “Elektron hökumət” ölkədə yaşayan vətəndaşlara ən müasir informasiya 

texnologiyalarından istifadə etməklə onları elektron xidmətlərlə təmin edən bir 

sistemdir. (https://www.e-gov.az/az/content/read/2, 2019) 

Bu anlayış öz-özlüyündən əmələ gəlməmişdir. Zaman-zaman artan ehtiyaclar 

baxımından yaranan və informasiya texnologiyalarının köməyi ilə inkişaf edən yeni 

bir dövlət anlayışıdır. E-hökumət anlayışının yaranması müəyyən mərhələlərdən 

keçərək inkişaf etmişdir və aşağıdakı inkişaf mərhələləri vardır: 

 1-ci mərhələ (1993-1998). İnformasiyanın istifadəsi və ötürülməsi üçün 

internetin istifadə edilməsi. Bu mərhələdə dövlət qurumları tərəfindən istifadə 

edilən saytlar 1990-cı illərin sonlarına kimi istifadə edənlərə informasiya 

təqdim etmək kimi xidmətlər göstərmişdir. 

 2-ci mərhələ (1998-2001). Artıq bu dövrdə dövlət qurumları onlayn 

əməliyyatlar həyata keçirmiş və xidmətlər təqdim etmişdir. 1990-ci illərin 

sonlarına doğru informasiya vermək mövqeyindən onlayn əməliyyat həyata 

keçirmək mövqeyinə doğru əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir.   

 3-cü mərhələ (2001- ...) . Bu mərhələdə vətəndaşlara daha yaxşı xidmət 

göstərən e-hökumətin yaranması üçün dövlət yalnız öz eyni hüquqlu 

təbəqələri ilə deyil, müxtəlif təbəqələrlə də ( özəl sektor) əməkdaşlıq edərək 

vətəndaşlara geniş miqyaslı xidmətlər təqdim etməyə hədəfləmişdir. (Demirel 

D, 2006, ss. 86-87) 

“Elektron hökumət” ənənəvi dövlət idarəetməsinə rəqib deyildir, sadəcə 

vətəndaşlara göstərilən dövlət xidmətlərinin yeni üsulla təqdim edilməsi formasıdır. 

Bürokratik əngəllər nəticəsində səmərəsiz bir struktura çevrilən dövlət,  İT 

vasitələrindən istifadə etməklə xidmətləri elektron mühitdə təqdim etməsi 

nəticəsində daha səmərəli və effektiv bir dövlətə çevrilir. E-hökumət ictimai 

xidmətlərin təqdim edilməsi infrastrukturunu yenidən  qurmağı nəzərdə tutan yeni 

bir idarəetmə sistemidir. Dövlətlər ictimai qurumların fəaliyyətini təkmilləşdirmək 

baxımından İKT vasitələrinin istifadəsini hədəfləmişdir. Elektron hökumət 
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anlayışına ümumi olaraq baxdıqda yeni bir anlayış olduğu deyilsə də, əslində e-

hökuməti yeni edən istifadə olunan müasir texnologiyalardır. Burada yeni sözü 

elektron idarəetmənin ənənəvi idarəetmədən fərqli olaraq  idarəetməni necə və hansı       

üsulla idarəedilməsi mənasını verir.  

Ölkəmizdə e-hökumət modelinin formalaşması və inkişafı 2003-cü ildə 

ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış  ölkəmizin inkişafı naminə 

İKT üzrə Milli strategiya adlı sərəncamı ilə başlamışdır. (http://mincom.gov.az/az/) 

Ölkədə elektron hökumət infsrtukturunun qurulması beynəlxalq təcrübəyə 

müvafiq qurulmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2010 və 2012-ci illəri əhatə 

edən “Ölkəmizdə rabitə və İT-nin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” adlı sərəncamı və 

23 may  2011-ci ildə “Dövlət strukturlarında e-xidmətlərin təqdim edilməsinin  

təşkili sahəsində bir sıra tədbirlər haqqında” fərmanı və digər müvafiq normativ 

hüquqi aktlarla hüquqi baza yaradılmışdır. (https://www.e-gov.az/az/content/read/2) 

Vətəndaşların ictimai xidmətlərdən yararlanmaları üçün e-hökumət veb saytı 

hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir. Dövlət ölkədə fəaliyyət göstərən  ən böyük və ən 

güclü təşkilat olduğuna görə, onun təqdim etdiyi xidmətlərdə keyfiyyətli olmalıdır. 

Elektron hökumət dövlət və vətəndaşlar arasındakı informasiya mübadiləsinin asan 

şəkildə həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət göstərən sistemdir. Dövlətlər e-hökumət 

layihəsi vasitəsi ilə daha  sağlam bir idarəetmə strukturu  quraraq səmərəli xidmətlər 

təqdim etməyə çalışırlar. Dövlət strukturları tərəfindən verilən xidmətlərin 

müştəriləri olan vətəndaşlar dəqiq, dolğun və faydalı məlumatları tələb edirlər və bu 

model nəticəsində yaxşı idarəetmə strukturunu qurmaq mümkündür. 

Elektron hökumət sistemi əsasən bir tərəfdən informasiya, digər tərəfdən isə 

texniki vasitələrin köməyi ilə fəaliyyət göstərən sistemdir. Buna uyğun olaraq deyə 

bilərik ki, elektron hökumətin aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır: 

 Elektron hökumət informasiya dövlətidir 

 Elektron hökumət texniki bir dövlətdir 

 Elektron hökumət yeni bir idarəetmə formasıdır 

 E-hökumət  dəyişkən xüsusiyyətə malik dövlətdir                                          
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1. Elektron hökumət informasiya dövlətidir                                                     

 Sənaye cəmiyyətində maddi nemətlərin istehsalı ön planda dururdusa, 

informasiya cəmiyyətində bunun əksinə olaraq, informasiya texnologiyalarından 

istifadə edərək informasiya istehsal olunması əsas hədəflərdəndir. Dünya ölkələri 

resursların səmərəli istifadə olunması və ictimai rifahı artırmağı təmin edən mühüm 

amillərdən biri olan İT-nin inkişafını təmin etmək üçün bu sahəyə yatırılan 

investisiyaların miqdarını artırmağa çalışırlar. İT sahəsində baş verən sürətli 

inkişafla əlaqədar olaraq ölkənində məlumat bazası buna paralel olaraq inkişaf 

etdirilməlidir. İnformasiya infrastrukturu informasiya kanallarından formalaşan 

sistemdir. İnformasiya kanalları ölkənin mövcud qurumlarını müxtəlif texniki 

vasitələrdən istifadə etməklə  məlumatlarla təmin edir. Bir ölkədə informasiya 

infrastrukturu, o ölkədə məlumatların saxlanması, emal olunması və ən sonda 

xidmətlər üçün təqdim olunmasından meydana gəlir və bu işlərin görülməsində 

informasiya texnologiyaları mühüm rol oynayır. Vətəndaş ilə dövlət arasında 

informasiya şəbəkəsinin qurulması e-hökumətin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur 

(İnce M, 2001) 

 E-hökumət ondan istifadə edənlərə yalnızca məlumat verməni təmin etməklə 

kifayətlənməməldir. E-hökumət həm də informasiyanın gizliliyini təmin etməlidir. 

E-hökumətdən fərqli olaraq  ənənəvi idarəetmədə vətəndaşın informasiyanı birbaşa 

əldə etməsi mümkünsüz idi. Dövlət strukturları məlumatları məlumat bazasında 

saxlayaraq, vətəndaşlara gərək olduğu halda onlara informasiyanı çatdırmışlar. 

Həmçinin, qurumlar  arasındakı informasiya mübadiləsi prosesidə olduqca zəif idi. 

Buna baxmayaraq, e-hökumət sistemində isə vətəndaşlara vacib olan məlumat 

bazası onlara açıqdır və vətəndaşlar onlara lazım olan məlumatı istədikləri vaxtda  

birbaşa əldə etmək imkanına malikdir.  

2. Elektron hökumət texniki bir dövlətdir 

Dövlət idarəçiliyi baxımından günümüzdə telefon, kompüter, internet kimi İT 

vasitələrindən istifadə etmədən idarəetməni səmərəli şəkildə həyata keçirmək 

mümkün deyildir. Bir sözlə İT vasitələrinin e-hökumətdə rolu olduqca böyükdür. 

1990-cı illərdə internetdən istifadəyə başlanması  dünya ölkələrinin informasiya 
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cəmiyyətinə keçidinin sürətlənməsinə səbəb olmuşdur. Dövlət qurumları öz 

xidmətlərini təqdim etmək üçün internetdən istifadəyə başlamış və internet saytlarını 

formalaşdırmışdır. Yeni yaranan saytlar sadəcə məlumat vermək məqsəd ilə 

yaradılsa da, sonralar xidmətlər göstərərək e-dövlətin yaradılmasına addım 

atılmışdır. Texniki cəhətdən e-hökumət sistemi İT vasitəsi ilə dövlətin işlərinin 

sürətli və səmərəli şəkildə həyata keçirməsini dəstəkləməlidir. (Kahraman H, 2014).  

Buna nəzərən qeyd etmək olar ki, e-hökumət xidmətlər və məlumatları təqdim 

etmək üçün internet və digər elektron qurğuları istifadə edən dövlətə işarə edir. 

İnternet vasitəsi ilə əlaqədar inkişaflar təminat məsələsində dövlətə verdiyi imkanlar 

sayəsində artıq dövlət vətəndaşların təhlükəsizliyinə yönəlmiş texnologiya əsaslı 

işlər görməyi genişləndirir. Bundan savayı qeyd etmək olarki, dövlətin təqdim etdiyi 

saytlar e-hökumətin texniki əsaslı bir sistem olmasını göstərir. Digər tərəfdən e-

hökumətin texniki xüsusiyyəti kimi, bir sənədin dövlət qurumuna çatdığı andan 

etibarən, səlahiyyətli şəxslər tərəfindən hər hansı bir zamanda elektron mühitdə 

onlara dərhal cavab verilməsi və əməliyyatlar aparılması  məsələlərini qeyd edə 

bilərik.  

3. E-hökumət yeni bir idarəetmə formasıdır 

  Ümumi olaraq qəbul edilən bir anlayışa görə, e-hökumət dövlət qurumları 

arasında olan informasiya axınının daha əlverişli olduğu, dövlət xidmətlərinin  ən az 

xərc və yüksək keyfiyyətli təqdim edildiyi, vətəndaşların günün istənilən anında 

məlumatlara əl çatan olmasını təmin edən yeni bir idarəetmə formasıdır.  Yeni bir 

idarəetmə forması olan elektron idarəetmədə, ənənəvi idarəetmədən fərqli olaraq 

təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətini, sürətini, səmərəliliyini artıraraq 

vətəndaşların istifadəsinə verilir. Ölkələrdə bu sistemdən istifadə etməklə daha yaxşı 

siyasi və inzibati quruluş yaratmağa maraq göstərir. Tərifindən də göründüyü kimi 

e-hökumət bütün tərəflərin qərar qəbul etmə prosesində fəal iştirakını nəzərdə tutan 

və bu cəhətdən dövlət idarəçiliyi baxımından yeni bir anlayış kimi müəyyən 

demokratik bir idarəetmə modeli şəklində izah oluna bilər 

4. E-hökumət dəyişkən xüsusiyyətə malikdir. 
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E-hökumət anlayışı çərçivəsində dövlət texnoloji inkişaflarda baş verən 

əhəmiyyətli dəyişmələri izləmək məcburiyyətindədir. Bu səbəbdən dövlət hər zaman 

dəyişikliklərə açıq olmalıdır. E-hökumətin virtual mühitdə xidmətlərini təqdim 

etməsi üçün texnoloji sahədə baş verən yenilikləri və dəyişmələri mütəmadi olaraq 

gözləməsi lazımdır. İnformasiya cəmiyyətində baş verən dəyişikliklər dövlətidə 

həmən dəyişikliklərə uyğunlaşmağa məcbur edir. Günümüzdə İT vasitəsi ilə alış-

veriş edib sifariş etdiyi məhsulları qapısına gələn vətəndaş bu asan vəziyyəti dövlət 

qurumlarının da təqdim etdiyi xidmətlərdə görmək niyyətindədir.  

Cədvəl 1: Ənənəvi idarəetmə ilə e-hökumətin fərqləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Hatice Gül, 2017, s.26 

https://www.slideshare.net/HaticeGl/kamuda-deiim-ynetimi-ve-uygulamalar 

 

Yuxarıdakı cədvəldə Ənənəvi idarəetmə ilə e-hökumətin müqayisəsi 

araşdırılmış və nəticələri cədvəldə göstərilmişdir. 

            Ənənəvi idarəetmə     Elektron İdarəetmə 

Passiv vətəndaş Aktiv vətəndaş 

Kağız üzərində əməliyyat İT vasitələri ilə əməliyyat 

Yüksək idarəetmə xərcləri Aşağı idarəetmə xərcləri 

Qapalı dövlət Şəffaf dövlət 

Yüksək vaxt itkisi Birbaşa cavablandırma 

Bürokratik idarəetmə Şəffaf idarəetmə 

Vəsaitlərin nağd ödənişi Elektron formada ödəniş 

Səmərəsiz artım Səmərəli idarəetmə 

İşçilər tərəfindən kömək Öz-özünə kömək 

İdarəedicinin informasiya yüklənməsi Vətəndaşın informasiya yüklənməsi 

Monotip xidmət 

 

Fərdiləşdirilmiş xidmət 

https://www.slideshare.net/HaticeGl/kamuda-deiim-ynetimi-ve-uygulamalar
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1.2. Elektron hökumətin məqsədləri və qarşılıqlı əlaqədə olduğu                              

komponentlər 

Elektron hökumətin özünə məxsus müxtəlif məqsədləri vardır. Amma ən böyük 

məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, dövlət idarəçiliyində ənənəvi idarəetmənin 

aşağı keyfiyyətini araşdıraraq, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə 

edərək yeni bir idarəetməni formalaşdırmaqdır. Elektron hökumətin ümumi olaraq 

məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin olunması 

 Vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin daha tez təqdim edilməsi 

 Dövlət qurumlarının göstərdikləri xidmətlərinin keyfiyyət və səmərəliyini 

artırmaq 

 Vətəndaşlara təqdim edilən xidmətlərin 7/24 həyata keçirilməsi 

 Dövlət qurumları arasında axın edən informasiyaların qorunması və 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

 Elektron xidmətlərdən istifadə nəticəsində xərclərin azaldılması 

 Elektron xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşları sayını artırmaq 

 Vətəndaşlar və dövlət qulluqçuları arasındakı məsafəni azaltmaq 

 Dövlət idarəçiliyində yeni bir idarəetmə sistemini yaratmaq 

 Vətəndaşların idarəetmədə və qərar almada iştirakını təmin etmək 

 Vətəndaşların dövlətə və onun göstərdikləri xidmətlərə inamını artırmaq 

 Bürokratik o cümlədən digər süni əngəllərin qarşısını almaq 

 Korrupsiya hallarının qarşısını almaq 

 İqtisadi sektoru inkişaf etdirmək 

 Dövlət qurumları arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsi  

Zaman keçdikcə bu məqsədlərə daha bir çox məqsədlər əlavə olunacaqdır, 

çünki e-hökumət sistemi yeniliklər, dəyişmələr, inkişaf kimi xüsusiyyətlərə malik 

olduğu üçün, sistem gələcəkdə özünü və istifadəçilərini də inkişaf etdirəcəkdir.  Bu 

məqsədlərin qısa izahını verməyə çalışaq; 

 Bu məqsədlərdən ən vacib və ən təməl məqsədlərindən biri şəffaflığın təmin 

olunmasıdır. Şəffaflığın təmin olunması nəticəsində artıq informasiyanın 
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alınması əlçatan olacaq və vətəndaşlar istədikləri zaman onlayn şəkildə 

xidmətlər haqqında məlumat əldə edə biləcəklər. Rəhbərlik  ilə vətəndaşlar 

arasında yaranan süni əngəllər yavaş-yavaş aradan qaldırılmağa 

başlanılacaqdır. Şəffaf Dövlətdə artıq dövlət qurumları vətəndaşlar qarşısında 

məsuliyyəti dərk edərək hesabatlılığı təmin etməyə borclu olacaqdır. Bunun 

sayəsində vətəndaşlar ödədikləri vergilərin hansı səbəblə alındığını və hansı 

yöndə xərcləndiyini, dövlət qurumlarının fəaliyyəti haqqında məlumatları 

almaq hüququna sahib olacaqdır. Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin olunması 

yalnız dövlət qurumları üçün deyil, həm də vəqflər, QHT-lər, siyasi partiyalar 

kimi təşkilatlarda öz fəaliyyətləri haqqında cəmiyyətə düzgün məlumatları 

çatdırmalıdır. 

 E-hökumətin digər məqsədlərindən bir də göstərilən xidmətlərin sürətinin 

artırılmasıdır. Xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərindən biri, onun təqdim 

edilməsindəki sürət olduğuna görə elektron hökumət vasitəsi ilə onu 

maksimuma çatdırılmalıdır. Bunun nəticəsində vətəndaşlar qısa zaman 

ərzində bir neçə xidmət əldə bilər. Ənənəvi dövlət idarəçiliyində ən önəmli 

problem xidmətlərin gec təqdim olunması idisə, e-hökumət artıq 

vətəndaşların tələblərini qısa zaman ərzində yerinə yetirməyə çalışacaqdır. 

(Demir O, 2017, s. 4) 

 E-hökumətin məqsədləri içərisində mövcud olan “bir pəncərə” prinsipinin 

təmin olunması nəticəsində artıq dövlət qurumlarının xidmətləri bir 

mərkəzdən təqdim olunacaqdır. Ənənəvi idarəetmədə qurumlar təqdim 

etdikləri xidmətləri bir birində həm təşkilati, həm də funksional cəhətdən asılı 

olmayan bir şəkildə həyata keçirirdilər. E-hökumət layihəsi isə bütün 

qurumları bir yerə yığmaqla vahid portalda fəaliyyət göstərməyi üzərinə 

götürür. 

 Ənənəvi dövlət xidmətlərində ən çox tənqid edilən problemlərdən biri 

xidmətlərin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin aşağı olması idi. E-hökumətin 

əsas məqsədlərdən biri də bunların keyfiyyətinin artırılmasıdır. Xidmətlərin 

virtual mühitdə təqdim olunması nəticəsində onların keyfiyyətinin 
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artırılmasına kömək edəcəkdir. Dövlət öz xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq 

üçün artıq kağız üzərində aparılan əməliyyatları virtual mühitə daşıyır və 

qeydiyyat, arxivləşdirmə, təsdiq kimi əməliyyatları elektron mühitdə təqdim 

etməklə əldə olunacaq qənaətlərin miqdarı artır. Vətəndaşlar həm keyfiyyətli, 

həm də sürətli xidmətləri gözləyir, amma bunlarla yanaşı xidmətlərin 

xərclərinin də aşağı olmasını istəyirlər. E-hökumət layihəsi  İT-dən istifadə 

etməklə xidmətlərin keyfiyyətini, səmərəliliyini və aşağı xərclə təqdim 

olunmasını təmin edəcəkdir. 

 E-hökumətin bir başqa məqsədi də xidmətlərin əlçatanlığının təmin 

olunmasıdır. Bu sistem vasitəsi ilə vətəndaşlar günün istənilən saatında                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

, istənilən yerdə elektron xidmətlərdən yararlana bilər. 

 E-hökumətin əsas məqsədlərindən biri də, vətəndaşların idarəetmədə 

iştirakını təmin etməkdir. Artıq e-hökumət vasitəsi ilə xidmətlərin keyfiyyət 

və səmərəliliyinin artması nəticəsində xidmətlərdən istifadə edən 

vətəndaşların sayıda artmağa başlayacaqdır. Vətəndaşlara təqdim edilən bu 

asanlıqlar sayəsində vətəndaş və dövlət arasında interaktiv əlaqələr 

yaranmaqdadır. Vətəndaş və dövlət arasında əlaqələr dedikdə, vətəndaşların 

idarəetmədə iştirakının təmin edilməsi başa düşülür. E-hökumət cəmiyyətin 

demokratikləşməsində çox böyük rola malikdir.  Ənənəvi idarəetmədə əsasən 

vətəndaşlar qərar alma, xidmətlərdən faydalanma kimi məsələlərdə süni 

əngəllər nəticəsində iştirak edə bilmirdi. Zamanla əmələ gələn e-hökumət 

sistemi şəffaflığın təmin olunması nəticəsində artıq vətəndaşlara qərar alma 

anında, istədikləri xidmətlərin əldə olunmasında böyük bir imkan yaratdı. 

Bunun nəticəsində vətəndaşların tələbi ön planda durmaqdadır. 

 E-hökumətin nəticə olaraq ortaya çıxardığı məqsədlərdən biri də  dövlət 

xidmətlərində rasionallığın artırılmasıdır. Dövlətin təqdim etdikləri 

xidmətlərin informasiya texnologiyalarının istifadəsi nəticəsində daha da 

keyfiyyətli olması həm dövlətə, həm də vətəndaşlara təsir edir. Dövlət 

informasiya texnologiyalarından istifadə edərək qərar alma və xidmətlər 

təqdim etdikləri zaman rasionallığı təmin edir. 
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Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunacaq faydalar 

aşağıdakılardan ibarətdir: (Kahraman H, 2014) 

 Vaxta qənaətin əldə olunması 

 İqtisadi artım əldə olunması 

 Kağız üzərində əməliyyatlar azalması 

 Vətəndaş məmnuniyyətinin artması 

 Vətəndaşların tələbləri ilk plana çıxması 

 Vətəndaş və dövlət arasında əlaqələr genişlənməsi 

 Aşağı xərc və yüksək keyfiyyətli xidmətlər təqdim olunması 

 Dövlət qurumlarında səmərəliliyin artması 

 Vətəndaşların dövlət qurumlarına inamının artması 

 7/24 xidmətlərin göstərilməsi 

 Vətəndaşlara lazım olan xidmətlərin bir mərkəzdən təqdim olunması 

İnformasiya texnologiyalarının köməyi ilə günümüzdə vətəndaş, biznes 

sektoru və digər qurumların dövlət idarəçiliyi ilə əlaqələri dəyişmiş və get-gedə bu 

əlaqələr genişlənməyə başlanmışdır. (Şəkil 1)  Əlaqələrin genişlənməsi nəticəsində 

dövlətin təsir göstərdiyi komponentlərdə dəyişməyə başlamış və dövlətin 

xidmətlərinin keyfiyyət və səmərəliliyini artırmışdır. Ənənəvi idarəetmədə dövlətin 

təsir göstərdiyi komponentlər ilə, elektron idarəetmədə dövlətin təsir göstərdiyi 

komponentlərin sayı eynidir. Amma elektron idarəetmədə dövlətin məqsəd və 

missiyalarını həyata keçirən qurumlar vətəndaşlara və ya digər obyektlərə təqdim 

edilən xidmətləri İT vasitəsilə  elektron mühitdə həyata keçirəcəkdir. E-hökumət 

anlayışı sadəcə dövlət və dövlət qurumlarına təsir göstərmir.  Müasir texnologiyalar 

dövlət idarəçiliyi ilə vətəndaş, biznes sahəsi, dövlət qulluqçuları və digər qurumlar 

arasındakı qarşılıqlı təsirləri artırmaqdadır. E-hökumətin təsir göstərdikləri 

komponentlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Hökumət ilə hökumət arasında (G2G) 

 Hökumət ilə vətəndaşlar arasında (G2C) 

 Hökumət ilə sahibkarlar arasında (G2B) 

 Hökumət ilə işçilər arasında (G2E) 
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Şəkil 1: E-hökumətin təsir göstərdiyi komponentlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Mahmudova Bahar, 2016, s.8, 
http://unec.edu.az/application/uploads/2016/07/Mahmudova-Bahar.Qrup-562.pdf 

 

 Hökumət və dövlət arasında Əlaqələr (G2G) 

Dövlət daim dəyişən yeniliklərə adaptasiya olunmalı və özüdə yenilənməyə 

məcburdur. Özünü daima yeniliklərə uyğunlaşdırmağa çalışan dövlət, yeni 

idarəetmə anlayışı olan e-hökumət sistemində İT-lərdən istifadə etməklə həyata 

keçirdiyi islahatlar nəticəsində e-hökumətin hökumət komponentini meydana 

gətirir. Həm istehsal etdiyi xidmətlər, həm də bu zaman istifadə etdiyi istehsal 

amilləri baxımında dövlət təşkilatı ən böyük və geniş təşkilatdır. Vətəndaşlara 

təqdim edilən dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsində istifadə olunan vasitələr 

dövlət tərəfindən digər dövlət və təşkilatlardan satın alınmaqdadır. Bu xidmətlərin 

həyata keçirilməsi zamanı istər fəaliyyət zamanı, istərsə də səmərəliliyin təmin 

olunmasında bir çox problemlər ortaya çıxır. Dövlət bu problemləri aradan 

qaldırmaq üçün İT -lərdən geniş istifadə edir. Dövlət qurumları arasında əlaqələr və 

bu əlaqələrin elektron mühitə daşınması nəticəsində yaranan “dövlət və hökumət 

arasında əlaqələr” anlayışı istər dövlət qurumları arasındakı əlaqələri, istərsə də 

mərkəz və yerli özünüidarəetmələr arasında əlaqələri əhatə edir. Dövlətlər özlərinə 

məxsus bir strategiya seçmək və vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmətlər təqdim 

etmək üçün informasiya əsaslı mühiti yaratmaq marağındadırlar. Buna görə də, 

dövlət ilk öncə öz qurumları arasındakı informasiya axınını təmin etmək 

HÖKUMƏT 

VƏTƏNDAŞ 
HÖKUMƏT 

SAHİBKAR 

https://reg.e-gov.az/upload/meqalefiles/135.doc
http://unec.edu.az/application/uploads/2016/07/Mahmudova-Bahar.Qrup-562.pdf
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məcburiyyətindədir. E-hökumət anlayışında bu məlumat axınını təmin etmək həm 

asan, həm də az xərclə həyata keçirilir. Dövlət qurumları arasındakı bu informasiya 

əlaqəli münasibətlərin yenidən qurulması lazımdır. Çünki e-hökumətin  

qurulmasında ən vacib elementlərindən biri dövlət qurumlarıdır. Dövlət qurumları 

xidmətlərini elektron mühitdə təqdim etməklə bu proseslərin sürətini artırmaq 

marağındadır. Bu zaman xidmətdən istifadə edənlərin məmnuniyyət səviyyəsidə 

artacaqdır. Bütün bu kimi  uğurların əldə edilməsi üçün, e-hökumət modelində 

dövlət qurumları öz aralarında  olan sənəd və informasiya mübadiləsi kimi prosesləri 

təhlükəsiz həyata keçirmək üçün e-imza sistemindən istifadə zəruri hala çevrilir.  

 Dövlət və vətəndaşlar arasında əlaqələr (G2C) 

E-hökumət cədvəl 1-dən də göründüyü kimi klassik dövlətdən fərqli olaraq, 

vətəndaşlara fərqli xidmətlər təqdim etməkdədir. E-dövlət layihəsinin əsas 

mərkəzində vətəndaş durur və əsas məqsəd onlara aşağı xərcli, yüksək keyfiyyətli 

və qısa zaman ərzində xidmətlərin təqdim edilməsidir. E-hökumət layihəsi 

vətəndaşların tələblərini tənin edən və onların maraqlarını ifadə edən vətəndaş 

mərkəzli yeni bir idarəetmə metodur. Ənənəvi idarəetmə anlayışında “xidmət tələb 

edən vətəndaş” mövcud idisə, e-hökumət sistemində bu anlayış “xidmət təqdim 

edilən” vətəndaş anlayışa dəyişmişdir. E-hökumət sisteminin əsas məqsədi ənənəvi 

idarəetməni yöndəmsiz quruluşdan xilas etmək və vətəndaşların bütün problemlərini 

həll etməkdir. Dövlətin var olmasının əsas səbəbi vətəndaşların tələblərini müəyyən 

etməklə onlara keyfiyyətli xidmətlər təqdim etməkdir. Dövlət və vətəndaşlar 

arasındakı e-hökumət (G2C), insanın doğumundan ölümünədək olan vaxta qədər 

bütün dövlət qurumları ilə bağlı əlaqələrin e-hökumət vasitəsilə həyata keçirməyə 

çalışır. (Demirhan Y, 2011)  

 E-hökumət vasitəsi ilə vətəndaşlara təqdim edilən elektron xidmətlər dövlət 

quruluşlarında hesabatlılığın və şəffaflığın artmasına səbəb olmuşdur. Dövlət 

tərəfindən vətəndaşların istifadəsinə verilən e-hökumət, vətəndaşlara xidmətlərdən 

yararlanmaq üçün bir mərkəzdən daxil olmaq və istədikləri xidmətləri asan şəkildə 

əldə imkanı verir. Aşağıdakı şəkildə ənənəvi idarəetmə və e-hökumətdə dövlət və 

vətəndaşlar arasında  münasibətlər göstərilmişdir.                               
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Şəkil 2: Ənənəvi və e-hökumət idarəetmələrində dövlət-vətəndaş münasibətləri 

 
Mənbə: Dadaşov Mahir, 2017, s.3  

http://muhaz.org/dunya-tecrubesi-esasnda-ugurlu-e-hokumet-sisteminin-tetbiqinin.html  

 

Fərdlər doğum vaxtından onların yaş dövrünün bütün mərhələlərinə qədər 

dövlət ilə əlaqədə olur və dövlət isə onlara müasir dövrdə ən keyfiyyətli və sürətli 

xidmət təqdim etmək üçün e-hökumət sistemini qurmaq məcburiyyətindədir. Amma 

vətəndaş və dövlət arasında əlaqələrin informasiya texnologiyaları üzərində 

qurulmasında müəyyən problemlər ortaya çıxır. Bunların ən vacibi bu sahədə 

əhalinin bilik səviyyəsi və elektron xidmətlər haqqında məlumatlarının kifayət qədər 

olmamasıdır. Bunların səbəbləri əhalinin İT vasitələrindən istifadəsinin qeyri 

bərabərsizliyidir. Məsələyə regionlar üzərindən baxdıqda görə bilərik ki, əhalinin 

İKT vasitələriylə təmin olunması səviyyəsi fərqlidir. 

  E-hökumət vasitəsi ilə vətəndaşlara təqdim edilən elektron xidmətlər dövlət 

quruluşlarında hesabatlılığın və şəffaflığın artmasına səbəb olmuşdur. Dövlət 

http://muhaz.org/dunya-tecrubesi-esasnda-ugurlu-e-hokumet-sisteminin-tetbiqinin.html
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tərəfindən vətəndaşların istifadəsinə verilən e-hökumət, vətəndaşlara xidmətlərdən 

yararlanmaq üçün bir mərkəzdən daxil olmaq və istədikləri xidmətləri asan şəkildə 

əldə imkanı verir.  

 Dövlət və biznes sektoru arasında əlaqələr (G2B) 

Bir dövlətin iqtisadiyyatının gücünü artıran ən böyük amillərdən biri dövlətin 

biznes sektorunun inkişaf etməsidir. Sahibkarlar daha çox mənfəət əldə etmək və 

rəqabət qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yeniliklərə və dəyişmələrə açıq olmalıdır. 

Şirkətlər rəqabəti artırmaq üçün İT-lərdən geniş istifadə etməklə, istehsal etdiyi 

məhsulları elektron mühitdə müştərilərinə təqdim etmək imkanına malik olur. 

Bunun sayəsində şirkətlər xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa nail olur. 

Şirkətlər e-ticarət zamanı vergi qanunlarını, ticarət qanunlarını, biznes qanunları, 

təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin həlli zamanı dövlətin qurumlarının razılığı və 

nəzarəti lazım olduğundan, şirkətin yaratdığı elektron mühitə dövlətin də daxil 

olması vacibliyi ortaya çıxmışdır. 

Dövlətin biznes sektoru ilə əlaqələri çox istiqamətlidir. Şirkətin qurulmasına 

icazə verilməsi, onun qeydiyyata alınması, fəaliyyətinə nəzarət, vergi məsələləri, 

gömrük əməliyyatları kimi məsələlər dövlət və biznes sektoru ilə əlaqələri 

genişləndirir. Şirkətlərin fəaliyyət sahəsi dövlətlə əlaqələri artması zamanı genişlənir 

və onların fəaliyyətlərini dövlətin siyasətindən ayrı tutmaq olmaz. Dövlətin 

qanunvericilikdə etdiyi dəyişikliklərə şirkətlər qəbul etmək məcburiyyətindədir. 

Dövlət və biznes sektoru arasındakı əlaqələr yavaş-yavaş yeni idarəetmə anlayışı 

olan elektron mühitə keçir. 2014-ci il 3 mart tarixində əlverişli biznes mühitinin 

formalaşdırılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

ölkə prezidenti tərəfindən Fərman imzalanmışdır. Bu Fərman hüquqi şəxslərin və 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin “bir 

pəncərə” prinsipinə uyğun olaraq elektron qeydiyyatı zamanı proseduraların, 

tikintiyə icazələrin verilməsi proseduraların, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı tələb 

olunan proseduraların, daşınmaz əmlakla bağlı qeydiyyat sahəsində proseduraların 

sadələşdirilməsi, həmçinin, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 
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investorların marağının qorunması məsələlərini əhatə edir. (https://www.e-

gov.az/az/news/read/275, 2015) 

Elektronikləşən dövlət və biznes sektoru arasında əlaqələr, biznesin 

formalaşdırılması zamanı görülən işləri, vergi orqanlarında qeydiyyatın aparılması, 

dövlət qurumlarından razılıq və icazələrin alınması kimi məsələləri artıq internet 

üzərində onlayn şəkildə həll etməyə imkan verir. Həmçinin qeyd edə bilərik ki, 

dövlət vətəndaş və şirkətlər arasındakı internet üzərində olan münasibətləri 

təkmilləşdirməyə və vətəndaşların şirkətlər qarşısındakı hüquqlarını tənzimləməyə 

çalışır. 

 Dövlət və dövlət qurumlarının işçiləri arasındakı əlaqələr (G2E) 

E-hökumət anlayışında, elektron xidmətləri vətəndaşlara təqdim edən dövlət 

qulluqçularıda önəmli komponentlərdəndir. Xidmətlərin təqdim olunmasında İT-

dən istifadə nəticəsində idarəetmədə insan fəaliyyətinin sayı azalsada, amma e-

hökuməti insan fəaliyyət olmadan istifadə etmək mümkün deyildir. Dövlət 

xidmətlərinin vətəndaşa, şirkətlərə və digər dövlət qurumlarına səmərəli və sürətli 

şəkildə təqdim etmək dövlət qulluqçularının vacibliyini bir daha göstərir. Dövlət 

qurumlarında çalışan işçilərin çox olması xidmətlərin səmərəli şəkildə təqdim 

olunması anlamına gəlmir. Burada əsas göstərici informasiya texnologiyalarının 

istifadəsini bilən, bu sahədə yüksək ixtisasa malik olan işçilərin sayının çox 

olmasıdır. E-hökumət səmərəliliyin artmasına yardımçı olsada, amma bu 

xidmətlərin səmərəli  təqdim olunması üçün yüksək ixtisaslı kadrlara ehtiyac 

duyulur. Buna görə də, dövlət qurumlarında çalışan işçilərin daha məlumatlı, İT 

vasitələrdən sərbəst istifadə edən biri kimi təkmilləşdirilməsi lazımdır. İT 

sahəsindəki inkişaflar və bu inkişafların dövlət qurumlarında istifadə olunması 

idarəetmədə çalışanların yüklərini bir qədər azaltmışdır. Bu vəziyyət işçinin daha 

səmərəli, sürətli və daha az stressli işləməsinə səbəb olur. E-hökumət sistemində 

işçilər onlara  lazım olan məlumatları ənənəvi idarəetmədən fərqli olaraq bir neçə 

günə deyil, artıq qısa vaxt ərzində əldə etmək imkanına malik olacaqdır. Qeyd edə 

bilərik ki, işlərini qısa müddətdə başa vurma fürsəti əldə edən işçilər yaradıcılıq, 

biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və şəxsi inkişafları üçün daha çox vaxt qalır. 
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1.3. Elektron hökumətin  tətbiqi zamanı ortaya çıxan problemlər 

Dünyada və ölkəmizdə e-hökumətin sürətlə inkişaf etməsi etməsinə 

baxmayaraq, amma  bir sira problemlər ortaya çıxır. E-hökumət modelini qurmaq 

üçün ən başlıca problem infrastrukturun qurulmasıdır. Bu yeni idarəetmə modelinin 

formalaşdırılması üçün bir tərəfdən texniki infrastruktur, digər tərəfdən bu 

infrastrukturun tətbiqi zamanı yüksək ixtisaslı kadrların çatışmaması, uyğun olaraq 

hüquqi bazanın yaradılması, cəmiyyətin bu yeniliklərə adaptasiya olunması kimi 

problemlər həll olunmalıdır. Bu problemlərin qısa olaraq izahı aşağıda verilmişdir: 

 Texniki problemlər 

Elektron hökumətin qarşılaşacağı başlıca problemlərdən biri texniki 

çətinliklərdir. Dövlət qurumları üçün xidmətlərini elektron mühitdə vətəndaşlara 

təqdim etmək üçün özlərinə məxsus portala və bu portalı istifadə etmək üçün İT 

vasitələri lazımdır. Başqa sözlə desək, İT e-hökumətin mövcud olmasının əsas 

ünsürüdür. Bu səbəbdən e-hökumət modelinin formalaşdırılması üçün texniki 

infrastrukturun qurulması lazımdır. Müasir dövrdə inkişaf edən texnologiyalar artıq 

idarəetmədə, siyasətdə və demək olar ki, həyatımızın bütün sahələrinə inteqrasiya 

etməkdədir. Zaman keçdikcə İT vasitələri yeniləndiyindən dövlətdə buna müvafiq 

olaraq bu dəyişikliklərə uyğunlaşmalı və bu sahəyə yatırdıqları investisiyaların 

miqdarını artırmalıdır. (Kahraman H, 2014) 

E-hökumət anlayışında mövcud texniki vasitələrin  səmərəli idarə edilməsi ilə 

yanaşı, informasiyanın saxlanılması və ötürülməsi kimi məsələlərin düzgün yerinə 

yetirilməsi də olduqca əhəmiyyətlidir. Dövlət qurumları bu məqsədləri həyata 

keçirmək üçün onlayn saytlarını yaradırlar. Bu portal onlara öz xidmətlərini elektron 

mühitdə təqdim etməyə, qurumun işçilərinin bu sahədə olan biliklərinin artırılması, 

vətəndaşların sorğularının  onlayn şəkildə cavablandırılması və.s kimi imkanlar 

verir. Dövlət idarəçiliyində İT vasitələrindən istifadə edilməsi idarəetmənin daha 

aşağı xərclə həyata keçirməyə və vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli xidmətlər təqdim 

etməyə şərait yaradır.                                                                                                 

Texniki problemlərdən biri kimi əhalinin internetə çıxış imkanlarının zəif 

olmasını göstərmək olar. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 
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(DSK) 2017-ci il məlumatına əsasən qeyd edə bilərik ki, kompüterdən istifadə 

edənlər ümumi əhalinin 71,7%-ni əhatə etmişdir. 2007-ci il üzrə bu rəqəm əhalinin 

21,5%-ni əhatə etmişdir. Statistikadan göründüyü kimi  son 10 il ərzində 50,2% 

artım baş verərək əhəmiyyətli dərəcədə inkişafa səbəb olmuşdur. 

E-hökumət modelində texniki infrastrukturda hər hansı bir problemin ortaya 

çıxması bütövlükdə sistemin işinə ciddi zərər verə bilər. Bu səbəbdən bu 

infrastruktur düzgün və səmərəli şəkildə qurulmalıdır. Bu infrastrukturun qurulması 

üçün böyük miqdarda maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi lazımdır. 

Qrafik 1: Azərbaycanda 2015-ci ildə digər ölkələrlə müqayisədə bir istifadəçinin internetə 

qoşulma sürəti (Mbit/saniyə) 

 
Mənbə: Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi  

https://mida.gov.az/documents/Telekommunikasiya_və_informasiya_texnologiyalarının_ink

işafına_dair_strateji_yol_xəritəsi.pdf, 2016 

 

Qrafik 1-də verilənlərdən göründüyü kimi 2015-ci ildə bir istifadəçinin 

beynəlxalq şəbəkəyə qoşulma sürəti 3,6 Mbit/saniyə təşkil etmişdir ki, buda dünya 

üzrə orta göstəricidən (5,6 Mbit/saniyə) olduqca aşağıdır. 

 Qanunvericiliklə bağlı  problemlər  

 E-hökumətin qarşısında duran əsas problemlərdən biri də qanunvericiliklə 

bağlı problemlərdir. Demək olar ki, dünyada bütün ölkələr bu problemlə qarşılaşır. 

Amma hələdə bu problemlər tam həllini tapmamışdır. Biz gündəlik həyatımızın 
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bütün sahələrində işlərimizi səmərəli həyata keçirmək üçün İKT-dən geniş istifadə 

edirik. İstər onlayn alış-veriş etdiyimiz zaman, istərsə də dövlət qurumlarının 

elektron xidmətlərindən faydalanan zaman bu texnologiyalar bizim köməyimizə 

çatır. Bütün bu kimi məsələlərdə dövlət vətəndaşların elektron mühitdə hüquqlarını 

qorumaq üçün ilk öncə hüquqi infrastrukturu təkmilləşdirməlidir. Dövlətin əsas 

məqsədi vətəndaşlara qurumlara gəlmədən  e-xidmətlər göstərmək olsada, amma bu 

məsələlərin təmin olunması üçün hüquqi problemlər aradan qaldırılmalıdır.  

E-hökumətin tətbiqi ilə bağlı digər problem gizlilik və informasiyanın 

təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Hər hansı bir informasiyanı hüquqi yolla əldə etdikdə 

problem yoxdur      , lakin bunu qanundan kənar etdikdə böyük problemlər ortaya 

çıxır. Xakkerlər tərəfindən edilən kiber hücumlarının qarşısını almaq və e-hökumət 

sisteminə göndərilən viruslardan müdafiə olunmaqla bağlı zəmanət olmadığından 

informasiya təhlükəsizliyi problemi e-hökumətin qarşısında duran əsas 

problemlərdən biri kimi qalır. Artıq bu kimi problemlərin qarşısını alınmasında e-

imza böyük rol oynayır. E-imza virtual mühitdə sənədlərin rəsmiyyətini saxlamaqla 

yanaşı, fərdin kimliyini dəqiqləşdirmə yolu ilə informasiya təhlükəsizliyini təmin 

edir və “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” qanun 9 mart 2004-cü tarixində 

ölkə prezidenti tərəfindən imzalanmışdır. (http://e-qanun.az/framework/5916) 

 Maliyyə problemləri 

 Yeni idarəetmə forması olan e-hökumət modelinin tətbiq edilməsinin məqsədi 

dövlətin xərclərinə qənaət etmək olsada, amma bu xərclərin ağırlığının  dövlət 

büdcəsindən qalxması mümkün deyildir. Dövlət qurumları xidmətlərini elektron 

mühitdə təqdim etməsi və kağız üzərində olan fəaliyyətlərini artıq yeni idarəetmə 

formasında həyata keçirməsi üçün İKT vasitələrindən aktiv istifadə etməlidir. E-

hökumət modelini tətbiq edən qurumların bu layihəni həyata keçirmək üçün kifayət 

qədər maliyyə qaynaqları olmalıdır. Onlar ilk öncə öz elektron məlumat sistemlərini 

qurmalı, bu sistemin formalaşdırılması üçün müəyyən layihələr həyata keçirməli və 

öz şəxsi heyətini bu yeni idarəetmə sisteminə  uyğunlaşdırmaq üçün onların təhsilini 

artırmalı və seminarlar, kurslar təşkil etməlidir. Bütün bu kimi məsələlərin təmin 

olunması üçün yüksək maliyyə xərclərinə ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən ilk öncə e-
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hökumətin maliyyə infrastrukturu formalaşdırılmalıdır. Xüsusilə, İEOÖ və ya zəif 

inkişaf etmiş ölkələr üçün bu layihənin həyata keçirilməsi olduqca çətindir. Bu 

ölkələrdə İKT sahəsinə ayrılan investisiyaların az olmasının səbəbi onlar bir yandan 

texnoloji yeniliklərə uyğunlaşmaq və istehsal etməyə çalışır, digər yandan isə onlar 

öz sosial-iqtisadi problemlərini həll etməyə çalışırlar. (Kahraman H, 2014) 

E-hökumətin maliyyə ilə bağlı digər bir problem isə texnologiyaların gələcəkdə 

necə və hansı yöndə dəyişəcəyidir və bu yeniliklərin təmin olunması üçün nə qədər 

maliyyə vəsaiti lazım olacağını təxmin etmək mümkün deyildir. Bu kimi 

dəyişikliklər büdcədən bu sahəyə ayrılan vəsaitlərə ciddi təsir göstərə bilər. Digər 

maliyyə problemi kimi bu layihəni həyata keçirmək üçün maliyyə qaynaqlarının 

tapılmasıdır. E-hökumət layihəsinin həyata keçirilməsi çox maliyyə vəsaitləri tələb 

etdiyindən bəzən ölkələr müxtəlif maliyyə təşkilatlarından  kreditlər ala bilir. Bu 

layihənin uzunmüddətli olması üçün yenilənən texnologiyaların, bu yeniliklər 

sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların təmin edilməsi və ən əsas bu məsələləri həll 

etmək üçün kifayət qədər maliyyə qaynaqları cəlb edilməlidir. 

 İdarəetmə ilə bağlı problemlər 

 E-hökumət anlayışında e-hökumətin qarşısına çıxacaq problemlərdən biri də 

idarəetmə ilə bağlı məsələdir.  Xüsusilə bu kimi problemlərdə bürokratik əngəllərin 

yerini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki hər nə qədər yeni idarəetmə inkişaf etsədə 

hələ də, bunu qəbul etməyən qüvvələr mövcuddur. E-hökumətin daha da inkişaf 

etməsi üçün siyasi iradənin formalaşması mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

amillərdəndir. İlk öncə dövlət qurumlarında bu layihənin formalaşması üçün 

məmurlar təşəbbüskar olmalıdır. Onlar dövlət idarəçiliyində  ənənəvi idarəetmə 

üsullarını dəyişərək, müasir dövrün tələblərinə cavab verən yeni bir idarəetmə olan 

e-hökumətin yaranmasını dəstəkləməlidir. Bu təşəbbüsə yalnız yuxarı səviyyədə 

olan məmurlar deyil, həm də orta və aşağı pillələrdə çalışan idarəedicilərdə 

qoşulmalıdır.  Lakin bürokratik əngəllər bu yeni idarəetmə metodunda da özlərinin  

həm maddi, həm də mənəvi mənafelərini düşünərək layihənin uğurla həyata 

keçirilməsi üçün ciddi problemlər yarada bilər. Bürokratik əngəlləri aradan 

qaldırmaq məsələsi e-hökumətin əsas məqsədlərindən biridir. (Kahraman H, 2014) 
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 İctimai problemlər 

E-hökumət modeli yalnız idarəedicilərin və ya işçilərin mənimsəməsi ilə həyata 

keçiriləcək bir layihə deyildir. Həmçinin, cəmiyyətdə e-hökumət ilə bağlı məlumat, 

onun göstərdikləri xidmətlər, faydaları kimi məlumatlar olduqca azdır. Bunun 

səbəbləri kimi əhalinin internetlə zəif təmin olunması, bu sistemə marağın 

formalaşmaması və ya vətəndaşların motivasiya olunmaması,  informasiyaya çıxışın 

olmaması, istifadə olunan informasiya texnologiyaların azlığı kimi texniki məsələlər  

ola bilər. Xüsusilə, e-xidmətlərdən faydalanmaq istəyən vətəndaşların bu sahədə 

biliklərinin artırılması lazımdır. Çünki vətəndaşlar sistem haqqında biliklərə sahib 

deyilsə, e-hökumətdən istifadə etmək marağında olmayacaq və buda e-hökumətin 

inkişafına mənfi təsir edəcəkdir. Hər nə qədər müxtəlif təşkilatlarda, dövlət 

qurumlarında İKT sahəsi inkişaf etsədə, lakin bu e-hökumət sisteminin 

formalaşması üçün yetərli deyil. Burada əsas məsələ vətəndaşların bu yeni 

imkanlardan istifadə etməsi və onlardan faydalanmasıdır. İnformasiya cəmiyyətinin 

formalaşması coğrafi bölgələrə görə fərqlənir. Müasir texnologiyalardan istifadə 

etmək üçün müəyyən qədər  təhsil, gəlir səviyyəsi və fərdin İT vasitələri ilə təmin 

olunması lazımdır. Lakın İEOÖ və ya zəif inkişaf etmiş ölkələrdə  bu sahənin zəif 

inkişaf etməsi e-hökumət sisteminin qarşısına çıxan mühüm maneələrdən biridir.  

Qrafik 2: Dünyada regionlara görə internet istifadəsi bölgüsü (2018) 

        

Mənbə: İnternet World Stats, https://www.internetworldstats.com/stats.htm, (31.03.2019) 

Yuxarıdakı qrafikdə dünyadakı regionlara görə 2018-ci ilə müvafiq  

internetdən istifadə bölgüsü verilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi, Asiya internet 

istifadəsinə görə 2018-ci il üzrə 50,1% göstərici ilə ön sırada yer almışdır. 
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Ⅱ FƏSİL. İDARƏETMƏDƏ İKT-nin ƏHƏMİYYƏTİ, ONUN İNKİŞAFINA 

TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR VƏ İQTİSADİ İNKİŞAFA QATQISI 

 

2.1. E-hökumətin inkişafina təsir göstərən amillər 

Dövlət qurumlarının əsas məqsədlərindən biri vətəndaşlara xidmətlər təqdim 

etməkdir. Bu xidmətlərin səmərəli təqdim olunması sonda vətəndaş məmnuniyyətini 

artıracaqdır. Bu səbəbdən dövlət qurumları öz xidmətlərinin asan, ucuz və 

keyfiyyətli olmaları üçün çox böyük əmək sərf edirlər.  

Artıq son illərdə İKT-nin inkişafı nəyinki gündəlik həyatımızda, həmçinin 

idarəetmədə də, müsbət yöndə inkişafa səbəb olmuşdur. Ənənəvi idarəetmə 

anlayışına kağız üzərində əməliyyatlar, bürokratik əngəllər, uzun vaxt sərfiyyatı və.s 

kimi əngəllər səciyyəvi idisə, bu kimi problemlər öz  həllini tapması  üçün e-

hökumət layihəsi işlənib hazırlanmışdır. 1-ci fəsildə qeyd etdiyimiz kimi elektron 

idarəetmə anlayışı klassik idarəetmədən fərqli olaraq xidmətlərin virtual mühitdə 

təqdim olunmasıdır. Bu dəyişikliklərə əsasən bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir sıra 

amillər təsir göstərir. Bu amillər; inkişaf səviyyəsi , idarəetmə, təşkilati infrastruktur, 

Texniki infrastruktur, cəmiyyətin inkişafı və e-hökumət portalı daxildir. E-hökumət 

sahəsində uğurlu olan ölkələr bu amillər cəhətdən yetərli durumda olan ölkələrdir. 

(Naralan A, 2008) 

Şəkil 3: E-hökumətə təsir göstərən amillər 

 

Mənbə: Abdullah Naralan, 2008, s.3  
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 İnkişaf səviyyəsi amili 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları yüksək texnoloji vasitələr 

olduğunda olduqca bahalıdır. E-hökumət layihəsinin həyata keçirilməsi üçün bu 

texnologiyalar mühüm əhəmiyyət kəsb edir və layihənin ən önəmli  hissəsini əhatə 

edir. Bu texnologiyaların təmin olunması üçün isə böyük miqdarda maliyyə 

vəsaitlərinə ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən qeyd etmək olar ki, inkişaf etmiş ölkələr 

bu sahədə daha çox inkişaf edərək ön pillələrdə dayanır. Müxtəlif illərdə də, 

göstərmək olar ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr bu sahədə ön sıralarda yer 

tutur. Hər hansı bir ölkənin e-hökumət layihəsini həyata keçirməyə gücü olmaqla 

yanaşı, bu sistemin istifadə edicilərinində bu xidmətlərə əl çatanlığının təmin 

edilməsi iqtisadi inkişafın göstəriciləri sırasında yer alır. İnkişaf amili inkişaf 

etməkdə olan ölkələr üçün əhəmiyyətli bir nöqsan sayılır. İEOÖ-də istifadəçilərin 

dövlət qurumlarının xidmətlərindən istifadə sayı artmaqla birlikdə iqtisadi inkişafa 

qatqısı təmin oluna bilər. İnkişaf amili e-dövlət işlərinin həyata keçirilməsi üçün 

maliyyələşdirməyədə təsir göstərir. İEÖ e-hökumət layihəsi üçün maliyyələşdirməni 

öz vəsaitləri hesabına təmin etsədə, lakin İEOÖ isə bu vəsaitləri digər ölkə və büdcə 

təşkilatları hesabına təmin etməyə çalışır. 

 Aşağıda verilən cədvəldə 2018-ci ildə E-hökumət iştirak indeksi  üzrə top 10-

luğa düşən ölkələr verilmişdir.  

Cədvəl 2: 2018-ci il E-hökumət iştirak indeksi üzrə Top 10 

Ranq  Ölkələr E-hökumət iştirak 

indeksi 

1 Danimarka 1 

1 Finlandiya 1 

1  Koreya Respublikası 1 

4 Hollandiya 0,9888 

5 Avstraliya 0,9831 

5 Yaponiya 0,9831 

5 Yeni Zelandiya 0,9831 

5 İspaniya 0,9831 

5 Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı 0,9831 

5 ABŞ 0,9831 

Mənbə: United Nations E-Government Survey, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-

us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018, 2018 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
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Cədvəldən də göründüyü kimi e-hökumət iştirak indeksi üzrə  ilk 10-luqda yer 

alan ölkələr iqtisadi cəhətdən yüksək səviyyədə olan ölkələr qrupuna aiddir. E-

hökumət layihəsinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi iqtisadi inkişafla sıx 

bağlıdır.  

 İdarəetmə amili 

E-hökumətin inkişafına təsir göstərən amillərdən biridə idarəçilik amilidir. E-

hökumət layihəsini müvəffəqiyyətlə həyata keçirən ölkələrin ictimai həyata 

müdaxilə etmədiyi, lakin e-hökumət layihəsində uğurlu olmayan ölkələrin ictimai 

həyatda müdaxiləçi rol oynadığı görülməkdədir. (Naralan A, 2008) 

 Bu ölkələrdə əsasən idarəetmədə anti-demokratiya, bürokratik əngəllər kimi 

süni təzyiqlər özünü göstərir. Cəmiyyətin dövlətə güvəni ilə e-hökumət xidmətləri 

arasında əlaqə vardır. Dövlətə güvən olmayan bir cəmiyyətdə müasir dövrdə 

idarəetməni səmərəli həyata keçirmək üçün inkişaf edən texniki vasitələrin köməyi 

ilə formalaşdırılan e-hökumət layihəsidə uğurlu olmayacaqdır. Bu güvənin 

yaradılması dövlətin səmərəli idarəetmə amili ilə bağlıdır və güvənin təmin 

olunması nəticəsində həm dövlətin apardığı siyasət, həm də dövlət və vətəndaşlar 

arasında olan münasibətlər yaxşı olacaqdır.  

 Təşkilati struktur amili 

E-hökumət xidmətlərini təqdim edəcək təşkilatların quruluşunun səmərəli 

olmaması və bürokratik əngəllərin çoxluq təşkil etdiyi strukturlarda e-hökumət 

önündəki maneədir. (Naralan A, 2008) 

Bu təşkilatlarda ənənəvi idarəetmədə həyata keçirilən işlərin elektron mühitə 

keçirilməsi yolu ilə yenidən qurulmasına ehtiyac duyulur. Həmçinin təşkilat 

daxilində müasir informasiya etnologiyalarının tətbiqi və işçilərində bu 

texnologiyalara adaptasiya olunması e-hökumət vasitəsilə təqdim edilən xidmətlərin 

keyfiyyətini artıracaqdır. Artıq bir xidmətin göstərilməsi üçün mövcud proseduralar 

azaldılaraq vaxta qənaət təmin olunacaq və ümumi məlumat bazası yaradılaraq e-

hökumət xidmətlərinin göstərilməsi sadələşdiriləcəkdir. Təşkilati infrastrukturun 

içərisində yer alacaq məsələlərdən biri də hüquqi infrastrukturun təmin olunmasıdır. 

E-xidməti alacaq şəxslərin şəxsiyyətinin təsdiq olunması və göstərilən xidmətlərin 
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qanuna uyğun olması üçün hüquqi bazanın yaradılması tələb olunur. Təşkilatın e-

hökumət xidmətlərini həyata keçirmək üçün müsbət yöndə dəyişdirilməsi e-

hökumətin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəkdir. 

 Texniki infrastruktur amili 

E-hökumətin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində texniki infrastruktur 

amilinin rolu olduqca önəmlidir. (Naralan A, 2008) 

 Bu sistemin reallaşdırılması üçün müasir İT vasitələri tələb olunur ki, bununda 

həyata keçirilməsi olduqca çox maliyyə tələb edir. Qeyd etmək olar ki, texniki 

infrastrukturun qurulması ölkənin iqtisadi inkişafı ilə sıx bağlıdır. Həmçinin zaman 

dəyişdikcə bütün sahələr yeniləndiyi kimi, Texnologiyada zaman içərisində dəyişir 

və e-hökumətin inkişafı üçün bu dəyişikliklərə uyğunlaşmaq lazımdır. Bütün bu 

dəyişikliklərə təşkilat uyğunlaşdığı kimi, vətəndaşlarda bu yeniliklərə adaptasiya 

olunmalıdır. İstər e-xidmətləri təqdim etmək, istərsə də bu xidmətlərdən 

yararlanmaq üçün texniki olaraq hazırlıqlı olmaq lazımdır. Ölkədə e-xidmətlərin 

istehlakçısı olan vətəndaşların texniki cəhətdən təchizatının qeyri-kafi olması e-

hökumətin inkişafına ciddi mənfi təsir göstərir. Vətəndaşların e-hökumət vasitəsi ilə 

xidmətləri ala bilməsi üçün lazım olan iki təməl ünsür olan rabitə vasitəsi və rabitə 

kanalı texniki infrastruktur içərisində əsas rol oynayır. E-hökumət layihəsini həyata 

keçirmək üçün rabitə vasitəsi və rabitə kanalına birlikdə sahib olmaq lazımdır. Əlaqə 

vasitəsi kimi kompüter, cib telefonları kimi vasitələr, rabitə vasitəsi kimi isə internet 

istifadə edilir.  

 Cəmiyyətin adaptasiya olunması amili 

E-hökumət layihəsinin reallaşdırılması, informasiya texnologiyalarının 

qurulması və istifadəsi üçün bu sahədə məlumatlı və yüksək ixtisaslı kadrlara ehtiyac 

duyulur. Bu anlayışda İKT sahəsində yüksək ixtisaslı kadrlar və bu 

texnologiyalardan istifadə edən istifadəçilər olmaqla iki obyekt xüsusi yer tutur. 

Dövlət qurumlarında informasiya texnologiyalarını və e-hökumət sistemini istifadə 

etməyi bacaran işçilərə ehtiyac vardır. Bu ehtiyac təşkilat xarici mənbələrdən 

ixtisaslı işçilərin təşkilata cəlb edilməsi yolu ilə həll oluna bilər. Lakin ikinci obyekt 

olan istifadəçilərin bu sahədə bilik və təhsil səviyyəsini qısa müddətdə inkişaf 
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etdirmək qeyri-mümkündür. Müasir İT vasitələrinin istifadəsi  və təhsil vəziyyətinin 

qeyri bərabər olması cəhətdən əsasən regional fərqliliklər meydana gətirir. E-

hökumət sisteminin inkişaf etməsi həmçinin, ölkədə demoqrafik quruluş, təhsil 

səviyyəsi ilə əlaqəlidir. E-hökumət sistemində dəyişdirilməsi ən çətin və ən yavaş 

olan amil cəmiyyətin inkişafı amilidir. E-hökumət istifadəçilərinin iqtisadi, sosial və 

mədəni biliklərinin artırılması layihənin uğurlu olmasına şərait yaradacaqdır. 

 E-hökumət portalı amili 

Vətəndaşların dövlət qurumlarının xidmətlərindən onlayn şəkildə istifadə 

etmələri üçün bütün qurumların bir portalda fəaliyyət göstərdiyi E-hökumət 

portalının olması vacib amildir. E-hökumət portalı bütün dövlət qurumları 

xidmətlərini bir araya toplayaraq “bir pəncərə” prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. E-

hökumət portalının sadə və anlaşılan olması vətəndaşların diqqətini daha çox cəlb 

edərək istifadəçi sayını artırır. Şəxsi informasiyaların qorunması məsələsinin təmin 

olunması yolunda vətəndaşların portala güvənini artırır.   

E-hökumət layihəsi sadəcə dövlət qurumlarının xidmətlərini vətəndaşlara təklif 

edən veb sayt deyildir, o həm də sosial, siyasət, iqtisadi və texniki ünsürləri 

içərisində saxlayan və idarəetməni səmərəli şəkildə həyata keçirməyə kömək edən 

sistemdir. E-hökumətin formalaşdırılması zamanı onun uğurlu olması üçün öncədən 

SWOT analizi aparmaq məqsədəuyğundur. Sadaladığımız dörd ünsürün hər birinin 

layihə üçün həm müsbət, həm də mənfi təsirləri vardır.  

E-hökumətin siyasi istiqaməti dedikdə, hüququ tənzimləmələr, qərar vermə 

prosesləri, maliyyə mənbələri, strategiya, beynəlxalq əlaqələr və.s kimi məsələlər 

nəzərdə tutulur. Demokratiyanın təmin olunmasında mühüm rol oynayan e-hökumət 

sistemi idarəetməni müsbət yöndə dəyişərək şəffaf dövlətin yaranmasına şərait 

yaradarkən, həm də mənfi təsirlərə məruz qalır. Məhdud maliyyə mənbələrinin 

mövcudluğu, hüquqi bazanın zəif inkişafı, siyasi və bürokratik əngəllər kimi amillər 

e-hökumət layihəsinin formalaşdırılması və inkişafında böyük maneələr yaradan 

amillər içərisində yer alır. 

E-hökumətin sosial istiqaməti dedikdə, vətəndaşların təhsil səviyyəsi, kadr 

hazırlığı, əhalinin İKT-dən istifadə səviyyəsi, vətəndaşların gəlir səviyyəsi kimi 
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amillər nəzərdə tutulur. Bu anlayışda əsasən e-hökumətin sosial istiqaməti kimi 

vətəndaşların İKT sahəsində yeniliklərə uyğunlaşması zaman ortaya çıxan müsbət 

və mənfi amilləri araşdırılır. E-hökumətin uğurla həyata keçirilməsində ən əsas 

amillərdən biri İKT sahəsində  ixtisaslı kadrların mövcud olmasıdır. Bu səbəbdən 

informasiya cəmiyyəti dövründə bilikli və bacarıqlı insanların yetiş dirilməsi əsas 

vəzifələrdən biridir.  

E-hökumətin iqtisadi istiqaməti dedikdə, sui-istifadə halları, vergi yığma, 

xərclərə qənaət, yeni iş yerlərinin açılması, dövlət qurumlarında şəffaflığın və 

hesabatlılığın təmin olunması, İKT sahəsinə investisiya ayırmaları kimi məsələlər 

nəzərdə tutulur. İKT infrastrukturunun qurulması rabitə və məlumat 

texnologiyalarının inkişafı üçün əhəmiyyətli amildir. Bu infrastrukturun olmaması 

e-hökumət layihəsinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə mənfi təsir göstərərək, 

layihənin inkişafında əngəllər yaradır. Uyğun infrastrukturun qurulması iqtisadi 

fəaliyyətlərin elektron mühitdə həyata keçirilməsi, vergilərin internet üzərindən 

ödənə bilməsi, dövlət xərclərinə asan şəkildə nəzarət edilməsi və bunların 

nəticəsində əsas məqsəd olan şəffaflığın təmin olunması və sui-istifadə hallarının 

qarşısının alınmasına şərait yaradacaqdır. E-hökumət layihəsinə güvənin təmin 

olunması nəticəsində yalnız beynəlxalq ölçüdə deyil, həmçinin milli ölçüdə də İKT 

sahəsinə investisiyaların sayı artacaq və  yeni iş yerləri açılaraq məşğulluğun 

inkişafında əhəmiyyət dəyişikliklər baş verəcəkdir.  

E-hökumətin texniki istiqaməti dedikdə, İKT sahəsinin inkişafı, proqram 

təminat-təchizat xərcləri, İKT sahəsində mütəxəssislərin mövcudluğu, yüksək 

sürətli internet, texniki infrastruktur, informasiya təhlükəsizliyi kimi məsələlər 

nəzərdə tutulur. E-hökumət sisteminin müvəffəqiyyətlə işləməsi üçün informasiya 

texnologiyaları vasitələrinində davamlı olaraq yenilənməsi lazımdır. E-hökumət 

modelində texnologiya ilə birlikdə daha fəal işləmə mühiti təmin olunmaqdadır. 

İEOÖ-də əsas problemlərdən biri də, texnoloji asılılığın olmasıdır. Bu ölkələr 

texnologiya ixrac edən  deyil, idxal edən mövqeyindədirlər. Aşağıdakı cədvəldə 

SWOT analizi aparılaraq e-hökumətin güclü və zəif tərəfləri, imkan və təhlükələri 

araşdırılmışdır. 
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Cədvəl 3: E-hökumətin SWOT analizi 

Güclü tərəflər 

1.Dövlət qurumları ilə bir pəncərə prinsipinə 

uyğun olaraq birgə fəaliyyət göstərir 

2.Göstərdikləri xidmətlərin əhalinin gəlirinə 

uyğun olması 

3.Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına qatqısının 

olması 

4. İdarəetmə sisteminin yenidən formalaşması 

üçün şərait yaratması 

 

Zəif tərəflər 

1.İxtisaslı kadrların azlığı 

2.Maliyyə çatışmazlığı 

3.Cəmiyyətin hələdə adaptasiya olunmaması 

4.Ölkədə İKT-nin mövcud durumunun aşağı 

olması 

5. Hüquqi bazanın tam formalaşmaması 

İmkanlar 

1.Vaxta qənaət 

2.Şəffaflığın təmin olunması 

3.Xərclərin aşağı olması 

4.Yüksək keyfiyyətli xidmətlər 

5. İnsan həyatını asanlaşdırması 

6. Bürokratik və digər əngəllərin aradan  

qaldırılması 

Təhlükələr 

1.İnformasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı 

problemlər  

2.Kiber hücumlar 

3.Təhlükəli sistem viruslarının mövcudluğu 

Mənbə:https://mida.gov.az/documents/Telekommunikasiya_v%C9%99_informasiya_texnol

ogiyalar%C4%B1n%C4%B1n_inki%C5%9Faf%C4%B1na_dair_strateji_yol_x%C9%99rit

%C9%99si.pdf, 2016, s.15 

  

 Yuxarıdakı cədvəldə SWOT analizi aparılaraq e-hökumətin güclü və zəif 

tərəfləri, imkan və təhlükələri araşdırılmışdır. 

 

   

2.2. İdarəetmədə İT-nin əhəmiyyəti və elektron hökumətin iqtisadi 

inkişafa qatqısı 

Dövlət qurumlarının xidmətlərinin elektron mühitdə təqdim olunmasını təmin 

edən e-hökumət sistemi idarəetməni təkmilləşdirməyə kömək edərək özü ilə bərabər 

yeniliklər gətirmişdir. E-hökumət sistemi vətəndaşlara, biznes sahələrinə və dövlət 

qurumlarının hər birinə ayrı-ayrılıqda faydaları vardır. E-hökumət layihəsində 

qabaqcadan müəyyən olunan hədəf və məqsədlərin reallaşacağı təqdirdə, e-hökumət 

sisteminin tətbiq olunduğu ölkənin idarəetmə sisteminə fayda və əhəmiyyəti 

olacaqdır.  İqtisadi fəaliyyətin elektron mühitə keçməsi nəticəsində iqtisadi fəaliyyət 

Sahələrinin yaranmasına şərait yaratmışdır. 

E-hökumət modelinin tətbiq olunması nəticəsində dövlətlər daha möhkəm 

infrastruktur qurmaqla daha keyfiyyətli xidmətlər təqdim etmək gücünə malik 

https://mida.gov.az/documents/Telekommunikasiya_v%C9%99_informasiya_texnologiyalar%C4%B1n%C4%B1n_inki%C5%9Faf%C4%B1na_dair_strateji_yol_x%C9%99rit%C9%99si.pdf
https://mida.gov.az/documents/Telekommunikasiya_v%C9%99_informasiya_texnologiyalar%C4%B1n%C4%B1n_inki%C5%9Faf%C4%B1na_dair_strateji_yol_x%C9%99rit%C9%99si.pdf
https://mida.gov.az/documents/Telekommunikasiya_v%C9%99_informasiya_texnologiyalar%C4%B1n%C4%B1n_inki%C5%9Faf%C4%B1na_dair_strateji_yol_x%C9%99rit%C9%99si.pdf
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olacaqdır. Vətəndaşlar isə artıq onlara lazım olan məlumat və ya digər rəsmi 

sənədlərə bürokratik əngəllərin olmadığı üçün daha sürətlə əldə edəcəklər və bunun 

nəticəsində vətəndaşların dövlətin qərar alma prosesində aktiv şəkildə iştirakına 

şərait yaranacaqdır. (http://cssn.gov.az/documents/Kitabça%20Elektron%20Hökumət.pdf) 

Bu layihənin həyata keçirilməsinin vətəndaşlar baxımından ən əhəmiyyətli 

faydası ondan ibarətdir ki, artıq onların qarşısında qapalı və əlçatmaz dövlət deyil, 

istədikləri vaxt məlumat ala biləcəkləri, qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etdiyi bir 

dövlət olacaqdır. İT-lərin dövlət idarəçiliyində tətbiq olunması nəticəsində, həm də 

dövlət qurumlarında çalışan işçilərədə dərin təsir edəcəkdir. Başqa sözlə deyə bilərik 

ki, artıq dövlət qurumlarında kadr strukturunun əhəmiyyətli şəkildə dəyişəcəyi və 

yeni iş mədəniyyətinin yaranması baş verəcəkdir. Artıq bu sahədə çalışan işçilərin 

iyerarxik strukturun üstünlük təşkil etdiyi təşkilatlardan, işçilərə daha çox önəm 

verən və onların təkmilləşdirilməsinə dəstək olan təşkilatlara axın etməsi 

görülməkdədir. Başqa sözlə desək, sürətli və qısa zaman ərzində nəticə verən e-

hökumət modeli ilə dövlət səmərəli və məhsuldar nəticələrin alındığı dövlətə 

çevrilərək müvəffəqiyyət əldə edəcəkdir. Bu model ilə dövlət xərclərinə qənaət 

olunması, xidmətlərin daha sürətli təqdim olunması, şəffaflıq və hesabatlılığın 

artması, demokratiyanın inkişafına nail olunacaqdır.  

Bir çox şirkət və dövlət qurumlarında xərcləri yüksək olan insan resurslarının 

yerini get-gedə informasiya texnologiyaları sahəsində olan mütəxəssislər almağa 

başlayır. Bunun nəticəsində, üz-üzə görülən işlər zamanı xərclərin və itirilən zaman 

itkisinin qarşısı alınaraq fayda əldə olunacaqdır. Həmçinin bu anlayış ənənəvi 

idarəetmədə olan bürokratlardan  yeni və müasir informasiya texnologiyalarına 

keçid mənasını ifadə edir.  

E-dövlət tətbiqinin təmin etdiyi faydalar mövzusuyla əlaqədar olaraq 

ədəbiyyatlarda müxtəlif yanaşmalar, fərqli fikirlər vardır. E-hökumət dövlət 

idarəçiliyində səmərəliliyin və məhsuldarlığın artması, bilik və məlumatlı 

vətəndaşların təmin olunması, hər kəsin istifadəsi üçün sürətli internet və  İT-lərin 

mövcud olması öz ilə bərabər bir sıra faydalarda gətirir. Bu faydalara misal olaraq, 

xərclərə qənaət olunması, kağız üzərində olan əməliyyatların yüksə keyfiyyətli 
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elektron mühitdə əvəz olunması, dövlət qurumlarında şəffaflığın təmin olunması, 

keyfiyyətli xidmətlərin təqdim olunması, 7/24 xidmət göstərilməsi, sui-istifadə 

hallarının qarşısının alınması və sonda nəzarət oluna bilən dövlət yaranması kimi 

məsələləri göstərə bilərik. Aşağıdakı şəkildə e-hökumətin faydaları verilmişdir. 

Şəkil 4: E-hökumətə təsir göstərən amillər 

      

Mənbə: Məmmədova Xəyalə, s.5, http://azkurs.org/download/azerbaycanda-e-hokumetin-

tetbiqi-prosesinde-movcud-veziyyetin.doc , (29.11.2016) 

 

 Xərclərə qənaət olunması 

Dövlət qurumlarının e-hökumət modelinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq, 

əvvəllər həyata keçirilən böyük miqdarda olan xərclərin xərclənməsinə ehtiyac 

qalmayacaqdır. Bunun nəticəsində dövlət artıq həmən xərcləri digər sahələrə 

yönəldərək həmən sahələri inkişaf etdirmək marağında olacaqdır. Dövlət 

orqanlarında xidmətlərin təqdim edilməsi zamanı ortaya çıxan xərclər və digər 

işlərin görülməsi zamanı ortaya çıxan xərclər yer almaqdadır. Həmçinin bu xərclərə 

dövlət qurumlarında işləyənlərə ayrılan xərclər, yaradılan ofis, binalar üçün ayrılan 

investisiya xərcləri və bir sıra amortizasiya xərcləri e-hökumət layihəsinin həyata 

keçirilməsi nəticəsində qənaət olunacaqdır. E-hökumət modelində dövlət 

qurumlarının xidmətlərinin inteqrasiya olunaraq elektron mühitdə təklif olunması 

vətəndaşların və ya digər şirkət və təşkilatların zamandan və məkandan asılı 

olmayaraq müstəqil şəkildə əməliyyatların həyata keçirilməsi nəticəsində faydalar 

http://azkurs.org/download/azerbaycanda-e-hokumetin-tetbiqi-prosesinde-movcud-veziyyetin.doc
http://azkurs.org/download/azerbaycanda-e-hokumetin-tetbiqi-prosesinde-movcud-veziyyetin.doc
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əldə etməsi ilə yanaşı xərclərdə də qənaət əldə edəcəklər. Bu faydanın əldə 

olunmasını görən dövlətlər artıq bu modeli həyata keçirməyə və inkişaf etdirməyə 

maraq göstərirlər. Dövlət İKT vasitələrindən istifadə edərək daha az xərclə 

idarəetməni səmərəli və məhsuldar həyata keçirməklə yanaşı, vətəndaşlar 

baxımından da, onları daha az xərc və  yüksək keyfiyyətli xidmətlər əldə etmələrinə 

şərait yaradır. 

 Şəffaf bir dövlətin yaradılması 

Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyalarının vasitəsilə dəyişilmə və 

İKT vasitəsilə yeni bir idarəetmə modeli yaratmanı qarşısına məqsəd qoyan e-

hökumət, dövlət qurumlarında şəffaflıq gətirərək hesabatlılığı inkişaf etdirəcək və 

idarəetmədə keyfiyyəti artıracaqdır. İdarəetmədə şəffaflıq, rüşvət və sui-istifadə 

hallarının qarşını alınmaq üçün  ən əsas amillərdən biridir. Şəffaflığın artması 

nəticəsində vətəndaşların dövlət qurumlarının fəaliyyətini yaxından izləyəcək və 

nəticədə onların dövlətə güvəni artacaqdır. İctimai xidmətlərə daha asan bir şəkildə 

çatmaq məqsədi olan bir vətəndaş üçün e-hökumət, xidmətlərin vətəndaşlara 

çatdırılmasında onlar üçün zəngin bir menyu təklif edir. Burada xidmətləri aktiv 

çatdırılmasında başlıca məqam texnologiyanın maksimum istifadə olunmasıdır.  

Gələcəyin dövləti olaraq sayılan e-hökumət anlayışında, dövlət-vətəndaş 

münasibətləri yenidən formalaşdırılmaqda və inkişaf etməkdədir. Bu anlayışda 

mərkəzdə vətəndaş durur və onların məmnuniyyətini artırılması üçün çalışılır. E-

hökumət vətəndaşlarına cəmiyyətin hər hansı bir qrupunun hissəsi deyil, onlara fərdi 

yanaşan bir sistemdir. E-hökumətin ən əsas əhəmiyyəti dövlətin şəffaflığının 

artırmasına şərait yaratmasıdır. Dövlət qurumlarının veb saytlarının olması 

idarəetmənin şəffaflığını və fəallığını, xidmətlərə əl çatanlıq səviyyəsinin və 

məsuliyyətli dövlət anlayışının  inkişafını təmin edəcəkdir.  

 Bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması 

Ənənəvi idarəetmədə xidmətlərin istehlakçısı olan vətəndaşlar xidmətlərdən 

müəyyən dar çərçivədə istifadə edirlər və buda dövlət-vətəndaş münasibətlərinin 

korlanmasına şərait yaradırdı. Dövlətin ən çox şikayət edilən komponenti olan 

bürokratiya, e-hökumətin formalaşdırılması və inkişafı nəticəsində idarəetməyə yeni 
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bir nəfəs gətirdi deyə bilərik. Bunun nəticəsində artıq idarəetmədə daha çox rast 

gəlinən məmur özbaşınalıq halları, vətəndaşları narahat edən halların qarşısı 

alınarıq, vətəndaş mərkəzli yeni, fəal və səmərəli idarəetmə yaradıldı. Bürokratik 

əsaslı və ləng inkişaf edən dövlət anlayışını müsbət yöndə dəyişməyi qarşısına 

məqsəd qoyan e-hökumət, dövlət qurumlarında İT vasitələrindən fəal və səmərəli 

istifadə edilməsi, müasir idarəetmə infrastrukturunun qurulması, vətəndaşa 

keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsində çox böyük rol oynamaqdadır. 

Bürokratiyanın azalması üçün e-hökumət kontekstində iş proseslərinin və verilən 

xidmətlərin təkmilləşdirilməlidir. Əks təqdirdə e-hökumətin daha çox  bürokratik 

əngəllərlə qarşılaşacağı və gözlənilən bürokratiyanın azalması prosesinində bir 

nəticə verməyəcəyi görüləcəkdir. Bu kimi əngəllərin qarşısının alınması üçün 

məmurlar ilk növbədə və e-hökumətin formalaşdırılması və inkişafında maraq 

göstərməlidir. 

Şəkil 5: E-hökumətin şəffaflıq modeli 

                        

Mənbə: Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İctimai Birliyi , 

http://transparency.az/alac/files/Elektron%20xidmet%20son%20hesabat%20TI%20AZ.pdf, 2014 

 

 Xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və asan, sürətli və rahat istifadəni təmin etmək 

E-hökumətin ən böyük faydalarından biri də, xidmətlərdən istifadəni 

asanlaşdırmaq, dövlət orqanlarında görülən işlərin sürətini artıraraq zaman itkisinin 

qarşısını almaq  və vətəndaşların rahat istifadəsini təmin etmək üçün anlaşıqlı veb 

saytın işlənib hazırlanmasıdır. İKT vasitələri ilə formalaşırılan e-hökumət sisteminin 

yuxarıda sadaladığımız faydaları həm dövlət, həm də vətəndaşlar üçün asanlığı 

http://transparency.az/alac/files/Elektron%20xidmet%20son%20hesabat%20TI%20AZ.pdf
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təmin edir. Bürokratik əngəllər nəticəsində vətəndaşa vaxtında təqdim edilən 

xidmətlər gec baş verirdisə, artıq e-hökumət modelində bu əngəllər aradan qaldırıb. 

İctimai xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması dövlət qurumlarının əsas 

problemlərindən biridir. Xidmətləri təqdim dövlət edən qurumlar vətəndaşları çox 

saylı və müxtəlif xidmətlərlə təmin edən zaman keyfiyyətli olmasına çalışmalıdır. 

Dövlət e-hökumət vasitəsi ilə bu kimi problemlərin qarşısını almağa çalışır. 

 Vətəndaşların idarəetmədə iştirakının artırılması 

E-hökumət sisteminin uğuru, dövlət ilə vətəndaş arasındakı münasibətlərin 

fəallaşması və inkişaf etməsindədir. Bu sistem vasitəsilə dövlət vətəndaşlarında artıq 

idarəetmədə iştirakının artırılması üçün maraq göstərir. Dövlət daxilindən və 

xaricindən  mütəmadi olaraq informasiya axışını təmin edərək cəmiyyətin 

demokratikləşməsində fəal rol oynayan e-hökumət, idarəetmənin istənilən 

səviyyəsində vətəndaş iştirakının artırılmasına kömək edir. Ənənəvi dövlətdə 

idarəetmənin yuxarıdan aşağıya bir iyerarxik quruluşa malik olması vətəndaşların 

iştirakında problemlər yaşanardı. E-hökumət vasitəsilə bu kimi problemlər ortadan 

qaldırılaraq, artıq vətəndaşların qərar alma prosesində iştirakı, dövlət qurumlarından 

onlara lazım olan sənəd və məlumatların alınması kimi məsələlər inkişaf etməyə 

başladı. 

 Siyasət formalaşdırma prosesin yaxşılaşdırılması 

İnformasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə əlaqədar olaraq siyasət 

formalaşdırma prosesində vətəndaşların və maraqlı olan digər qrupların iştirakı 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu səbəbdən ənənəvi siyasət formalaşdırma 

prosesləri dəyişmiş və vətəndaş qruplarının da bu proseslərdə iştirakı nəticəsində 

yeni bir siyasət formalaşdırma mərhələsi yaranmışdır. Bu prosesdə vətəndaş  

mərkəzdə durur və əsas söz demə haqqına malikdir.  

 Kağız üzərində görülən işlərin elektron mühitə daşınması 

Bildiyimiz kimi ənənəvi idarəetmədə dövlət tərəfindən həyata keçirilən 

fəaliyyətlər; səsvermə, vergi ödəmə, gömrük işləri, bələdiyyə xidmətləri və.s kimi 

işlər kağız üzərində aparılırdı. Elektron hökumət sistemi vasitəsilə bu proseslər 

yavaş-yavaş virtual mühitə daşınmağa başlandı. Bunun nəticəsində həm vətəndaşlar 
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onlara lazım olan məlumatları qısa zaman ərzində əldə edə biləcəklər, həm də 

qurumlar kağız məsrəflərindən qurtulacaqlar.  

Ümumiyyətlə e-hökumətin faydaları mühitinə görə 2 yerə bölünür: təşkilat 

daxili və təşkilat xarici. Aşağıdakı cədvəldə e-hökumətin təsir mühitinə görə 

faydaları verilmişdir. 

 
Cədvəl 4: E-hökumətin təşkilat daxili və xarici faydaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mənbə: Quluzadə Ülvi, 2015, s.12 

 

 E-hökumətin iqtisadi inkişafa qatqısı 

E-hökumət modelinin əhəmiyyətinin ən çox müşahidə edildiyi sahələrdən biri 

də iqtisadiyyatdır. İqtisadi fəaliyyətlərin elektronik mühitə daşınması nəticəsində 

iqtisadi  sahədə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf baş verməkdədir. E-hökumət şirkətin 

və ya hər hansı  bir qurumun səmərəliliyinə, məhsuldarlığına və xərclərin azalması 

istiqamətində aparılan strategiyasına müsbət yöndə təsir göstərir. E-hökumət 

sayəsində dövlət öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün xərclərə qənaət edərək, 

iqtisadi baxımından fayda əldə edəcəkdir. E-hökumət modelinin genişləndirilməsi 
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nəticəsində ümumi iqtisadi səmərəlilikdə artım müşahidə ediləcəkdir və bunun 

nəticəsində qiymətlərin sabitləşməsi məsələsidə təmin ediləcəkdir.                          

Xüsusilə qeyd edə bilərik ki, bu modelin tətbiqi nəticəsində fərdi sahibkarlar 

və şirkətlər kargüzarlıq adı altında bəzi fəaliyyətlərdən xilas olacaq və bu kimi 

əməliyyatları qısa zaman ərzində həll edəcəklər. İKT sahəsinin inkişafı nəticəsində 

dövlət qurumları fəaliyyətlərini daimi nəzarətdə saxlayacaq və sui-istifadə hallarının 

qarşısı alınacaqdır.  

İqtisadi fəaliyyətlərin virtual mühitə keçməsi nəticəsində “e-ticarət” anlayışıda 

inkişaf etməyə başladı. Şirkətlərin satış işlərindən başlayıb gömrük işlərinə qədər 

olan fəaliyyətlərinin elektron mühitə daşınması sayəsində şirkətə mane olan əngəllər 

aradan qalxmaqdadır.  

İstər dövlət, istərsə də şirkətlərin elektron mühitdə fəaliyyət göstərməsinin 

məqsədi  həm maliyyə cəhətdən, həm də fəallıq və səmərəlilik cəhətdən inkişafı 

təmin etməkdir. E-hökumət modelinin tətbiq olunması ilə, dövlətin iqtisadi 

baxımdan boynuna götürdüyü yoxlama, nəzarət , vergi ödənişlərinə nəzarət kimi 

işlərin görülməsi asanlaşacaqdır. 

İqtisadi sabitliyi təmin edən amil baxımından e-dövlət modeli məşğulluq və 

əmək baxımından müxtəlif təsirlər göstərir. Texnologiyanın inkişafı nəticəsində 

insan gücünə olan tələbatın azalacağı fikri həmişə müzakirə edilirdi. (Kırçova İ, 2003) 

Texnologiyanın inkişafı ilk mərhələlərdə məşğulluğun azalacağına təsir 

göstərsə də, sonrakı mərhələlərdə yeni iş növləri, yeni peşə sahələrinin yaranmasına 

şərait yaradır. E-hökumət modelinin tətbiqi fiziki gücün deyil, beyin gücünün 

inkişafını sürətləndirir.  

Dövlət qurumlarının elektron formada xidmət göstərməyə başlaması 

nəticəsində iqtisadi bürokratiya azalacaq və bunun nəticəsində digər dövlətlərin 

sahibkarları ölkəyə sərmayə qoyuluşunu artıracaqdır. Xarici investorların ölkə 

iqtisadiyyatına yatırdığı investisiyalar ümumilikdə iqtisadi inkişafa şərait yaradır. 

Turizm potensialına malik olan ölkələrin sahib olduqları dəyərləri digər ölkələrin 

vətəndaşlarına tanıdılması nəticəsində iqtisadi artımın əldə olunmasına səbəb olur. 

Bunun üçün əsas məsələlərdən biridə turizm potensialının tanıdılması üçün hədəf 
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kütlənin istifadə etməsi məqsədi ilə bu sahəyə müvafiq veb saytın yaradılması və 

turizm xidmətlərinin bu saytla təqdim olunmasına şərait yaranacaqdır. 

Aşağıda verilən qrafikdə illər üzrə İKT sahəsindən gələn gəlir verilmişdir.  

Qrafik 3: İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlir 

  

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 

https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/communication_2018.zip, 2018 

 

Həmçinin,  2018-ci ildə İKT sektoruna ayrılan investisiyalar 69% olmuşdur. 

Bu sahədən gələn gəlirlər isə 1,1 milyard manatdan, 1,2 milyard manata 

yüksəlmişdir. (http://modern.az/az/news/179785, 2018) 

 

2.3. E-hökumət modelinə keçid zamanı görülən tədbirlər və modelin                         

təkmilləşmə mərhələləri 

Bildiyimiz kimi ənənəvi dövlət idarəçiliyi real mühitə uyğun olaraq 

hazırlanmışdır. Bu mühitdə vətəndaş-dövlət münasibətləri üz-üzə həyata keçirdi. 

Lakin, e-hökumət modelinin tətbiq edilməsi nəticəsində bu münasibətlər elektron 

ortama daşınmağa başlanıldı. Bu keçid vətəndaşları sürətli, asan, keyfiyyətli və 

güvənli xidmətlərlə təmin etməklə başlanıldı. Bu modelin qurulması üçün sadəcə 

texnoloji sahəni inkişaf etdirmək kifayət deyildir. E-hökumətin qurulması üçün 

aşağıdakı mərhələlər yerinə yetirilməlidir. (Kırçova İ, 2003) 
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 E-hökumət strategiyasının müəyyən edilməsi 

Keçid mərhələsində ən əsas işlərdən biri strateji planın müəyyən olunmasıdır. 

Bu zaman dövlət bu modelin tətbiqi nəticəsində əldə olunacaq nəticələri, o cümlədən 

fürsətləri, təhlükələri və riskləri  qabaqcadan müəyyən etməlidir. Modelin tətbiq 

olunması mərhələlərində qarşıya müəyyən problemlər ortaya çıxmaqdadır. Bu kimi 

problemlərin həll olunması üçün əvvəlcədən analiz olunmalı və proqnozlar 

verilməlidir. Başqa sözlə desək, dövlət uzun və qısa müddətdə bu modeli həyata 

keçirməkdə məqsəd və hədəflərini qabaqcadan təhlil etməlidir. Bu kimi məsələlər 

dövlət qurumlarının da ortaq nəticəyə gəldiyi bir vizyonun formalaşması nəticəsində 

həyata keçirilə bilər. E-hökumətə keçid prosesidə bu vizyonun müəyyən olunması 

ilə başlamaqdadır. Bu məsələdə ən yanlış hərəkətlərdən birisi də mövcud 

infrastruktur, qaynaq və müəyyən texnologiyaların köməyi ilə bu modeli qurmaqdır. 

Bu prosesdə ayrı-ayrı qurumların veb saytlarının qurulması və bu saytlar vasitəsilə 

xidmətlər təqdim etməsi e-hökumət modelinin qurulmasından olduqca fərqlidir. 

Bütün vətəndaşlarında asanlıqla istifadə edəcəyi vahid bir portalın olması, texniki 

cəhətdən vətəndaşlarında ehtiyaclarına uyğun, səmərəli bir layihənin həyata 

keçirilməsi üçün ilk növbədə e-hökumət vizyonunun təyin olunması lazımdır. 

Vizyonun müəyyən olunması zamanı ənənəvi idarəetmə ilə elektron idarəetməni 

müqayisə etmək lazımdır. Bu zaman e-hökumətin tətbiqi zamanı əldə olunacaq 

faydaları görmək mümkündür. 

 Hüquqi infrastrukturun formalaşdırılması 

 E-hökumətə keçid prosesində hüquqi infrastrukturun formalaşması 

mərhələsində olduqca vacibdir. Elektron mühitdə ticarət, məlumatların ötürülməsi, 

kimliyin təsdiq edilməsi, fərdi məlumatların məxfiliyi kimi məsələlər qanunla 

tənzimlənməlidir. Bu kimi tənzimlənmələr olmadığı halda e-hökumətin uğurla 

həyata keçirilməsindən danışmaq olmaz.  

 Texniki infrastrukturun formalaşdırılması 

Texnoloji vasitələr e-hökumətin əsas komponenti desək yanılmarıq. İKT 

sahəsində gedən inkişaf    , hər keçən gün ortaya çıxan texnologiyalar kimi yeniliklər 

e-dövlət modelinə uyğunlaşdırılması lazımdır. E-hökumətin əsas xüsusiyyəti 
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məlumat və informasiyalara əl çatanlığın təmin olunmasıdır. Dövlət qurumlarında 

çalışanların tez və asan xidmət göstərməsi üçün informasiya və məlumatları əldə 

etməlidir və bu səbəbdən texniki infrastrukturu əvvəlcədən formalaşdırmaq 

lazımdır.  

E-hökumət sistemi kompüter istifadə edərək elektron xidmət göstərən bir 

sistemdir. Bu sistemin yaxşı işləməsi üçün həm dövlət qurumlarının, həm də 

vətəndaşların istifadə etdikləri texnologiyalar yeniliklərə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Xidmətlər elektron şəkildə təqdim ediliyinə görə internet sürətli və davamlı 

olmalıdır.  

 Cəmiyyətin maarifləndirilməsi 

E-hökumət sisteminin həm bu modelin tətbiqi üçün dövlət qurumlarında 

çalışan işçi qüvvəsinə, həm də bu sistemi istifadə etmək üçün vətəndaşlara ehtiyacı 

vardır. Dövlət qulluqçuları bu modelin tətbiq edilməsinin məqsədini, necə istifadə 

olunacaq kimi məsələləri bilməsi üçün onların bu sahədə maarifləndirilməsi 

lazımdır. Bunun üçün onlar yalnız nəzəri deyil, praktik cəhətdəndə informasiyaya 

sahib olmalıdır. Həmçinin vətəndaşlarında bu yeni idarəetmə tətbiqindən 

yararlanmaları üçün onlara bu sahə haqqında  məlumat verilməlidir.  

 Modelin tətbiqi üçün yetərli maliyyə vəsaitlərinin ayrılması 

Hər bir layihənin həyata keçirilməsi üçün yetərli maliyyə qaynaqları olmalıdır. 

E-hökumət modeli maliyyə cəhətdən çox bahalı layihədir. Bu yeni idarəetmə 

formasının inkişafı üçün dövlət büdcə tərtibi zamanı bu sahəyə ayrılan vəsaitlərə də 

diqqət yetirməsi vacibdir.  

 Güvənlik və Təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

E-hökumət tətbiqində əsas məqamlardan biridə informasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsidir. Hüquqi, maliyyə, kommersiya kimi sahələrlə bağlı məlumatların 

3-cü şəxslərin əllərinə keçməməsi üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi vacibdir. 

Yüksək səviyyədə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün rəhbərlərə, 

işçilərə, İT mütəxəssislərinə və istifadəçilərinə üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Bu 

kimi məsələlər hələ də əsas mövzu olaraq gündəmdə qalmaqdadır. Aşağıdakı şəkildə 

e-hökumətin informasiya  təhlükəsizliyinin təmin  olunmasının  konseptual  modeli 
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verilmişdir.  

Şəkil 6: E-hökumətin İnformasiya Təhlükəsizliyinin Təmin Olunmasının Konseptual 

Modeli 

 
Mənbə: Əliquliyev R  , Yusifov F, 2014, s.9, 

http://dqmk.gov.az/az/downloads/TestPrograms/IT/pdf/31ELEKTRON%20DOVLETIN%20

FORMALASHMASI.pdf, 2014 

 

E-hökumət modelinin ən vacib komponenti olan informasiya şəbəkəsi ilə bağlı 

yetərli tədbirlər görülmədiyi təqdirdə məxfiliyin ortadan qaldırılmasına, başqa sözlə 

desək məlumatların üçüncü şəxslərin əllərinə keçməsinə şərait yaranacaqdır. 

Sistemin bu cür təhlükələrə məruz qalması vətəndaşların güvənlərini azaldacaqdır. 

Aşağıda E-hökumət modelinin təkmilləşmə mərhələləri verilmişdir: 

 Məlumat vermə mərhələsi 

 Qarşılıqlı təsir mərhələsi 

 Fəaliyyət mərhələsi 

 İnkişaf mərhələsi 

1. Məlumat vermə mərhələsi 

Bu mərhələdə əsasən vətəndaşlara dövlət qurumları və onların fəaliyyətləri 

barədə məlumat verilir. Ümumiyyətlə qurumun veb saytının mövcud olmasından və 

vətəndaşlara ümumi olaraq məlumatların ötürülməsi bu mərhələdə baş verir. (Demirel 

D, 2006) 

http://dqmk.gov.az/az/downloads/TestPrograms/IT/pdf/31ELEKTRON%20DOVLETIN%20FORMALASHMASI.pdf
http://dqmk.gov.az/az/downloads/TestPrograms/IT/pdf/31ELEKTRON%20DOVLETIN%20FORMALASHMASI.pdf
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2. Qarşılıqlı təsir mərhələsi 

Bu mərhələdə artıq vətəndaşlar dövlət qurumları ilə onlarla əlaqə qurmaq, ərizə 

vermək,  cavab almaq, xidmət almaq kimi məsələlər baş verir. Artıq vətəndaşlar öz 

vergi borcunu ödəyə, rəsmi proseduralar üçün onlara lazım olan məlumatları əldə 

edə və qurum işçilərindən yardım ala bilər. (Demirel D, 2006) 

3. Fəaliyyət mərhələsi 

Bu mərhələdə artıq vahid bir veb saytın mövcud olması və dövlət qurumları öz 

xidmətlərini bu saytdan vətəndaşlara təqdim etməkdədir. 

4. İnkişaf mərhələsi 

Bu son mərhələdə artıq vətəndaşlar veb səhifəyə sadəcə ziyarət etmirlər, 

həmçinin onlar xidmətlərə nəzarət edir və öz təklif və iradlarını da bildirmək 

imkanına malikdir. Elektron dövlət idarəçiliyi anlayışında milli, regional və yerli 

dövlət orqanları artıq ümumi bir şəbəkə üzərindən fəaliyyət göstərməkdədirlər. 

Qrafik 4: E-hökumətin təkamül modeli 

 

 Mənbə: Əliquliyev R  , Yusifov F, 2014, s.5, 

http://dqmk.gov.az/az/downloads/TestPrograms/IT/pdf/31ELEKTRON%20DOVLETIN%20

FORMALASHMASI.pdf, 2014 

 

Ümumiyyətlə, informasiya cəmiyyətinə keçid zamanı demokratik əsaslı e-

hökumət modeli hökumət payının azalmasına, vətəndaş və biznes komponentlərinin 

isə payının artmasına şərait yaradır və şəkil 7-də izahı verilmişdir. (Əliquliyev R və 

Yusifov F, 2014) 
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III FƏSİL. AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ İT-nin 

MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ DÜNYADA E-HÖKUMƏT MODELLƏRİ 

 

3.1. Dünyada e-hökumət modelləri 

Dissertasiya işinin bu bölməsində müəyyən ölkələrin e-hökumət sistemləri 

araşdırılacaqdır. 20-ci əsrin sonlarına doğru İKT sahəsində baş verən inkişaf yeni bir 

dövlət idarəçiliyinin yaranmasını zəruri etdi. E-hökumət modeli son illərdə 

formalaşmağa başlanmasına baxmayaraq, İKT-dən geniş istifadə edən ölkələrdə 

artıq mühüm dəyişikliklər baş vermiş və uğurlu nəticələr əldə edilmişdir.  Bunun 

nəticəsində dövlət orqanlarında e-hökumətlə bağlı tədqiqat və araşdırmalar daha 

sürətlə inkişaf etməyə başlanmışdır. 

 İstər İEÖ, istərsə də İEOÖ e-hökumət modelinin tətbiqinə maraq göstərirlər. 

Lakin bu iki ölkələr qrupunun e-hökumətin tətbiqində müxtəlif məqsədləri 

görülməkdədir. İEOÖ-də əsas məqsəd sui-istifadə, bürokratiya və.s kimi əngəllərin 

qarşısını alaraq şəffaf dövlətin yaradılmasıdır. İEÖ-də isə məqsəd dövlətlər arasında 

rəqabətdə lider olmaq, iqtisadi inkişafı artırmaq və müasir İT-lərə sahib olmaqdan 

ibarətdir. Ölkələrin e-hökumətlə bağlı apardıqları araşdırmaların hədəfləri fərqli 

olsada, amma əsas məqsəd informasiya cəmiyyətinin formalaşdırmaq üçün müəyyən 

infrastrukturları inkişaf etdirmək və dövləti idarəçiliyini  təkmilləşdirməkdir. 

Dünyadakı e-hökumət yanaşmalarının aşağıdakı başlıqlar altında verildiyini görə 

bilərik: (Şeyhanoğlu H, 2008) 

 E-hökumətin xidmət prioritetlərinin müəyyən edilməsi 

 E-hökumət xidmətlərinin göstərilməsində QHT-lərin rolunun artırılması 

 Özəl sektorun e-hökumətdə rolunu yenidə müəyyənləşdirmək 

 E-hökumət təşkilatından kənarda qalan və ya qalmaq istəyən insanların 

hüquqlarının qorunması 

Aşağıdakı Qrafikdə 2016-cı il üzrə e-iştirakda ilk 50 ölkənin nisbətləri 

verilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi e-iştirakda ilk 50 ölkənin 50%-i Avropanın 

payına, 28%-i Asiya, 13%-i Amerika, 6%-i Afrika və 4%-i Okeaniyanın payına 

düşür. Bütün ölkələr üzrə baxdıqda isə, Afrika 28% ilə öndə durur.  
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Qrafik 5: 2016-cı il üzrə e-iştirakda ilk 50 ölkənin və bütün ölkələrin nisbətləri    

 

Mənbə: BMT Hesabat, http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf, 

2016 

 

Aşağıdakı e-hökumət modelləri vardır: 

1. Amerikanın e-hökumət modeli 

ABŞ dünyada İKT sahəsində qabaqcıl ölkə kimi e-hökumət modelinə ən çox 

investisiya yatıran və bu sahədə ən çox layihələr həyata keçirən ölkə kimi tanınır. 

Bu səbəbdən e-hökumət modelinin tətbiqində ABŞ-ın bu sahədəki təcrübəsini 

öyrənmək lazımdır. ABŞ-da e-hökumətin yaranması 1993-cü ilə təsadüf edir. 

Sonrakı illərdə bu layihə “Access America” adi ilə formalaşmış və 1998-ci ildə 

bürokratiyanın aradan qaldırılması üçün müəyyən tədbirlər işlənib hazırlanmışdır. 

Xidmətləri müstəqil şəkildə həyata keçirmək məqsədilə yaradılan “Access America” 

layihəsinin məqsədi 2002-ci ilə qədər bütün xidmətləri bir mərkəzdən təklif edən 

portalın yaradılması idi. Artıq 2001-ci ildə bu sahədə “firstgov” adlı portal 

yaradılmış və xidmətlər təqdim edilməyə başlanmışdır. ABŞ-da 2002-ci ildə “e-

dövlət qanunu”-nun qüvvəyə minməsi ilə İKT vasitələrindən daha çox istifadə 

etməklə vətəndaşlara keyfiyyətli xidmətlər təqdim etmək əsas məqsəd olmuşdur. 

ABŞ-ın e-hökumət strategiyası 3 təməl məqsəd üzərində qurulmuşdur: (Kırçova İ, 

2003) 

 Bürokratiya olmayıb, vətəndaş mərkəzli dövlət 
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 Yenilikləri dəstəkləyən bazar istiqamətli dövlət 

Hal-hazırda ABŞ-da dövlət qurumları öz xidmətlərini www.usa.gov adlı 

saytdan istifadə etməklə təqdim edirlər. Sözü keçən portal vətəndaşların məlumat 

əldə etmə imkanlarını asanlaşdıran, yaxşı hazırlanmış və tez-tez yenilənmə 

xüsusiyyətinə malikdir. Bu portalın əsas üstünlüyü yüksək məxfilik siyasətinin 

təmin olunmasıdır. ABŞ-ın e-hökumət layihəsinin əsas məqsədi vətəndaşların 

idarəetmədə iştirakını artırmaqla dövlət arasındakı münasibətlərin 

yaxşılaşdırılmasıdır. Ümumiyyətlə ABŞ-da e-hökumətin 6 əsas prinsipi vardır: 

 Asan əlçatanlıq 

 Yenidən qurulmuş sistem 

 Davamlı xidmət 

 Müştəri yönümlü xidmət 

 Məxfilik və Təhlükəsizliyin təmini 

 Fiziki qüsurlu şəxslər üçün asan giriş 

2. Kanadanın e-hökumət modeli 

  Kanada İT vasitələrinin sürətlə inkişaf etdiyi ölkələr sırasında yer alır. Kanada 

“onlayn hökumət” adı verdiyi milli strategiya çərçivəsində, 80-ci illərin sonlarında 

“Community Access” adlı proqramını həyata keçirməyə başlamış və 1997-ci ildə 

SchoolNet və LibraryNet layihələri vasitəsi ilə bütün ictimai kitabxana və 

məktəbləri internetə qoşmağa nail olunmuşdur. Kanadanın e-hökumət portalı 

xidmətlərin asan şəkildə təqdim edilməsi məqsədini güdərək yaradılmışdır və dövlət 

qurumlarının xidmətlərindən yararlanmaq üçün www.canada.ca saytından istifadə 

edilir. Portal ingilis və fransız dillərində xidmət göstərir. “Kanadanın e-hökumət 

portalından ən çox istifadə olunan “Canada Benefits”, “GST/HST Netfile” və 

“Filing Centre” xidmətləridir”. (Kırçova İ, 2003) 

 Canada Benefits- Bu xidmət istifadəçilərə əsasən dövlətin yardım proqramları 

haqqında məlumat verir. Tələbə kreditləri, işsizlik müavinatları, pensiya 

ödənişləri, sosial yardım, ev yardımı və.s kimi mövzular saytda yer 

almaqdadır. (https://www.canada.ca/en/services/benefits.html)    

Bu portalda vətəndaşlar üçün yerli, federal və regional məlumatlar yer alıb. 

http://www.usa.gov/
http://www.canada.ca/


 

   52 
 

 GHS/HST Netfile- bu xidmət istifadəçilərə vergi bəyannaməsi formasının 

elektron şəkildə doldurmağa imkan verir.  

 Filing Centre- bu xidmət Kanada özəl sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 

işlərini genişlətmə, yeni bazarlara daxil olmaq, şirkətin qurulması və.s kimi 

məlumatları təqdim edir. 

3. İngiltərənin e-hökumət modeli 

İngiltərə e-hökumət modelini tətbiq etmək məqsədi ilə həm yerli 

idarəetmələrdə, həm də dövlət idarəçiliyində böyük dəyişikliklər etməyə çalışmış 

ölkədir. İngiltərənin elektron hökumət layihəsində, məktəblərə onlayn qeydiyyat və 

müraciət, kommunal xidmətlərin asan şəkildə təqdim olunması, xidmətlərin virtual 

mühitə keçməsi, portalın yaradılması və.s kimi məsələlər yer almışdır. İngiltərədə e-

hökumət ilə bağlı işlər 1999-cu ilin sentyabr ayında Performans və İnnovasiya adlı 

hesabatında qeyd olunan təkliflər nəzər alınaraq, elektron nümayəndəlik dairəsi 

yaradılmışdır. İstifadəçilərin rahatlığı baxımından e-xidmətlər əvvəllər 3 qrupa 

bölünmüşdür:  

 Vətəndaşlar üçün direct.gov.uk 

 Sahibkarlar üçün businesslink.gov.uk 

 Səhiyyə xidmətləri üçün (National Health Service) 

Sonradan dövlət qurumlarının bütün xidmətləri toplanaraq www.gov.uk 

portalından istifadə etməklə təqdim edilmişdir. (Mədətli K, 2017) 

İngiltərədə bu modelin tətbiqinin digər ölkə nümunələrindən fərqləndirən ən 

əsas məsələ demokratiyanın cəmiyyətin bütün təbəqələrinə tətbiq olunmasıdır. 

İngiltərənin bu layihədə növbəti strategiyası 2017-2020-ci illərdə “Smart Hökumət” 

layihəsinin həyata keçirilməsidir. 

4. Fransada e-hökumət model 

 Fransada e-hökumət ilə bağlı araşdırmalar 1998-ci ildə Maliyyə Nazirliyinin 

“Elektron Ticarət Hesabatı” ilə başlanmışdır. Fransa bu layihəni həyata keçirmək 

üçün 1 mlrd dollar vəsait sərf etmişdir. Hesabatın nəticəsində Fransada  işsizliyin 

aradan qaldırılması üçün İKT-dən səmərəli istifadə yolları müəyyən olunmuşdur. 

Fransanın e-hökumət ilə bağlı ilk strategiyası “ADELE Programme (ADministration 

file:///C:/Users/Ferid%20Mehdiyev/Desktop/3-cu%20fəsil/direct.gov.uk
file:///C:/Users/Ferid%20Mehdiyev/Desktop/3-cu%20fəsil/businesslink.gov.uk
http://www.gov.uk/
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ELEctronique)” adlı bir yol xəritəsi hazırlanmışdır. Bu proqramın əsas məqsədi 

xidmət göstərilməsi zamanı informasiyanın asan ötürülməsi, vətəndaşların 

idarəetmədə iştirakının elektron mühitdə artırılması idi. Fransanın bu sahədə 3 

strateji hədəfi vardır: (https://www.e-gov.az/az/news/read/309, 2015) 

 Hər kəs üçün istənilən zamanda keyfiyyətli və  xidmətləri əlçatan edərək 

vətəndaşlar, sahibkarlar və yerli idarələr üçün idarəetməni asanlaşdırmaq 

 Elektron imza sisteminin qurulması və istifadəçilərə şəxsi məlumatlarını 

nəzarət etmə imkanının yaradılması nəticəsində informasiya təhlükəsizliyi və 

gizliliyi təmin etmək  

 Dövlət qulluqçularının işini və dövlət xidmətlərinin sayını artıraraq və 

hökumətin maliyyə ehtiyatlarına nəzarəti təmin edərək idarəetməni müasir 

idarəetmə şəklində həyata keçirmək  

E-hökumət araşdırmalarının siyasi məsuliyyəti Maliyyə nazirliyi və dövlət 

qulluqçularındadır. Fransada dövlət qurumları xidmətlərini www.servicepublic.fr 

portalında təqdim edirlər.   

5. Danimarkanın e-hökumət modeli 

Danimarka daha səmərəli və fəal dövlət sektoru formalaşdırmaq üçün, onlayn 

xidmətlərdən istifadə edərək dünya ölkələri sırasında ilk yerdə durur. Danimarkada 

dövlət qurumları informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına adaptasiya 

olunmaqda ilk sıradadır və əsas məqsəd rifah səviyyəsini artırmaqdır. Danimarkada 

e-hökumət strategiyaları 2001-ci ildən başlanmışdır və o dövrdən sonra yerli, 

mərkəzi dövlət idarəetmələri və bələdiyyələr bu layihəni daha da inkişaf etdirərək 

genişləndirməyə başlamışlar. Danimarkanın e-hökumət layihəsinin əsas məqsədləri 

aşağıdakılardır. (Kırçova İ, 2003) 

 İnformasiya cəmiyyətini formalaşdırmaqda dövlətin aktiv rol oynaması 

 Dövlət qurumlarının elektron formada fəaliyyət göstərməsi və əlaqə qurması 

 Dövlət xidmətlərinin bir mərkəzdən vətəndaşlara və qurumlara təqdim 

olunması 

 Dövlət sektorunun vəzifələrini yerinə yetirdiyi hər yerdə ən yaxşı üsulla 

həyata keçirilməsi 

http://www.servicepublic.fr/
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Aşağıdakı cədvəldə AB ölkələrində elektron hökumətin inkişaf səviyyəsi 

verilmişdir. 

Cədvəl 5: 2018-ci il üzrə AB-nin ilk 10 ölkəsində e-hökumətin inkişaf səviyyəsi 

Ölkələr Gəlir səviyyəsi E-hökumət 

inkişaf indeksi 

2018 Rank 2016 Rank Ranqda 

dəyişmə 

Danimarka  Yüksək 0,9150 1 9 +8 

Birləşmiş Krallıq  Yüksək 0,8999 4 1 -3 

İsveç Yüksək 0,8882 5 6 +1 

Finlandiya  Yüksək 0,8815 6 5 -1 

Fransa Yüksək 0,8790 9 10 +1 

Almaniya Yüksək 0,8765 12 15 +3 

Hollandiya Yüksək 0,8757 13 7 -6 

İsveçrə Yüksək 0,8520 15 28 +13 

Estoniya Yüksək 0,8486 16 13 -3 

İspaniya Yüksək 0,8415 17 17 0 

Mənbə: United Nations E-Government Survey,  

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf, 2018 

 

Cədvəldən göründüyü kimi Danimarka ilk 10-luqda birinci yerdədir və 2016-

ci il ilə müqayisədə 8 pillə irəliləyərək ilk sırada yer almışdır. 

6. Sinqapurda e-hökumət modeli 

ABŞ-dan sonra e-hökumət sahəsində ən tez inkişaf edən ölkələrdən Sinqapur 

olmuşdur. Cədvəl 6-da BMT-nin 2018-ci il üzrə e-hökumətin inkişaf hesabatına 

baxdıqda Sinqapur Dünya ölkələri arasında 7-ci, Asiya ölkələri arasında isə 2-ci 

sırada yerləşmişdir. E-hökumət strategiyasının hazırlanması və müvafiq qaydalara 

uyğun həyata keçirilməsi üçün yaradılan bu agentliyi ölkənin Baş naziri idarə edir 

və buda bu layihənin Sinqapur üçün nə qədər önəm kəsb etdiyini göstərir. 

Sinqapurun e-hökumətlə bağlı layihələrində diqqət çəkən “e-vətəndaş” layihəsinin 

məqsədi  bütün xidmətləri bir yerdə təqdim edən portalın yaradılmasıdır. Sinqapurda 

ictimai xidmətlər www.gov.sg portalında təqdim edilir.  

Sinqapurun bu layihə çərçivəsində həyata keçirdiyi layihələr və onların uğurlu 

nəticələri bu ölkənin təcrübəsindən istifadə etməyə şərait yaratmaqdadır. Sinqapurun 

bu sahədəki ilk addımları 1980-ci illərdə “İctimai xidmətlərin kompüterləşdirmə 

proqramı” adlı işi ilə başlanmışdır. (Demirel D, 2006) Daha sonra 90-cı illərin 

sonlarında doğru İKT sahəsində daha da inkişaf etməsi nəticəsində dövlət 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
http://www.gov.sg/
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idarəetməsində yeni yanaşmaların yaranmasını ortaya çıxardı. Sinqapurda ilk e-

hökumət planı (e-Government Action plan (2000-2003)) 2000-ci ildə həyata 

keçirildi. Bu plan nəticəsində ictimai xidmətlərin təqdim edilməsində artıq müştəri 

mərkəzli mühit formalaşdı və 2-ci (e-Government Action plan (2003-2006)) 

planının yaranmasının təməli qoyuldu. Sinqapurda 1999-cu ilə İKT dövlət 

agentliyinin yaradılması e-hökumət modelinin idarəedilməsi yönündə müsbət təsiri 

oldu. Bu agentliyə büdcə xərclərinə nəzarət etmək və layihənin həyata keçirilməsinə 

nəzarət etmək kimi səlahiyyətlər verilmişdir. 

Cədvəl 6: 2018-ci il üzrə Asiyada ilk 10 ölkənin e-hökumət göstəriciləri 

Ölkələr Region E-hökumət inkişaf 

indeksi 

E-hökumət inkişaf 

indeksi səviyyəsi 

2018 

Ranq 

Koreya 

Respublikası 

Şərqi Asiya 0,9010 Çox yüksək 3 

Sinqapur Cənub şərqi Asiya 0,8812 Çox yüksək 7 

Yaponiya Şərqi Asiya 0,8763 Çox yüksək 10 

BƏƏ Qərbi Asiya 0,8295 Çox yüksək 21 

Bəhreyn Qərbi Asiya 0,8116 Çox yüksək 26 

İsrail Qərbi Asiya 0,7998 Çox yüksək 31 

Kipr Qərbi Asiya 0,7736 Çox yüksək 36 

Qazaxıstan Mərkəzi Asiya 0,7597 Çox yüksək 39 

Küveyt Qərbi Asiya 0,7388 Yüksək 41 

Malayziya Cənub şərqi Asiya 0,7174 Yüksək 48 

Mənbə: United Nations E-Government Survey, 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf, 2018 

 

7. Cənubi Koreyanın e-hökumət modeli  

Cənubi Koreyada e-hökumət modelinin əsası 1980-ci ildə “Milli informasiya 

sistemi” adlı proqramı hazırlanaraq qoyulmuş, və daha sonra 1987-ci ildən həyata 

keçirilməyə başlanmışdır. Koreyanın e-hökumət sahəsində uğurlu nəticə 

göstərməsində başlıca ünsür, 1994-cü ildə başladılmış sosial kompaniya olmuşdur. 

Kompaniyanın şüarı “sənaye inqilabına  gec çatsaqda, informasiya cəmiyyəti olaraq 

dünyada liderlik edək” adı ilə həyata keçirilmişdir. Cənubi Koreyada e-hökumət 

modelini müasir İKT vasitələrdən istifadə edərək idarəetmənin səmərəliliyini 

artırmaq məqsədi ilə həyata keçirməyə başlanmışdır. Cənubi Koreyada e-hökumətin 

istifadəsi və tətbiqi sahəsində xüsusilə  2002-2008-ci illər aralığında ciddi 

araşdırmalar aparılmışdır. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
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Cənubi Koreya digər ölkələrlə rəqabətdə texnologiyanın ən sıx istifadə olduğu 

ölkələrdən biridir və qeyd edə bilərik ki, ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu internetdən 

istifadə etməkdədir. Cənubi Koreyanın e-hökumət layihəsinin əsas məqsədi şəffaf 

idarəetmənin formalaşdırılması, keyfiyyətli xidmətlərin təmin edilməsi, ölkənin 

daha da inkişaf etdirilməsi və inkişaf etmiş iş mühitinin yaradılmasıdır və e-hökumət 

modelinin 4 əsas idarəetmə komponenti vardır: 

 Onlayn xidmət əsaslı idarəetmə 

 Kağızsız idarəetmə 

 İnformasiya əsaslı idarəetmə 

 Şəffaf idarəetmə 

Cənubi Koreyada 2016-cı ildə qəbul edilmiş “e-Goverment Master Plan 2020” planı 

əsas e-hökumət siyasətidir. Bu planda 5 əsas hədəf müəyyən olunmuşdur.  

 İctimai xidmətlərin yenidən təkmilləşdirilməsi 

 İnformasiya və proqnoz əsaslı idarəetmənin təmin edilməsi 

 İnamlı və gələcək əsaslı e-hökumət modelinin təmin edilməsi 

 E-hökumət və sənayenin birgə mövcud olacağı sistem yaratmaq 

 Qlobal e-hökumət üçün liderliyin təmin edilməsi  

Cədvəl 6-da BMT-nin 2018-ci il üzrə hesabatına baxdıqda Cənubi Koreya 

Asiya ölkələri arasında  e-hökumətin inkişafına görə 1-ci sırada yer almışdır. 

Koreyada vətəndaşlar e-xidmətlərdən yararlanmaq üçün “e-People” portalından 

istifadə edirlər. Portalın əsas xüsusiyyət 14 dildə fəaliyyət göstərməsidir. Həmçinin 

Cənubi Koreyada ümumi dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün “Gov 3.0 

Master Plan” adlı plan hazırlanmışdır və 4 əsas hədəfi var: 

 Vətəndaş mərkəzli idarəetmənin təmin edilməsi 

 Vətəndaşlara keyfiyyətli xidmətlər təqdim etmək 

 Məşğulluğu artırmaq və iqtisadi inkişafı təmin etmək 

 Şəffaflıq, hesabatlılıq və.s kimi əsas dəyərləri bütün idarəetmədə sferasında 

təmin edilməsi 

  Aşağıdakı cədvəldə Cənubi Koreyada e-hökumət modelinin inkişaf 

mərhələləri verilmişdir.  
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Cədvəl 7: Cənubi Koreyanın e-hökumət modelinin inkişaf mərhələləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Mənbə:  Elektron Hökumət portalı, https://www.e-gov.az/az/news/read/307, (19.08.2015) 

 

Cədvəldəndə göründüyü kimi Cənubi Koreyada e-hökumət ilə bağlı 

araşdırmalar 1980-ci ilərdən başlayıb və layihənin inkişafı üçün müxtəlif strategiya 

və proqramlar həyata keçirirlər. 

 

3.2. Azərbaycanda idarəetmədə İKT-nin mövcud vəziyyəti 

Ölkəmizdə güclü iqtisadiyyatın yaranması, cəmiyyətin demoktarikləşdirlməsi, 

rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi və dövlət strukturlarının inkişafı üçün müəyyən 

fəaliyyətlər icra edilir. Mövcud vəziyyətə baxdıqda Azərbaycan iqtisadiyyatının 

əsasında neft və qaz sektoru görülməkdədir və bu sahədən əldə edilən gəlirlər 

iqtisadi inkişafı təmin etməkdədir. İqtisadi inkişafın davamlı olaraq təmin edilməsi 

üçün əsas sahələrdən biri olan İKT sahəsinin inkişafı etdirilməsi müasir dövrdə əsas 

məqsədlərdəndir. Müxtəlif ölkələrin təcrübələrinə nəzər yetirsək görmək olar ki, 

onlar informasiya cəmiyyəti əsaslı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə çalışırlar. 

Yuxarıda əsaslandırılan məsələlərdə İKT sahəsinin xüsusi yeri vardır.               

               Dövrlər Həyata keçirilən tədbirlər 

1980-1990-ci illər Milli informasiya sisteminin formalaşdırılması 

1990-2000-ci illər Sürətli informasiya sisteminin əsasının qoyulması 

və informasiya cəmiyyətinin inkişafı üçün 

ediləcəklərin müəyyən olunması  

2001-2002-ci illər E-hökumətlə bağlı 11 layihənin həyata keçirilməsi 

2003-2007-ci illər E-hökumət ilə bağlı 31 layihənin həyata keçirilməsi 

2008-ci ildən bu yana Hesabatlılıq, Şəffaflıq prinsipləri altında e-hökumət 

sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

2011-ci ildən bu yana  Smart E-hökumət planın hazırlanması və həyata 

keçirilməsi  

https://www.e-gov.az/az/news/read/307
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Müasir dövrdə əsas zəruri hallardan biridə informasiya cəmiyyətinin 

formalaşdırlması, dövlət idarəçiliyində və yerli özünüidarəetmə qurumlarında İKT-

nin tətbiqinin genişləndirilməsi və xidmətlərin elektron şəkildə təqdim edilməsi, 

cəmiyyətin bu sahədə olan bilik və bacarıqlarının artırılması və bu yöndə elmi 

kadrların hazırlanmasıdır. İKT sektorunun inkişaf etməsi nəticəsində dövlət ictimai 

xidmətləri istifadəçilərə asan və tez çatdırmaq üçün xüsusilə, idarəetmə sahəsində 

müsbət yöndə dəyişiklik etməyə çalışırlar. Ölkəmizdə e-hökumətin və İKT sahəsinin 

mövcud durumunu qiymətləndirmək üçün bir müxtəlif  təşkilatların hesabat və 

indekslərindən istifadə edilməsi məqsədə uyğundur. Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti 2018-ci il martın 14-də “Elektron Hökumət İnkişaf Mərkəzi” adlı publik 

hüquqi şəxsinin yaradılması üçün 1885 nömrəli fərman vermişdir və bu təşkilatın 

yaradılmasında əsas məqsəd e-xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, informasiya 

sistemlərinin daha yaxşı idarə olunması və bununla əlaqədar prinsip və standartların 

hazırlanmasıdır. (http://digital.gov.az/az/page/haqqimizda) 

İKT-nin inkişafı indeksinə baxdıqda 2016-cı ildə Azərbaycan 60-cı sırada yer 

alıb,   2017-ci ildə isə Azərbaycan 176 ölkə içərisindən 5 pillə geriləyərək 65-ci 

sırada yer almışdır.(Cədvəl 8)  Aşağıdakı cədvəldə 2017-ci il üzrə ölkələrin İKT 

inkişaf indeksi verilmişdir.         

Cədvəl 8: 2017-ci il üzrə ölkələrin İKT-nin inkişaf indeksi 

2017 

Ranq 

Ölkələr 2017 

Dəyər 

2016 

Ranq 

2016 

Dəyər 

Ranq 

Dəyişimi 

61 Monteneqro 

 

6,44 56 6,30 ↓ 

62 Oman 

 

6,43 64 6,14 ↑ 

63 Malayziya 

 

6,38 62 6,22 ↓ 

64 Livan 

 

6,30 65 6,09 ↑ 

65 Azərbaycan 6,20 60 6,26 ↓ 

 

Mənbə: İnternational Telecommunication Union, 

https://www.itu.int/net4/itud/idi/2017/index.html, 2017 

https://www.itu.int/net4/itud/idi/2017/index.html
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BMT-nin 2016-ci il üzrə e-hökumətin inkişaf hesabatına əsasən Azərbaycan 

56-cı sırada yerləşmişdir. 2018-ci ilə nəzərən baxdıqda isə Azərbaycan 70-ci pillədə 

yerləşmişdir. (Cədvəl 10) 

Cədvəl 9: 2014-ci il üzrə BMT-nin e-hökumətin inkişafı hesabatı 

Ölkələr Gəlir 

səviyyəsi 

E-hökumət 

inkişaf indeksi 

2014 Ranq 2012 Ranq Ranqda dəyişmə 

Azərbaycan 

 

Üst orta 0,5472 68 96 +28 

Çin 

 

Üst orta 0,5450 70 78 +8 

Türkiyə 

 

Üst orta 0,5443 71 80 +9 

Şri-lanka 

 

Üst orta 0,5418 74 115 +41 

Mənbə: United Nations E-Government Survey, 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-

Gov_Complete_Survey-2014.pdf, 2014 

 

Azərbaycan BMT-nin ölkələrin e-hökumətin inkişaf indeksinə əsasən 2010-ci 

il üzrə 96-cı pillədə yer almışdır, 2014-cü ildə isə 96-cı sıradan irəliləyərək 68-ci 

sırada yerləşmişdir.(Cədvəl 9) 

Cədvəl 10: 2018-ci il üzrə BMT-nin e-hökumətin inkişafı hesabatı 

Ölkələr Region  E-hökumət inkişaf 

indeksi 

E-hökumət inkişaf 

indeks səviyyəsi 

2018 Ranq 

Qazaxıstan Asiya 0,7597 Çox yüksək 39 

Koreya 

Respublikası 

Asiya 0,6590 Yüksək 69 

Azərbaycan Asiya 0,6574 Yüksək 70 

Makedoniya Avropa 0,6312 Yüksək 79 

Özbəkistan  Asiya 0,6207 Yüksək 81 

Ermənistan Asiya 0,5944 Yüksək 87 

Qırğızıstan Asiya 0,5835 Yüksək 91 

Monqolustan  Asiya 0,5824 Yüksək 92 

Bolivya Cənubi Amerika 0,5307 Yüksək 103 

Paraqvay Cənubi Amerika 0,5255 Yüksək 108 

Mənbə: United Nations E-Government Survey, 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf, 2018 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
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Əsas qiymətləndirmə indekslərindən biridə informasiya təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsidir.  

Şəkil 7: 2018-ci il üzrə Milli Təhlükəsizlik İndeksi 

 

 
Mənbə: e-Governance Academy,  

https://ega.ee/wp-content/uploads/2018/05/ncsi_digital_smaller.pdf, 2018 

 

“E-Governance Academy”-nin 2018-ci il üzrə Milli Təhlükəsizlik indeksi adlı 

hesabatına əsasən Azərbaycan 78-ci sırada yer almışdır. (Şəkil 7) 

Cədvəl 11: 2016-ci il üzrə Şəbəkə hazırlığı indeksi 

2016 
Ranq 

Ölkələr Qiymət 

51 Monteneqro 4.3 

52 Oman 4.3 

53 Azərbaycan 4.3 

54 Xorvatiya 4.3 

55 Panama 4.3 

56 Ermənistan  4.3 

57 Monqolustan 4.3 

58 Gürcüstan 4.3 

59 Çin 4.2 

Mənbə: Dünya İqtisadi Forumu, http://reports.weforum.org/global-information-technology-

report-2016/networked-readiness-index/, 2016 

 

Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun 2016-ci il üzrə “Şəbəkə hazırlığı 

indeksi” hesabatına əsasən 53-cü sırada yer almışdır. (Cədvəl 11) 

https://ega.ee/wp-content/uploads/2018/05/ncsi_digital_smaller.pdf
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/
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3.3. Azərbaycanda İT-nin inkişafı istiqamətində nümunə olaraq  “ASAN 

xidmət” və Elektron hökumət layihələri 

Ölkəmizdə “Elektron hökumət” məfhumu birinci dəfə “Azərbaycan 

Respublikasının inkişafı üçün İKT sahəsi üzrə Strategiyada (2003-2012) yer 

almışdır.  Bu Strategiyanın həyata keçirmək üçün 2004-cü il fevralın 20-də Rabitə 

Nazirliyi ləğv edilərək onun əsasında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi Yaradılmışdır. Daha sonra strategiyanın tətbiq edilməsi üçün 2 proqram və 

bir sıra qanunlar qəbul edilmişdir. Birinci proqram 2005-2008-ci illəri, ikinci 

proqram isə 2010-2012-ci illəri əhatə etmişdir. (Hesabat, 2014)  

Azərbaycanda e-hökumət layihəsinin əsası Estoniyanın X-Road adlı sisteminin 

əsasında qurulmuşdur. “X-Road” sistemi əsasən dövlət qurumlarına məlumat 

mübadiləsi zamanı təhlükəsizliyi təmin edən mühit formalaşdırır. Yəni, bu sistem 

özü məlumat daşıyıcısı deyil, məlumatların təhlükəsiz mühitdə ötürülməsi 

infrastrukturudur. (Şəkil 8) 

Şəkil 8: Estoniyanın X-Road sisteminin ümumi quruluşu 

 

Mənbə: Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İctimai Birliyi,  

http://transparency.az/alac/files/Elektron%20xidmet%20son%20hesabat%20TI%20AZ.pdf , 

2014 

 

E-hökumətin formalaşdırılması və inkişafı istiqamətində Ölkəmizdə 2010 və 

2011-ci illər ərzində “Elektron hökumət”-in formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət       

proqramı hazırlanmışdır. Azərbaycanda elektron hökumət layihəsinin həyata 

keçirilməsinin aşağıdakı məqsədləri vardır:  

http://transparency.az/alac/files/Elektron%20xidmet%20son%20hesabat%20TI%20AZ.pdf
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 Dövlət strukturlarında İKT vasitələrindən intensiv istifadə etməklə idarəetmə 

sisteminin yenidən qurulması  

 Dövlət qurumlarında şəffaflıq və hesabatlılığın artması 

 Qərar qəbul edilmə prosesində vətəndaşların iştirakının artırılması və dövlətlə 

vətəndaş arasında olan əlaqələrin sadələşməsi və elektron mühitdə həyata 

keçirilməsi 

Layihənin yaradılmasında əsas məqsəd istifadəçilər və qurumlar arasında olan 

məsafəni azaltmaq və idarəetmə prosesində şəffaflığı təmin etməkdir. 2011-2012-ci 

illərdə elektron imza bazara buraxıldıqdan sonra elektron hökumət portalı işə 

başlamışdır.(www.e-gov.az) Aşağıdakı şəkillərdə e-hökumətin ümumi quruluşu 

(Şəkil 9) və portalın əsas səhifəsinin görünüşü verilmişdir. (Şəkil 10)  

 Hal-hazırda “Elektron Hökumət İnkişaf Mərkəzi” e-hökumət portalı, Asan 

viza, Asan Wi-fi, Asan Ödəniş və Asan Finans kimi bir sıra layihələri həyata 

keçirməkdədir. “ASAN viza” layihəsinin əsas missiyası ölkəmizə səyahət etmək 

istəyənlər üçün viza təqdim edilməsi prosesinin asanlaşdırılmasıdır. Bu layihə 

vizaların təqdim edilməsi prosesini 2 üsulla təqdim etməyə şərait yaradır. 

(http://digital.gov.az/az/projects/asan-viza) 

 www.evisa.gov.az saytı vasitəsi ilə elektron şəkildə vizaların təqdim 

edilməsini təmin edir. 

 Ölkəmizdə olan Beynəlxalq Hava Limanlarında vizaların təqdim edilməsi 

həyata keçirilir. 

“ASAN Finans” layihəsinin həyata keçirilməsində əsas məqsədi maliyyə 

təşkilatlarının məlumatları rahat əldə etmək məqsədi ilə EHİM tərəfindən 

yaradılmışdır. Bu layihə nəticəsində artıq vətəndaşlar istədikləri zaman və məkanda 

bankda getmədən bank hesabı aça bilər və kredit üçün müraciət edə bilər. 

“ASAN Pay” layihəsinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd müxtəlif növ 

ödənişlərin, kommunal, müxtəlif cərimə və.s kimi ödənişlərin sadə, güvənli və ən 

əsas rahat şəkildə təqdim etməkdən ibarətdir və http://www.asanpay.az portalı 

vasitəsilə həyata keçirilir. Portal vasitəsilə 219 qurumun ödənişini həyata keçirmək 

mümkündür.                                                                                                                

http://www.e-gov.az/
http://www.evisa.gov.az/
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“ASAN Wi-fi” layihəsinin məqsədi isə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 

istifadəçiləri yüksək sürətli və ödənişsiz internetlə təmin etməkdir. 

Şəkil 9: Azərbaycanda e-hökumətin ümumi quruluş

 

Mənbə: Elektron Hökumət bülleteni, https://www.e-gov.az/home/getfile/159,2013 

 

Qeyd etmək olar ki, İKT vasitələrindən istifadə olunması nəticəsində  

demokratiyanın formalaşması və inkişafı üçün yeni bir mühitin yaranmasına və 

kütləvi şüurun demokratikləşməsinə nail olunur. ( Mehdiyev R, 2008)   

“Azərbaycan 2020-ci il: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasına görə dövlət e-

hökumət layihəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra vəzifələr müəyyən 

olunmuşdur. Dövlət strukturlarında İKT vasitələrini genişləndirmək, dövlət 

strukturları arasındakı məlumat mübadiləsinin güvənli mühitdə aparılması üçün 

https://www.e-gov.az/home/getfile/159
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vahid infrastruktur qurmaq, informasiya təhlükəsizliyi kimi məsələləri həll etmək, 

həmçinin, e-xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, İKT üzrə kadr hazırlığının 

gücləndirməsi kimi vəzifələr konsepsiyada yer almışdır. 

Şəkil 10: E-hökumət portalının əsas səhifəsi 

 

Mənbə: E-hökumət portalı, https://www.e-gov.az, 2019 

 

Ölkəmizdə idarəetmə sferasında digər yeni bir uğurlu layihə isə “ASAN 

Xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması oldu. Azərbaycan Respublikası 

prezidentinin 2012-ci ildə verdiyi 685 nömrəli fərmana əsasən “ASAN xidmət” 

mərkəzi yaradıldı. Bu qurumun başlıca hədəfi müasir İT vasitələrinin köməyi ilə 

əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu mərkəzlərdə şəffaflığın təmin edilməsi, 

xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarətin mövcud olması və ən əsas keyfiyyətli xidmətlər 

təqdim etmək üçün yüksək texnologiyaların  köməyi ilə idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilmişdir. Yeni yaranmağına baxmayaraq qısa vaxt ərzində “ASAN 

https://www.e-gov.az/
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Xidmət” Azərbaycan brendinə çevrilmişdir. Hal-hazırda 5-i paytaxtda yerləşməklə, 

ümumilikdə 15 mərkəz fəaliyyət göstərməkdədir. (https://asan.gov.az/az/about, 2019) 

 Aşağıdakı qrafikə əsasən 2018-ci ildə “ASAN xidmət” mərkəzlərinə 7 milyona 

yaxın vətəndaş müraciət etmiş, onlardan  6.6 milyona yaxın  vətəndaşa xidmət 

göstərilmiş, 35 minə yaxın vətəndaş isə müraciətdən imtina etmiş və 400 min nəfərə 

yaxın növbə tutmalarına baxmayaraq mərkəzləri tərk etmişdir”.  

(http://www.vxsida.gov.az/media/shares/12compressed.pdf) 

Qrafik 6: 2018-ci il üzrə Asan Xidmət mərkəzlərində müraciətlərin statistikası 

 

Mənbə: Hesabat , http://www.vxsida.gov.az/media/shares/12compressed.pdf, 2018 

 

Bu mərkəzlərinin yaradılmasında əsas məqsəd aşağıdakılardır: 

(https://asan.gov.az/az/about) 

 Əlavə xərclərin və vaxt itkisinin qarşısının alınması 

 Vətəndaşların dövlət qurumlarına olan güvəninin yüksəldilməsi 

 Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin olunması, süni əngəllərin aradan qaldırılması 

 E-xidmətlərdən istifadənin artırılması 

 Peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi 

 Vətəndaşlarla əlaqədar etik qaydalara riayət olunması 

 Bu sahəyə müvafiq institusional islahatların səmərəliliyinin artırılması 

 

 

93,8%

0,5% 5,7%

xidmət göstərilib imtina edilib Nömrə götürlüb, istifadə olunmayıb 

http://www.vxsida.gov.az/media/shares/12compressed.pdf
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Son dövrlərdə İKT sahəsində baş verən inkişaf nəticəsində dünya ölkələrinin 

bu hadisələrə uyğunlaşması trend halına çevrilmişdir. Bu kimi dəyişmələr və 

inkişaflar nəticəsində sənaye dövrü öz yerini informasiya cəmiyyətinə vermişdir. 

İnformasiya cəmiyyətinin mövcudluğu istifadəçilərə hər baxımdan rahatlığı təmin 

edən sistemdir. İKT sahəsində baş verən dəyişmələr və ölkələrində bu dəyişmələrə 

müvafiq olaraq inkişaf etməsi cəmiyyətində tələblərində dəyişmələrə səbəb olur. 

Çünki bu vasitələr zaman və məkandan asılı olmayaraq istifadəçilərin rahatlığını 

təmin etməkdədir. Qısaca desək, ölkələrin rəqabətdə ön sıralarda durması üçün, 

güclü dövlətin yaradılması üçün İKT vasitələrini əldə etmək və düzgün istifadə 

etmək lazımdır. İKT vasitələrinin istifadə edildiyi ən əsas sahələrdən biri 

idarəetmədir. Dövlət qurumlarında  bu yeniliklərdən istifadə edərək xidmət təqdim 

etmələri  və vətəndaşların rahatlığını təmin etməyə, xidmətlərin keyfiyyətini 

artırmağa və ən əsas idarəetmədə süni əngəlləri aradan qaldırmağa maraq 

göstərməkdədirlər. Sağlam bir e-hökumət modelinin tətbiq edilməsi nəticəsində 

dövlət idarəçiliyində şəffaflıq, hesabatlılıq, səmərəlilik, açıq dövlət, müasir dövlət 

və.s kimi anlayışları təmin ediləcəkdir. Qurumların e-mühitdə fəaliyyət göstərməsi 

vətəndaşların zamandan və məkandan asılı olmayaraq bu xidmətlərdən asan və rahat 

şəkildə yararlanmağa şərait yaradır. Ənənəvi idarəetmədən fərqli olaraq, e-hökumət 

modelində dövlət qurumlarının vətəndaşlara olan münasibətləri müsbət yöndə 

dəyişməkdədir. Artıq vətəndaşları narahat edən bürokratik əngəllər aradan 

qalxmaqdadır. Kağız üzərində olan əməliyyatlar artıq elektron mühitdə baş 

verməkdədir.  

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müstəqil olduğu illərlə dünyada İKT sahəsinin 

inkişafı eyni dövrlərə təsadüf edir. Buna müvafiq olaraq Azərbaycan müstəqil 

olduqdan sonra daha da inkişaf etmək üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan açıq dövlət yaratmağı hədəf seçən bir dövlət olaraq, bu gün dünyada 

ortaya çıxan e-hökumət modelini dövlət idarəçiliyində həyata keçirmək 

marağındadır və buna müvafiq olaraq 2000-ci illərdən əvvəllərindən  bu yana vacib 

işlər görülmüşdür. Müxtəlif dünya təşkilatlarının hesabat və indekslərinə baxdıqda 
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Azərbaycan bu sahədə hər il daha da ön sıralara addımladığını görə bilərik. E-

hökumətin tətbiqi nəyinki idarəetmə sisteminin yaxşılaşdırılmasına, hətta ölkənin 

əsas sahələrində olan iqtisadi sahəyədə müsbət təsir göstərməkdədir. 

Bu modelin daha da inkişaf etməsi və səmərəli olması üçün aşağıdakı təkliflər 

verilə bilər.  

 İxtisaslı kadrların sayını artırmaq üçün təhsil müəssisələrində bu sahəyə 

müvafiq kadrların hazırlanması. 

 Dövlət işlərində çalışanların bu sahədə biliklərini artırmaq üçün e-hökumət-

in nəzdində təhsil müəssisəsinin yaradılması və onların müasir İKT-ilə bağlı 

yenidən hazırlığının təmin olunması. 

 E-hökumətin inkişafı ilə bağlı dövlətin bu sahəyə qoyulan inversiyalarının 

miqdarını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq. 

 Ölkəyə digər dövlətlərin investorlarını cəlb etmək üçün müəyyən proqram və 

strategiyaların işlənib hazırlanması 

 Vətəndaşların e-xidmətlərlə bağlı məlumatlarını artırmaq üçün Tv və 

radiolarda müxtəlif məlumatverici reklamların yayımlanması  

 İnformasiya cəmiyyəti mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün təhsil ocaqlarında 

bu sahədə olan biliklərin artırılması üçün “e-məktəb” layihəsinin həyata 

keçirilməsi 

 Qurumların öz aralarındakı informasiya mübadiləsi prosesini daha da 

artırmaq üçün elektron məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi 

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, müasir dövrdə idarəetmə prosesinin səmərəli 

şəkildə həyata keçirilməsi üçün İKT sahəsinin rolu olduqca böyükdür. Bu 

vasitələrdən istifadə edərək dövlət idarəçiliyində köklü dəyişikliklərə səbəb olan “e-

hökumət” və “ASAN Xidmət” layihəsinin istifadə olunması nəticəsində müsbət 

yöndə dəyişikliklər baş verməkdədir. Növbəti illərdə də, bu layihələrin 

təkmilləşdirilərək bütün dövlət qurumlarında  tətbiq olunması uğurlu nəticələrin əldə 

olunmasına şərait yaradacaqdır. 
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