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Elektron hökumətin inkişaf meyarları üzrə perspektivləri: 
Beynəlxalq təcrübə

Mahir Dadaşov
Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

Elektron hökumət – xalqa, vətəndaşlara, işçilərə və iş ortaqlarına informasiya 
texnologiyalarından istifadə edərək ictimai xidmətlərin çatdırılması və bundan istifadə 
etmələrini təmin edən sistemdir. Dövlət- bü gündə ölkədaxili və ölkəxaricində yaşayan 
vətəndaşları, hətta başqa ölkə vətəndaşlarını da əhatə edən bir qurumdur. Hal hazırda 
cəmiyyətimiz 2 əsas istiqamətdə yəni, qloballaşma və sürət kimi anlayışların hər keçən 
gündə yeni bir sahəyə  nüfuz etdiyini açıq-aşkar görürük. 

Yaşadığımız dövr “İnformasiya dövrü” adlanır.Bu cür adlandırmağımıza da bizi sövq 
edən “kompüter” və”İnternet” kimi texnoloji faktorların informasiyanın paylanılması 
və dövr etməsində tarixin heç bir dövründə olmadığı qədər artmasıdır. Texnoloji 
baxımdan inkişaf, yeni bir ictimai quruluşun yaranmasına gətirib çıxarır. İnformasiya 
Cəmiyyəti olaraq adlandırdığımız bu yeni quruluş, informasiyanın əhəmiyyətinin nə 
dərəcədə yüksək olduğu, həyatın hər sahəsində məntiqli və tez-tez istifadə etdiyimiz 
bir cəmiyyəti təsvir edir. 

İnformasiya Cəmiyyəti anlayışı; məlumatın və kommunikasiya texnologiyalarının 
gündəlik həyatda, inkişafa doğru istifadə etmək mənasına gəlir. İnformasiyanın azad 
olduğu cəmiyyətlərdə «informasiya» və «analitik düşüncə» anlayışları daha çox istifadə 
olunur.Bəli artıq dünya kiçilmiş, informasiya həyatın hər sahəsində fundamental 
təyinedici rolunu oynayır. İnkişaf edən texnologiya ilə həyatımızda dəyişən və yaranan 
yeni ehtiyaclara yeni həll yollarını tapa bilirik. Alış-verişi, bank əməliyyatlarını və 
ünsiyyət ehtiyaclarını internet vasitəsilə reallaşdıran insanlar, dövlət xidmətlərini də eyni 
yol ilə alma niyyətlərini artıq tələb şəklində meydana gətirmişlər. İnternet rahatlığının 
dövlət xidmətlərində də istifadə olunması artıq zamanın əsas tələbi halına gəlmişdir.

E-hökumət, ilk anlamda hər nə qədər ictimai xidmətlərin elektron mühitə daşınması 
fəaliyyətinin bir nəticəsi olaraq görünsə də, əslində daha dərin mövzudur. Dövlətin 
elektronlaşmasında, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları əsas vasitə rolunu 
oynayır. Əsas hədəf isə, informasiya emalinin tutumunu artırmaq, sürətlə qərar verə 
bilən və ehtiyacları cavablayan bir dövlət quruluşunun yaradılmasıdır. Elektron hökumət 
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anlayışının mahiyyətində əsas güc müştəri birliyində, yəni xalqda olmasıdır. Bu birlik, 
informasiya texnologiya istifadəçilərinə yaratdığı rahatlıq sayəsində istədikləri an, 
istədiklər nöqtədən dövlət tərəfi ndən təşkil olunan məlumatdan yararlanaraq elektron 
xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Elektron hökumət anlayışı təkcə vətəndaş-dövlət 
münasibəti quran sadə bir veb-saytından çox irəlidə olub, siyasi –sosial, vətəndaş-
dövlət əlaqəsini quran sadə bir web saytdan ibarət deyil, bu əlaqənin qurulmasında 
siyasi və ictimai gücə malik olan böyük bir inqilab edərək, tam anlamında onlayn şəkilə 
çevirir. E-hökumətin yaranması ilə, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 
istifadə edilməsi ilə dövlət hakimiyyəti informasiya cəmiyyətinin tələblərinə cavab 
verə biləcək, vətəndaş və fəaliyyət göstərən təşkilatlar ilə elektron mühitdə əlaqə qura 
biləcək və bu sahədə məhsuldarlıq, şəffafl ığı təmin edəcək.Cəmiyyətimizin inkişaf 
etdiyi, iqtisadi çətinliklərin aradan qalxdığı informasiya texnologiyalardan istifadənin 
sürətlə artdığı bir zamanda Azərbaycanda da digər inkişaf etmiş ölkələr kimi, hədəf 
olaraq ən çox «e» xidmətlərinin genişlənməsinə yönəldilmişdir. E –hökuməti meydana 
gətirən amillər isə e-şirkət, e-təşkilatlar, e-vətəndaşlardan ibarətdir. 

Son onilliyə nəzər salsaq, dünya ölkələrinin elektron hökumət ilə bağlı təşəb büs-
lərini həyata keçirilməsində əldə olunan uğurları sayəsində, elektron hökumət dünya 
fenomeni halına gəlmişdir. Hər bir dövlət elektron hökumətin inkişaf siyasətini 
həyata keçirmək üçün öz strategiyasını işləyib hazırlamışdır. Buna baxmayaraq, bu işi 
tamamlanmış iş hesab etmək olmaz.Çünki elektron hökumət hələ də inkişaf etməkdədir 
və informasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə- e-hökumət strategiyaları, modelleri də 
tez-tez yenilənir. 

Elektron hökumət sisteminin ən önəmli faydası bürokratik prosedurları azaldaraq, 
vətəndaşa lazım olan məlumatlara ən qısa müddətdə maneəsiz çatdırmasıdır.Qisa 
desək, elektron hökumət sayəsində, dövlətdə mövcud olan informasiyanın tələbə 
uyğun olaraq, ən yüksək səviyyədə dəyərləndirilməsidir.( məsələn : yol tıxaclarının, 
İnternet vasitəsilə izlənilməsi) Ancaq bu məqamda dövlətin ictimai xidmətlərinı 
elektron mühitə daşınmasıyla birlikdə vətəndaşın da bu elektron mühitə çatması 
vacibdir. Buna görə kompüter və internetdən istifadənin genişlənməsi xalq arasında 
elektron hökumətdən istifadə imkanlarını daha da artıracaq.

E-hökumətin hədəfl əri

İnternet texnologiyalarının ictimai xidmətlərin tətbiqi üçün istifadə edilməyə 
başlaması ilə birlikdə, dövlət üçün bu günə qədər uzaq olan “səmərəlilik” anlayışını da 
eyni zamanda işlək hala salır.İnformasiyanın kompüter mühitində qiymətləndirilməsi 
səmərəliliyin artmasına, səmərəliliyin artması isə qənaəti inkişaf etdirir.Bu sistem 
sayəsində illərdir ki həyata keçməyən “dövlət şəbəkəsinə sürətlə çatdırılma” prosesi 
inkişaf edəcək və daha anlaşıqlı şəkildə desək, dövlət vətəndaşa “bir tıq” qədər 
yaxın olacaq.Sonrakı inkişaf mərhələlərində bu sistem dövlət xidmətlərindən istifadə 
etməkdən başqa elektron “səs vermə” və elektron vergitutma xidmətlərini də tətbiq 
edəcək. 
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E-hökumətin strateji strukturu

Hər bir dövlət bu sahədə uğur qazanmaq üçün ilk növbədə e-hökumətin strateji 
strukturunu yaratmalıdır. Bu struktur E-hökumət strategiyasına ümumi abstraksiya 
kimi xidmət edir. Strukturun əhəmiyyətini nəzərə alaraq onu deyə bilərik ki, 
elektron hökumət strategiyası strukturunun bir çox milli e-hökumət strategiyaları 
ilə müqayisədə əksiklikləri vardır. Bu sahədə nümunə göstərə biləcəyimiz ölkələrin 
e-hökumət strategiyalarının əksəriyyətində belə strateji struktur yoxdur. Elektron 
hökumət strategiyası dedikdə, dövlətin elektron hökumət sistemlərini dəstəkləyən, 
təşkilati məqsədlərinin idarəçilik qabiliyyətini artıran infrastruktur planı hesab etmək 
olar. Bu plan – strateji istiqamətlər, məqsədlər, prinsipləri və onların həyata keçirilmə 
qaydaları haqqında bəhs edən sənədlər toplusundan ibarətdir.Bu sahədə aparılan 
strategiya tez-tez istinad olunaraq istifadə ediləcək bir baza hesab olunduğu üçün, tam 
anlaşıqlı olmalıdır. Bəzi ölkələr strategiyalarına müvafi q diaqramları daxil etsələrdə, 
e-hökumətin strateji struktur nəzəriyyəsini həyata keçirmək kimi hesab edilə bilməz. Bu 
strukturun adekvat şəkildə e-hökumətin strategiyasından uzaqlaşması mümkünsüzdür.
Çünki struktur komponentlərnin görülə bilən, hərəkət nöqtələri və əsas təminediciləri 
var. Tək Sinqapuru e-hökumət strateji strukturunu daxil edən və prinsiplərə cavab 
verən ölkə kimi nümunə gətirmək olar. Təbii ki, uğurlu Elektron hökumət sistemini 
tətbiq edən digər ölkələr də vardır:

• Sinqapur: Sinqapurun elektron hökumət sisteminin tətbiqindəki əsas məqsədi 
hər cür ictimai xidmətlərdəki bürokratiyanı ortadan qaldıraraq internet vasitəsilə 
həyata keçirməkdir. Dövlət tərəfi ndən hazırlanan və xüsusi sektorda çalışan “ 
Sinqapur-One” adlı şəbəkəyə bütün xidmətlər üçün yüksək sürətlə çalışan, inter-
netlə təmin olunmuşdur. Məktəblərdə internet təhsilini önə çıxarmaq məqsədilə 
işlər görülmüş, yaşlı, işsiz və əlillər üçün pulsuz Internet təhsilləri verilir.5 yaşın-
dan yuxarı hər vətəndaş pulsuz elektron poçt ünvanları ilə təmin olunur. Ümumi 
olaraq baxdıqda, Sinqapurun yeni iqtisadiyyat yarışında geri qalmaq istəməməsi 
açıq-aydın görünür.

• İngiltərə: İngiltərə demək olar ki, bütün dövlət xidmətlərini internet mühitin-
də reallaşdırmışdır. Sağlamlıq, turizm, İqtisadiyyat kimi mövzularda online 
məsləhət xidməti verən saytda bütün xidmətlər əlifba sırası ilə düzülmüşdür. 
Ölkədə bu veb sayta internet çıxışı olmayan vətəndaşların telefonları ilə əlaqə 
quraraq dövlət xidmətləri haqqında məlumat alaraq, yönləndirən qaynar xətt-
ləri vardır. 

• Avropa Birliyi:İlk növbədə Avropa birliyi haqqında məlumat almaq istəyən hər 
kəs üçün ilk olaraq 1995-ci ildə saytı yaranmışdır. Yaranan zaman cəmi 1.5 mil-
yon sənədlərin araşdırması ilə məşğul olan portal, hər gün yenilənir. Portal 11 
dildə xidmət verməkdədir. Portalda e-ticarətin gücləndirilməsi üçün, ağıllı kart 
sistemi ilə etibarlı girişin təmini, əlillər üçün bütün xidmətlər və kağız vasitəsilə 
həyata keçirilən bütün əməliyyatlara dair xidmətlər tam fəaliyyət göstərir.
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Elektron-hökumətin inkişaf mərhələləri

E-hökumət əsas 3 sistem üzrə qurulur. Bu sistemin birincisi, dövlət-vətəndaşın qar-
şılıqlı təsirləridir.Yəni, doğumla birlikdə başlayan vətəndaş-dövlət əlaqələri ölənə qə-
dər davam edir.Vətəndaşın doğum şəhadətnaməsini çıxardılması ilə başlayan proses, 
vergi ödənişləri, faktura ödənişləri, əsgərlik və evlilik prosesləri, ictimai təhlükəsizlik, 
təhsil, sığorta və səhiyyə xidmətləri, e-seçki, pensiya kimi əməliyyatlarla da davam 
edir. Bu baxımdan dövlət vətəndaşla daim əlaqədə olduğu qurumdur. Sistemin ikinci 
bölməsi isə dövlət-özəl sektor əlaqələridir.Özəl sektorda fəaliyyət göstərən hər hansı 
sistem və ya hüquqi şəxs də, vətəndaş kimi doğumundan ölümünə qədər dövlətlə daim 
əlaqə qurur. 

Özəl sektorda aparılan sistem əməliyyatlarından vergi ödəmələrinə, bankçılıq və 
maliyyə əməliyyatlarından gömrük qaydalarına, iş və ictimai təhlükəsizlik işlərindən 
hüquqi əməliyyatlara qədər hər bir hüquqi şəxs dövlətlə əlaqələri yaradaraq davam 
edir.

E-hökumət sisteminin sonuncu mərhələsi isə dövlətdən-dövlətə əməliyyatlardır. İc-
timai təşkilatlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin təmin edilməsi və bütün təşkilatların 
bütövlük ərz etməsi baxımından da informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından 
istifadə bir zərurət halını almışdır. 

Dövlət qurumlarında bu sahədəki inkişaf mərhələlərindəki iş proseslərinin yenidən 
qurulması və elektron prosesin tam başa çatması aparılan uzunmüddətli proseslərlə 
həyata keçirilir.Elektron hökumətin tətbiqi prosesi aşağıda göstərilən bir sıra mər-
hələlərdən keçir. 

• İnformasiyanın yayılması.

Dövlət qurumlarının internet mühitində yalnız məlumatlandırma məqsədi ilə məh-
dud sayda rəsmi veb-saytlarında informasiya yerləşdirilir. 

• Sistemləşdirilmiş şəkildə informasiyanın ötürülməsi.

Vətəndaşlar tərəfi ndən daha çox istifadəsi təmin oluan, veb-saytlarında yer ləş di-
ril məkdən başqa, nizamlı şəkildə linklər vasitəsilə digər saytlarla əlaqələr yaradılır.
Bundan əlavə, axtarış modulları, e-poçt kimi seçimlərdən də istifadə etmək imkanı bu 
saytlarda yaradılır.

• Qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələrin genişləndirilməsi.

Vətəndaşların istək və ehtiyaclarını yerinə yetirmək istiqamətində birbaşa infor-
masiyanı əldə etmək üçün girişi təmin edərək qarşılıqlı əlaqə yaratmaqlarını təmin 
etməkdir. Burda əsasən istifadəçilərin inzibati təşkilatlarla əlaqə yaratmağı, görüş 
təyin etmək, rəsmi anket formalarını doldurmaq və.s bu kimi xidmətlər daxildir.
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• İctimai xidmətlərin təşkili.

Bu əməliyyatlara vergi ödəmə, viza almaq, passport əməliyyatları, doğum və ölüm 
qeydləri, lisenziyalar və.s kimi təhlükəsizlik və gizlilik tələb edən ictimai xidmətlərdir. 
Burada veb-saytların əhatəsi genişlənir və portal (əsas çıxış qapısı) yaradılır.Bununla 
da istifadəçilər bu saytlar vasitəsilə geniş informasiya şəbəkəsinə qoşula bilirlər. Bu 
proseslər zamanı elektron imzanın da tətbiqinin bir sıra sahələrdə leqallaşdırılması 
gözlənilir. 

• Vahid inteqrasiya.

Bu mərhələdə inzibati idarəetmə qurumlar, informasiyanın ötürülməsi və aparılan 
əməliyyatlar ortaq strukturda formalaşır. 
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Elektron hökumət və sosial media

Bu bölmədə isə günümüzün populyar texnoloji yeniliklərindən olan sosial media 
istifadəsinin E-hökumət xidmətlərinə nə kimi təsiri olduğu araşdırılıb. 

Ümumi götürdükdə, sosial şəbəkələr əsasən dost-tanışla, xaricdə qohumlarla 
danışmaq üçün ünsiyyət və müxtəlif şirkətlər haqqında məlumatlar əldə edilməsi üçün, 
vətəndaş cəmiyyətinin xeyiri və inkişafı üçün interaktivliyi, bizə verdiyi üstünlüklərdən 
istifadəsi nəzərdə tutulub. Lakin, təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda böyük istifadəçi 
kütləmiz bu sosial şəbəklərdən effektiv istifadə etməməkləri, lazımı, faydalı və mobil 
inkişaf üçün veb alətlərin istifadəsi, yeni media, sosial media alətlərinin produktivliyi 
haqqında biliklərə yiyələnməmələri və geniş məlumat bazasına malik olmamaları, 
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vaxtlarını mənasız virtual yazışmalara sərf etmələridir. Gənclərin dünyagörüşünün 
formalaşmasında, onların aktivliyinin artmasında sosial şəbəkələrin əhəmiyyətli 
rolu artıq bütün dünyada etiraf olunur. Belə ki, şəbəkələrdə hər hansı bir məsələ ilə 
əlaqədar təbliğat aparmaq, fi kirlər paylaşmaq mümkün olur ki, bunun da təsirinin digər 
təbliğat vasitələrindən qat-qat artıq olduğu heç kimə sirr deyil. Oxford Universitetinin 
tədqiqatçıları bu fəsadların nədən ibarət olduğunu araşdırıb. Araşdırmanın ümumi 
nəticəsi bundan ibarətdir: “Sosial şəbəkələr gənclərin qürurlu və məqsədli böyüməsinə 
səbəb olur, eyni zamanda gənclərin şəxsiyyətini formalaşmasına mənfi  təsir edir”. 
Azərbaycan ərazisində internet istifadəçilərinin sayı artdıqca, gənclərimiz də sosial 
şəbəkələrə daha çox qoşulmağa başlayıb .Son 4 ay ərzində Azərbaycanda Facebook 
istifadəçilərinin sayı 2 dəfə artıb. Gənclər müstəqil həyata yenicə qədəm qoyduğundan 
istənilən vasitədən alınan yeni informasiya onların düşüncə tərzinə birbaşa təsir etmək 
gücünə malikdir . Bu fakt isə informasiyanı gənclər üçün təhlükəli məfhuma çevirir.
Eyni zamanda həyatımızda daha çox sosial şəbəkələr üzərindən təsirini hiss etdiyimiz 
“ikinci (virtual) həyat” bir çox sahələrdə artıq baxışımızı da dəyişməkdədir.Sosial 
şəbəkələr və Sosial Mediadan danışdıqda ilk olaraq, ağlımıza sosial struktura malik, 
şəxslər və təşkilatlardan ibarət qarşılıqlı əlaqələr başa düşülür. Sosial Media əhatəli 
bir şəkildə, insanların fi kirlərini, dünyagörüşlərini, təcrübələrini, perspektivlərini 
paylaşmaq və bir-birləriylə ünsiyyət halında olmaq üçün istifadə etdikləri online 
platformadır.Misal olaraq, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Bloglar, 

Forumlar, Wikipedia kimi ensiklopediyalar, Stackoverfl ow, Quora və digər sosial 
şəbəkələri göstərə bilərik. Bununla bağlı Facebook, Twitter, YouTube kimi sosial medya 
vasitələri ilə e-hökumət xidmətlərinin tətbiqində demokratik, şəffalıq və hesabatvermə 
kimi xidmətlərinə də nə qədər müsbət təsir göstərməsini də müzakirə edəcəyik.

Azərbaycanda da sosial media dedikdə, Facebook, Twitter, LinkedIn-in və YouTube 
kimi sosial şəbəkələr ilk ağıla gəlsə də, yazımızın əsas hədəfi  sosial şəbəkələr, sosial 
medianın bütöv şəkildə alt sub-set yaratmasıdır.

Sosial şəbəkələr və Sosial Media 

Sosial Medianın əhatə etdiyi bütün xidmətləri bu cür sıralaya bilərik: 

1. Bloglar (Web – günlük məlumatlar) Blogger, Wordpress və.s

2. Mikrobloqlar: Twitter və.s

3. Sosial Şəbəkələr : Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, LinkedIn, və.s 

4. Açıq ensiklopediyalar : Wikipedia və.s

5. Sosial bookmarkinq (favorit): Delicious, StumbleUpon vs… 

6. Sosial xəbər bookmarkinq : Digg, Reddit, Mixx, v.s

7. Şəkil paylaşımı : Flickr 
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8. Video paylaşımı: YouTube 

10. Instant mesajlaşma formaları : MSN, Windows Live, vb. 

11. Forumlar: 

12. Virtual oyunlar: Secondlife.com 

13. Virtual birliklər : Yahoogroups və.s

Sosial şəbəkələr, texnologiya istifadəçilərinin istifadə etdiyi şəkilləri, yazı və sta-
tusları vasitəsilə başqa istifadəçilər ilə qurulan virtual münasibət kimi tanınır. Bu 
vəziyyətdə sosial media da virtual şəbəkələri sistemli bir şəkildə və ya hər hansı marka 
altında istifadə olunan bir texnologiya vasitəsi kimi tərif edilə bilər.Sosial medianın 
cəmiyyətə təqdim etdiyi xidmətlərindən istifadə edənlər, eyni zamanda E-hökumətin 
tətbiqində də bənzər xüsusiyyətləri araşdırmalarına və bunları tələb etmələrinə yol 
açır.Buna görə, Facebook, Twitter, Youtube kimi sosial media vasitələri E-hökumətin 
tətbiqində iki fərqli lakin bir-biri ilə cox sıx əlaqəli şəkildə bəhrəsini verə bilir.

Sosial Media vasitələri ilə e-hökumətin idarəedilməsində, demokratik, şəffalıq və 
hesabat kimi amillərin fəaliyyətinin gücləndirilməsinə öz tohvəsini verə bilər. Hər 
iki vəziyyətdə e-hökumətin tətbiqində sosial mediadan fayadalanmaqla, e-hökumətin 
istər idarəolunmasında, istərsə də siyasi cəhətdən vətəndaşların aktiv olmasına, hətta 
rəhbərlik ilə əməkdaşlıq səviyyəsinə keçişini demək olar ki simvollaşdırır. 

Sosial Mediada ünsiyyət növləri

• Sosial Mediada bir istiqamətli ünsiyyət: 

Bu ünsiyyət növü yalnız informasiyanı alır, aldığı yerə ötürə bilməz .Alternativ 
olaraq, ümumi radiolarda verilən söhbətləri misal göstərmək olar.

• Sosial Mediada iki istiqamətli ünsiyyət: 

İnformasiyanın qəbul edib və geri ötürülməsi mümkün olan ünsiyyət sistemidir.
İnformasiya alıcısı, əldə etdiyi məlumatlardan sonra, fi krini bildirmək və ya 
tənqidlərini informasiyanı aldığı mənbəyə göndərə bilər. 

Bəs bu ünsiyyət sistemlərini bir-birindən fərqləndirən hansı cəhətlər vardırmı?

İki istiqamətli ünsiyyət növündə yalnız fi kir irəli sürmək və ya cavablandırmaqla 
bitmir, bu fi kirlərin doğru olub-olmadığını sübut etmək üçün alternativ variantlardan 
istifadə etməyə çalışırlar.

• Aparılan bir çox araşdırmalarda iki istiqamətli ünsiyyət növündən istifadə olunan 
hər-hansı bir təbliğatın daha təsirli olduğu sübut olunmuşdur. 

• İki istiqamətli təbliğatın təsir müddətinin uzunmüddətli kimi qiymətləndirilir. 
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Bir istiqamətli ünsiyyət: 

• Bir istiqamətli ünsiyyətdə yalnız irəli sürülən hər hansı bir fi kir açıqlanır. 

Bir istiqamətli ünsiyyətdən əldə edilən informasiyanın uzunmüddətliliyi infor-
masiyanın səviyyəsindən cox asılıdır. Yəni informasiya nüfuzlu və hörmətli 
birindən gələrsə bir istiqamətli ünsiyyət vasitəsilə aparılan təbliğat da etibarlı 
qəbul edilə bilər. 

• Struktur baxımdan televiziya və radiolar da, bir istiqamətli ünsiyyət vasitələridir. 

• Dinləyici və təbliğatçı ilə eyni fi kirdə olarsa, istər onun mövzu haqqındakı ümu-
mi məlumatı və təhsil səviyyəsi az olsa da, bu anda bir istiqamətli təbliğat da 
daha təsirli ola bilər.

Eyni zamanda Sosial Media və ənənəvi media arasında olan kiçik fərqlilikləri qısa 
olaraq belə ifadə etmək istərdim : 

Sosial Media, fəal bir ünsiyyət meydanıdır.İstifadəçilər sosial mediada infor masi-
yaları izləməkdən başqa, özləri də paylaşmaq mövqeyində ola bilirlər. Sosial Media 
ilə heç bir xərc ödəmədən kiçik və ya böyük kütlələrə informasiya ötürülür, ənənəvi 
media ilə istər böyük və ya kiçik də olsun informasiya ötürülməsinə xərc çəkilir. 

Ənənəvi media, istifadəçilərlə aparılan bir istiqamətdə aparılan informasiya ti-
ca rətidir. Ənənəvi mediada istifadəçilər sadəcə dinləyici, izləyici və ya oxucu möv-
qeyindədirlər. Ənənəvi mediada nəşriyyat işləri cox ciddi miqdarda sərmayə tələb 
etdiyinə görə sadəcə özəl və dövlət qurumları tərəfi ndən əsasən istifadə olunur.

Dünyada və Azərbaycanda Sosial Medianın istifadəsinə aid nümunələr 

Sosial Media vasitələri e-hökumətin istər idarəedilməsində istərsə də siyasi aspek-
dən ciddi təsir edə biləcək qüvvəyə sahibdir.Sosial Media vasitələrindən idarəetmə 
orqanlarında xüsusilə də, 

• Dövlət orqanlarının şəffafl ıq və hesabvermə qabiliyyətinin artırması, 

• Mövcud dövlət-vətəndaş münasibətlərinin təsirinin artması, 

• Yeni qoşulma kanalları açması, 

• Vətəndaşların qərar vermə proseslərində daha çox iştirak edilməsi gözlənilir. 

Dövlət, sosial mediadan istifadə edərək, vətəndaşın qərar verməsini gözləmədən 
özü onun olduğu yerə getməyi seçir. Məsələn, sosial mediadan istifadə edərək, qeyri-
hökumət təşkilatları müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək, vətəndaşlara çatdırırlar. 

Dünya səviyyəsində yaşanılan bir çox nümunələr bunu dəstəkləyir: 

• ABŞ-da bir çox ictimai təşkilatlar YouTube vasitəsilə təşkilatları və cəmiyyətə təqdim 
etdiklər xidmətlər haqqında tanıdıcı videolar qoyaraq öz səhifələrini yaradıblar.
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• Mobil telefonları vasitəsilə gələn qısa mesaj xidməti (SMS) və İnternet bloqları 
formatlarını birləşdirərək İnternetə daşımasında yaranan Twitter, 2009-cu 
ildə İran seçkilərindən sonra küçələrdəki etirazların dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılmasında çox əhəmiyyətli bir rol oynamışdır.

• Son dövrlərdə də ərəb ölkələrində yaşanan ictimai etiraz aksiyalarının təş ki-
latlanmasında sosial media vasitələrindən sıx olaraq yararlanması açıq-aşkar 
görünür.

• Sosial media vasitəsilə korrupsiyanın və ədalətsizliyin ortaya çıxarılmasına aid 
2 konkret nümunə verə bilərik: dünya səviyyəsində dövlətlərin haqqsızlıq və 
gizli yazışmalarını internet vasitəsilə paylaşan Wikileaks, Əfqanıstan prezident 
seçkilərinin nəticələrini işlənilməmiş məlumat şəklində nümayiş edən veb-sayt. 
(http://www.afghanistanelectiondata.org)

• ABŞ-da QHT-ri və vətəndaşları məlumatlandırmaq, onların fi kir və 
şikayətlərini şərhləri vasitəsilə almaq üzrə daimi olaraq İnternet bloqları 
fəaliyyət göstərir. 

• Dövlət xaricində də bir çox sahibkarlar də sosial media vasitəsilə E-hökumət 
sisteminə qoşulan, ictimaiyyətin problem və fi kirlərini bildirə biləcəyi  
SeeClickFix və FixMyStreet kimi veb xidmətləri fəaliyyət göstərir.

İstər ümumilikdə, istərsə də E-hökumət sistemində sosial media vasitələrindən 
is ti fadə etməklə keyfi yyətli və şəffaf bir mühitin ortaya çıxaracaq yüksək gözləntilər 
gözləməsək daha yaxşı olar. Bu dəyişikliklər prosesini yaxşı idarə edə bilmək 
üçün ictimai təşkilatları işçilərinin sosial mediadan istifadə etməsində açıq və sadə 
qaydalar qoyulmalıdır., Bu müddətdə diqqət edilməsi lazım olan əsas bölmələr 
aşağıdakılardır.Bu mövzu yeni texnologiyaların köməyi vasitəsilə müzakirə edilməli 
və həll olunmalıdır. 

• Texnologiyaya çıxışı olmayan və texnologiyandan əlavə dəyər mənbəyi kimi 
istifadə edən kütlələrin problemini ifadə edən «informasiya uçurumu» anlayışı, 
sosial mediayaya da aiddir.İctimai məlumatlar və xidmətlər sosial media yolu ilə 
çatdırılırsa, sosial mediyaya çıxışı olmayanların və ya sosial media vasitələrindən 
istifadə etməyə üstünlük verməyənlərin vəziyyəti necə olacaq? Bu dəfə də bir 
“sosial media uçurumu” ortaya çıxmayacaqmı?

• Sosial media vasitələrində təqdim olunan fərdi məlumatların məxfi  saxlanılması 
ilə bağlı qaydalara diqqətlə əməl olunmalıdır. 

• E-hökumət sisteminin tətbiqində məcbur deyildir ki, bütün sosial media va si-
tə lərində istifadə olunmalıdır.Bunun üçün, hansı sosial medianın hansı xü su-
siyyətləri nə dərəcədə, hansı ölçüdə E-Hökumət sistemi ilə bütünləşib işlənilməsi 
vətəndaşlardan soruşulmalıdır. 
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• Sosial media vasitələri, yalnız hal-hazırda mövcud xidmətlərə istiqamətli bir əla-
qə vasitəsi olaraq qalmamalı, başqa hansı ictimai xidmətləri yeni üsul və tex-
nologiyalarla sorğulayan bir quruluşa malik olmalıdır. 

• Zaman- zaman sosial şəbəkələr vasitəsilə qeyd olunan ön mühakimə, irqçilik və 
ya ayrı-seçkilik kimi faktorlara bölüne bilən «nifrət ifadəsi» nin qarşısı planlı 
şəkildə tənzimlənməli və qarşısı alınmalıdır. 

Elektron – hökumətdən gələcəyə...

Bu hissədə e-hökumətin inkişafı üçün dünyada bu sahədə liderlik edən ABŞ, Avropa 
və Uzaq Asiya dövlətlərinin informasiya və texnologiya mərkəzlərinin təcrübəsindən 
faydalanmışıq. İlk növbədə sərmayələrin səmərəli şəkildə xərclənməsindən və nəticə 
verdiyindən əmin olmaq lazımdır. 

Sərmayə görəsən nə kimi nəticələr vermişdir?

Araşdırmamız nəticəsində, bu investisiyalar nəticəsində ortaya çıxan 25.000 web 
səhifəsinin və 13.000 çox tək informasiya sistemi layihəsinin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutularkən nəinki hələ bir hissəsinin belə başa çata bilməsi, hətta bir çox 
layihənin tamamilə müvəffəqiyyətsiz olacağı say şəklində görülmüşdür. Dövlətin 
yaratdığı informasiya sistemlərinin çalışma gücünün sadəcə orta faiz olaraq 27%-
nin, saxlama gücünün isə yalnızca 40%-dən istifadə oluna biləcəyi müəyyən olun-
muşdur.Hətta belə çox vaxt və pul xərclənən bu proyektlərin ləğvi belə ABŞ-na 
2010-11-ci illərdə 23-25 milyard dollar pul qazadırmışdır.Bu sahədə daha çox diqqət 
çəkən və yeni bir proqram olan, hal- hazırdakı ictimai Sektor üzrə informasiya 
texnologiyaları layihələri və bu layihələrin maliyyə və icra proseslərini daha yaxşı 
izləyə bilmək üçün 2009-cu ilin iyun ayında İnternet vasitəsilə yaradılan Federal 
İnformasiya Texnologiyaları (İT) Kontrol Panelidir. (Federal IT Dashboard Online). 
Bu yolla Federal Hökumətin E-hökumət layihələri üçün ayrılan maliyyə hesablarının 
düzgün hesablanması və planlaşdırılan zamanda bitib-bitməyəcəyi asanca öyrənilir.
Federal İnformasiya Texnologiyala Kontrol Panelinə Control Paneli’nə dörd fərqli 
informasiyalar yerləşdirilmişdir. 

1. Hər hansı bir layihədən siyasi cəhətdən məsuliyyət daşıyan qurum və nazirliyin 
məlumatları 

2. Layihədən məsul qurumun informasiya üzrə əsas məsul şəxsin (Chief Information 
offi cer, CIO) fotoşəkili və məlumatları, Layihəyə dəstək verən özəl sektor şirkətlərinin 
informasiyaları, 

3. Layihə ilə əlaqədar maliyyə və inzibati məlumatların köməyi ilə layihənin 
hansı inkişaf mərhələsində olduğunu və planlaşdırılan şəkildə inkişaf edib-etmədiyi 
haqda ( işıqfor məntiqi ilə yaşıl, sarı və qırmızı rənglərin köməyi ilə) məlumatlar 
göstərilir.
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Şəkil 2. Federal İnformasiya Texnologiyaları (İT) Kontrol Paneli 

Dövlət sektorundakı texnoloji layihələrinin siyasi, inzibati və texnoloji mə suliy-
yətləri ilə birlikdə, layihənin inkişaf mərhələsini, hər kəs tərəfi ndən istifadə edilə 
bilən bir platformada, uğurlu və ya uğursuz olduğunu hər kəs rahat izləyə bilər.Bu 
da siyasi və inzibati layihələrin rəhbərlərinin qoyduqları investisiyalarının nəticəsini 
görərək, layihəyə gələcək olan qaynaqlar haqqında daha sağlam qərar verə bilmələrini 
təmin edir. İnformasiya Texnologiyalar Kontrol Paneli, Veb-saytdan bir layihənin 
dəyərləndirilməsinə aid nümunə aşağıdadır.

Bir başqa tətbiqdə isə iş analitikliyi (business analytics) adlanan bir üsulla daha 
çox məlumatların təhlili yolu ilə dövlət qurumlarının texnologiyada qoyduqları 
invesitisiyaların layiq olduğu təşkilatlara verməsidir. Bu yolla da edilə biləcək hər 
hansı bir səhvin və ya qəsdən edilən yanlış qərarların düzəlməsi ilə bərabər 100 milyard 
dollara yaxın qənaət əldə ediləcəyi düşünülür .

1.İnformasiyanın mərkəzi olaraq işləməsi və paylanmasını təmin etmək 

Vivek Kundra ilk dəfə vəzifəyə gəldiyində şərait hər qurumun özünəməxsus 
informasiya texnologiya sistemi olan dağınıq bir vəziyyətdə idi. ABŞ federal bir 
hökumət quruluşuna sahib olub 1 federal, 51 Federal hökumət və 90.000 yaxın yerli 
rəhbərlik vahidinə bölündüyündən dövlət quruluşu paylaşılmış bir quruluşa uyğun 
idi. Son illərdə isə, əksinə olaraq, texnologiya layihələrinin və məlumat bazalarının 
bütöv olduğu və bir-birləriylə əlaqə quraraq inkişaf etməsini nümunə kimi göstərə 
bilərik.
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Şəkil 3. Federal İnformasiya Texnologiyalar Kontrol Panelindən Bir proyektin də-
yərləndirilməsinə aid nümunə

Mənbə: http://www.itdashboard.gov/ investment?buscid=253 

2.Virtual təhlükəsizliyə xüsusi əhəmiyyət vermək: 

Virtual təhlükəsizlik mövzusunda, dövlət işçiləri tərəfi ndən edilən səhvlər ilə 
şəxsi mənfəət və ya şöhrət arxasınca qaçan kompüter piratları, mütəşəkkil cinayət 
təşkilatlarının üzvləri və xarici hökumətlər üçün çalışan şəxslər, texnoloji sistemləri 
çökdürməsinə cəhdlər edirlər.Bu cür cəhdlər, həm E-hökumət infrastrukturu vasitəsilə 
təqdim edilən məlumat və xidmətlərin problemsiz bir şəkildə çalışmasına maneə 
törədilməsində, həm də bu sistemlər vasitəsilə aparılan əməliyyatların təhlükəsizliyi 
üçün ciddi bir təhlükə yaradır. ABŞ-da virtual təhlükəsizlik mövzusunda yazıya və 
sənədləşməyə dayanan bir yanaşmadan, tətbiqə, hətta proaktiv davranmağa (yəni 
təhlükə və risk meydana cıxmadan bunu görmək və lazımlı tədbirlə almaq) qədər sahib 
olan təsirli bir sistemlə işləyir.

Bu anda müzakirə edilməsi lazım olan bir mövzu, “Anonymous” adı ilə tanınan 
kompüter pirat qrupu kimilərinin necə qarşısını almaq olar?

Onların bu cür meydana gəlmələri İnternet vasitəsilə ticarət adı ilə şəxslərin 
hüquq larına hörmət göstərmədikləri şirkətlərə, dövlətə qarşı apardıqları virtual 
hücum və etirazları hansı səviyyədə qarşısını almaq olar. Bənzər bir sualı, dövlətlərin 
gizli məlumatlarını şəffafl ıq adı ilə, verilənlər bazasından alaraq İnternetdə yayan 
“Wikileaks”  üçün də soruşa bilərik. 
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3. Xalqın yaradıcı fi kirlərindən daha çox yararlanmaq: 

İnformasiya Texnologiyalarından istifadə edərək, dövlət rəhbərliyi tərəfi ndən 
idarə olunan sistemdə çalışanların fərqində belə olmadan, sistemdən kənarda yəni 
istifadəçilər tərəfi ndən verilən ideya və yenilikləri axtarmaq, onları dəyərləndirmək 
üçün əlaqələr yaradılmalıdır. Beləcə dövlətin əlində olan informasiyaların yeni bir 
şəkildə istifadəsi mövzusunda xalqın ideyalarından yararlanmaq olar. 

4. Dövlətin mövcud olan informasiya qruplarını paylaşması: 

Dövlətin bir çox qurumlarının əlinin altında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən 
informasiya qrupları vardır.Bu informasiya qrupları inzibati və ya ticarət sirləri, ya da 
şəxsi məlumatların paylaşılması xaricində xalq və özəl təşkilatlarla paylaşılmasının 
yararlı olacağı düşünülür.Özəl sektorun bu informasiya qruplarından yaradıcı iş 
fürsətləri əldə edə biləcəyi, bununla da insanların həyatını daha asanlaşdıra biləcək 
informasiya paylaşmalarını da edə biləcəyini təxmin edirlər.2009-cu ildə 49 müxtəlif 
informasiya qruplarının internet vasitəsilə http://www.data.gov saytında paylaşılmağa 
başlayan proses, 2011-ci ildə təhsildən səhiyyəyə qədər 390.000 informasiya 
qruplarının paylaşılması nəticəsi ilə yüksək səviyyəyə çatmışdır.Bunlardan istifadə 
edərək insanların həyatlarını asanlaşdıra biləcək ideyalar təklif edən şəxslərə ABŞ 
hökuməti pul mükafatları təltif etmişdir.

.Məsələn sağlıq sığortası sistemləri vasitəsilə alınan informasiyalarla xəstəxanaların 
xidmət səviyyəsini və xəstələrin məmnuniyyətini dəyərləndirmək üçün bu mövzuda 
yeni ideyalar və tətbiqetmələr ortaya çıxmışdır. 

Şəkil 4. Federal İnformasiya Qrup Paylaşma Veb saytı 
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ABŞ xaric olmaqla, bütün ölkələrdə E-Hökumət sahəsində yaxın gələcəkdə 
müəyyən edilə biləcək başqa planlardan danışmaq olar.Bunun üçün hansı addımları 
ata bilərik.

5. E-Hökumətlə bağlı layihələrdə azad və açıq mənbə kodundan daha çox fayda-
lanmaq : 

Azad və açıq mənbə kodu ( Free and Open Source Software, FOSS), - bir layihədə 
istifadə proqramı ilə maraqlanan hər kəsin araşdırmasını, istifadə etdiyi proqramı pay-
laşmasına və ya ticarət məqsədilə istifadə etməmək şərti ilə istifadəsinə icazə ver-
ilən bir proqram növüdür.E-hökumət layihələrində istifadə edilən proqramların əsas 
məqsədi şəffaf olması ilə yanaşı, maliyyə və hərbi kimi həssas sahələrdə, informasiya 
təhlükəsizliyi baxımından olduqca əhəmiyyət kəsb edir. 

Azad və açıq mənbə kodunun mənfi  sayıla biləcək xüsusiyyətlərini də burada 
vurğulamaq lazımdır: İlk olaraq fərdi və korporativ istifadəçi vərdişlərinin lisenziyalı 
proqramlar istiqamətində olması keçid dövründə çətinliklər yaşanmasına səbəb ola 
bilər.İkincisi, proqrama verilən texniki dəstəyin sahibinin müəyyən olmaması (hansı 
ki, bu sahədə ticarət dəstək göstərən şirkətlər adı ilə artıq fəaliyyət göstərirlər) prob-
lem yaranarsa, göstərilməli olan texniki dəstəyin hüquqi vəziyyəti, sürəti və keyfi yyəti 
mövzusunda şübhə işarələri vardır

Beynəlxalq sahədə Avropa Birliyi və Çin kimi əhəmiyyətli qlobal aktyorlar də 
azad və açıq mənbə kodu proqramlarını dəstəkləyirlər.Beynəlxalq səviyyədə “Linux 
İstifadəçilər Dərnəyi” kimi digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları da elmi şuralarında 
pulsuz təhsil təqdim etmək məqsədilə, azad və açıq qaynaq kodunun informasiya tex-
nologiya layihələrinin tətbiqində dəstəkləyici fəaliyyətlər həyata keçirir. Azad və açıq 
mənbə kodunun yuxarıda sıralanan üstünlükləri və istifadəsinə nəzər saldıqda, bu cür 
tətbiqetmələrin gələcəkdə də artaraq davam edəcəyi nəzərdə tutula bilər.

6. Bir İnsan haqqı və İnternetden geniş istifadə etmək xidməti.Nümunə olaraq, 
Finlandiya ölkəsi

Bu məlumatların e-hökumətin qanuni olaraq, 2005-ci il tarixli və 5369 saylı qərarın-
da Universal Xidmət Qanunundan bəhs edilmişdir. Qeyd edilən qərarda sabit telefonun 
bir lüks olaraq deyil, hər kəsin istifadə etməsi necə bir ehtiyac halına gəlmişsə, mobil 
telefon və İnternet xidmətlərinin də bu cür ictimai ehtiyac xidməti haqqında bəhs edilir. 
Bu baxımdan ticarət baxımdan, mobil telefon və İnternet vasitələri kimi ünsiyyət xid-
mətlərində az istifadə edən şəxslər və zonalarda bu xidmətin yüksək səviyyədə qanuni 
olaraq dövlət tərəfi ndən təşkil edilməsi, bu məqsədlə provayder şirkətlərinin həyata 
keçirdiyi xidmətlər sayəsində əldə olunan gəlirlər üçün bir pul hovuzu yaradılmışdır. 

Buna bənzər məntiqlə amma fərqli bir şəkildə, Finlandiya hökuməti, 2010-cu ildə 
qəbul etdiyi qanunla İnternet xidmətindən istifadənin bir insan haqqı və ictimai xidmət 
kimi təqdim etmişdir. Bu məqsədlə hökumət, ölkədəki telekommunikasiya şirkətlərinə, 
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vətəndaşlara   saniyədə 1 megabayta qədər istifadə edə biləcək İnternet xidmətini pul-
suz olaraq cəmiyyətə təqdim etmə istiqamətində qanun qəbul etmişdir.Bu qanunun 
tətbiqi, 1 İyul 2010 –cu il tarixindən etibarən qüvvəyə minmişdir.. Bu qərarda üç əsas 
təməl faktor rol oynayır :

1. Digər Skandinivaya ölkələrində olduğu kimi, Finlandiyadada dövlət anlayışı 
çərçivəsində, sosial rifah, vətəndaşların iqtisadi- siyasi hüquqlarını, eyni zamanda 
yaxşı yaşamaq üçün vacib olan şərtləri həyata keçirməkdir.

2. Finlandiya, mürəkkəb coğrafi  məkanda və əhalinin yaşama şərtlərini nəzərə 
alaraq, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinə uzun müddətdir ki, xeyli 
sərmayələr yatırmışdır. Məsələn mobil telefon və mobil texnologiya infrastrukturu 
bazarında dünya səviyyəsində məhşur olan “ Nokia” şirkətini misal göstərə bilərik.
Ölkədə texnologiya sahəsinə edilən hər bir sərmayə Finlandiya texnologiya təşkilat-
larına da iş fürsətləri yaradır.

3. Soyuq, uzun və qaranlıq qış mövsümü, günəşin çox görünməməsi səbəbindən 
insanların melonkolik ruh halını və intihar hadisələrinin çox göründüyü ölkədə virtual 
ticarət, virtual sosiallaşma və virtual bürokratiya sahəsində aparılan işlərin cox yüksək 
qiymətləndirilməsi təəccüblü deyildir.

Bu qərara əlavə olaraq, Finlandiya Hökuməti, 2015-ci ilin sonuna qədər hər bir 
vətəndaşına saniyədə 100 megabaytlıq İnternet xidməti ilə təmin edəcəyinə dair söz 
vermişdir.. Ümumi 5.3 milyonluq əhalinin 96%-nin İnternet əlaqəsinə sahib olduğu bir 
ölkədə bu qanunun təşkilatlara verdiyi vəzifələrin nəticəsi olaraq, yalnız geriyə 3.000 
ədəd evin İnternet xidməti ilə təmin olunması qalır. 

Finlandiyanın pulsuz İnternet xidməti sahəsində atdığı bu addımın ictimai və 
iqtisadi baxımdan nəticələrini tam yüksək səviyyədə görmək hələki mümkün deyil. 
Amma əsas İnternet xidmətinin həqiqətən bir insanın haqqı olduğuna və ictimai xidmət 
sayılmasının vacibliyi böyük bir nümunədir. 

Finlandiya vətəndaşlarına böyük ölçülərdə İnternet xidmətləri ilə təmin edən bir 
ölkədir. Buna bənzər bir qanuna ölkəmizdə tətbiqi hələki mümkünsüz görünür. Çünki 
hələ Azərbaycan əhalisinin coxunun belə İnternet əlaqəsi yoxdur. Əhalinin hamısının 
pulsuz İnternet xidməti ilə təmin və tətbiq etmək cox bahalı və çətin olacaq..

7. D övlət sektorlarında Bulud sisteminin ( Cloud Computing) tətbiqi 

Bulud sistemi, təşkilatların təchizat, proqram təminatı və İnternet şəbəkəsi vasitəsilə 
tətbiq olunan əməliyyatların təşkilatın xaricinə çıxmasını təmin edən bir sistemdir.
Dövlət sektorunda təşkilatlar bulud sisteminin tətbiqi ilə : 

• İnformasiya sistemlərinin xərclərini azaldaraq, qənaət edilərək başqa sahələrə 
yönləndirmək, 
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• Dövlət sektorundakı fəaliyyəti artırmaq, 

• Ortaq çalışaraq, işçilər arasında real vaxtda məlumat, fayl və təqvim paylaşımını 
gerçəkləşdirmək, 

• Video konfranslar və mobil əməliyyatlar vasitəsilə işçilərin sistemə daxil olma və 
qoşulmasını təmin etmək, 

• Təbii fəlakətlərdə məlumatların itməsi riskinə qarşı bulud sistemindən istifadə 
edərək məlumatların qorunmaq kimi faktorları yerinə yetirmiş olacaqlar. 

Bulud sisteminin tətbiqi ilə əldə olunan faydalarına baxmayaraq, məlumat təhlükə-
sizliyi və etibarlılıq, daxil olma və idarəetmədə problemlərinin də olmasını qeyd 
etməliyik. Bu problemlərə konkret bir nümunə olaraq, məlumatların təhlükəsizliy-
ində problemlərin yarana biləcəyini düşünən bəzi təşkilatlar, Google Applications’a 
“CloudLock” adlı bir proqram əlavəsi yükləyərək bulud üzərindən kimin kimlərlə 
hansı məlumat və faylları paylaşdıqlarına nəzarət etməyə başlamışdırlar. 

ABŞ fayda və risklərini düşünərək, bulud sistemini önümüzdəki dövrlər üçün əsas 
ictimai-siyasi prioritet kimi görür. Federal İnformasiya İdarəçisi “(Federal CIO) Vivek 
Kundra, ” İlk öncə Bulud “(Cloud First) siyasətini əsas tutaraq, 20 milyard dollar-
lıq texnologiya investisiyasının bulud sisteminin tətbiqində necə xərclənməsini plan-
laşdırmışdır. 

8.Ətraf Mühit texnologiyası 

«Green Information Technology» (Green IT) olaraq ifadə edilən “yaşıl” ya da “ətraf 
mühit texnologiyası “ anlayışı, rabitə və informasiya texnologiyalarının istehsalı və 
istifadəsində, istehsalçı və istifadəçilərə ətraf mühitin qorunması gərəyini xüsusi 
vurğulayır.

Ətraf Mühit texnologiyasının əsas məzmunu, 4 əsas bölümdə ifadə olunur. 

• Elektron tullantılarının azaldılması və yenidən istehsalı, 

• Enerji istifadəsinin azaldılması, 

• Təbii ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə və 

• Elektromaqnit çirkliliyin azaldılması.

Ətraf Mühit texnologiyasının ən əhəmiyyətli faktorlarından biri olan ölçülərindən 
biri olan e-tullantılar, dünya səviyyəsində daha böyük bir problem olaraq qəbul 
olunur.. Dünyada ildə 50 milyon tona yaxın e-tullantıların çıxarıldığı hesablanmışdır. 
. Bu e-tullantılardakı yenidən istifadə ediləmə, bu mövzuda məcburedici qanuni 
tənzimləmələrin olduğu ABŞ-da belə% 25 səviyyəsində qalmışdır. 

E-tullantılar böyük bir ticarət bazar meydanına çevrilməməkdədir. Dünya e-tullantı 
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bazarının 2009-ci ildə 11 milyard dollar ətrafında olduğu hesablanmışdır. Məsələn, 1 
ton mobil telefonunda 250 qrama yaxın qızıl vardır. Elektron cihazların bu cür yenidən 
istifadəsi, mədənçilik fəaliyyətlərini də azaldacağından, təbii ehtiyatların daha yaxşı 
istifadəsini və ətraf mühitin daha az kirlənməsini də təmin edəcəkdir. 

Ətraf Mühit Texnologiyasının digər bir faktoru da enerji istifadəsinin azaldılması ilə 
əlaqədar olaraq, günorta yeməyinə gedərkən kompüteri söndürmək və ya evdə istifadə 
edilən elektron qurğularını gecələri hazır vəziyyətdə tutmaq yerinə söndürmək, bəlkə 
də sadə lakin təsirli tədbirlərdəndir. 

Ətraf Mühit Texnologiyasının ən əhəmiyyətli dəstəkverəni isə dizayn edərkən belə 
ətraf mühiti və yenidən istehsal oluna bilən informasiya texnologiyaları məhsullarını 
seçən istehsalçılardan da çox asılı olacaq . Bu da öz növbəsində qanunda tənzimləmələrə, 
şüurlu şəkildə ətraf mühit hərəkatının uğurlu olmasını təmin edə bilər

9. İctimai sahələrdə nəzarət və yoxlama proqramları: Kameralardan istifadə 

İngiltərə kimi ölkələrdə 1960-cı ildən bəri məşhur olaraq istifadə edilən kameralar, 
indiki vaxtda bir nəzarət və yoxlama vasitəsi kimi xüsusilə şəhərdə ictimai sahələrdə 
olan binaları, prospekt və küçələri, parkları, avtomobil parklarını, alış-veriş mərkəzləri 
kimi yerlərdə bütün dünyada məşhur və vacib bir istifadə sahəsi kimi tanınır. Ölkəmizdə 
də, digər ölkələrə bənzər şəkildə, ictimai təşkilatları, xərcdən və işçi heyətinə qənaət 
etmək, təhlükəsizlik qüvvələrini problemli bölgələrə daha yüksək səviyyədə intiqal 
etdirə bilməsi, xalqa ictimai sahələrdə etibarda olduqla cinayətkarların törətdikləri 
cinayətlərinin qeydə alınacağını hiss etdirmək məqsədilə yüksək səviyyədə kameralı 
sistemlər qurulur. Kameralı sistemlər, yalnız cinayətkarlara qarşı deyil, yol nəzarəti 
kimi digər ictimai siyasi problemlərin həllində də misilsiz rol oynayır. Tıxac sıxlığını 
azalmasında yardımcı olan məlumat idarəetmə kameralar sistemi ilə həll etmək 
gündən-günə inkişaf edir. 

Sinqapurda buna bənzər tətbiq olunan sistemdə isə sistemdə qeydə alınan hər bir 
avtomobildə olan elektron bir etiketlə, cəza xərclərini ödəmək üçün, yol məlumat 
sisteminə bank hesab nömrələrini bildirən sürücülərin bank hesablarından avtomatik 
olaraq kəsilir. 

Kameralı yoxlama sistemlərinin təbii ki, bəzi çatışmamazlıqları da mövcuddur: 
Belə ki, 

• Şəxslərin bir çox şəxsi hüquqlarının pozulması, 

• Şəxsi məlumatların (görünüşlərin) qorunması, 

• Məqsəddən kənar istifadənin qarşısının alınması, 

• Kameralar üzərində mərkəzi yoxlama və bağlantının qurulması və ya qurulmaması 
olaraq sıralana bilər.
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10.Sosial şəbəkələr vasitəsilə yeni iş qurmaq Modelləri (Crowdsourcing)

Crowdsourcing, “ənənəvi olaraq bir dövlət sektorunda çalışanın və ya ictimai sektora 
xidmət verən bir işi, sərhədləri bəlli olmayan böyük bir qrup vətəndaşlara pulsuz olaraq 
xidmət verən bir sistemi izah edən bir termindir.Böyük qrup vatandaşın gördüyü iş, 
yeni bir texnologiyanı inkişaf etdirmək, bir dizayn tətbiq etmək, bir alqoritm üzərində 
çalışmaq ya da böyük bir məlumatı analiz etmək olabilir.

Bir çox idarəedicilər, öz işçilərinə ya da özəl təşkilatlara Crowdsourcing veb saytı 
qurduraraq könüllü vətəndaş qruplarından ictimai sektorun iş prosesinin yaxşılaşdırmaq 
üçün bu cür addımlar atırlar. Bu məqsədlə istifadə olunan sistem, könülli vətəndaşların 
bu veb saytlara üzv olaraq təklifl ərini sistem vasitəsilə paylaşırlar. 

Aşağıdakı şəkildə göründüyü kimi, istifadəçilər eyni zamanda digər istifadəçilərin 
paylaşdıqları fi kirləri dəstəkləyə və ya tənqid edə bilirlər. Hər fəaliyyətləri üçün bal 
qazanaraq, topladıqları balları bir sıra mükafatlar almaq üçün istifadə edə bilirlər.

Şəkil 5. Crowdsourcing Veb saytı nümunəsi (Kansas Şəhəri, Missouri, ABŞ)

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən E-hökumət portalı əsas hansı funksionallıqlara 
sahib olmalıdır? (nümunə olaraq ABŞ-ın rəsmi dövlət portalı) 

Portal bir veb-sayt olub internet vasitəsilə fəaliyyət gösteren bir çox veb saytlara 
yönələbilməyi təmin edən ana çıxış qapısını ifadə edir.Portalın məqsədi istifadəçilərin 
arzuladıqları sahədə axtardığı informasiyanı asan tapa bilmək və boş zaman sərf 
etməməkdir.
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Nümunəvi portal hansı xidmətlərə sahib olmalıdır.?!

Vətəndaşlar (G2C)
Təşkilatlar və maddi 

maraq güdməyən 
qurumlar (G2B)

İctimai xadimlər, 
dövlət işçiləri

(G2E)

Dövlət qurumları 
arasında əlaqələrin 

inkişafı (G2G)
Dövlətin faydaları 
Alış-Veriş saytları
Parklar və İstirahət 

mərkəzləri 
İctimai, dövlət işlər I 

üçün müraciət 
Ünvan dəyişikliyi
Sosial Güvənlik

Pasport müraciəti
Sürücülük vəsiqəsi 

yenilənməsi
İmmiqrantların vəzi-

yyətinə nəzarət
Sağlamlıq, Təhlükəsiz-
lik, Ailə, Ev və Birliklər

vb.
……………….

İctimai xidmətlər, 
İctimai cəmiyyətlərlə 
işləmək, T-enderlər, 
Konvensiyalar və 

Razılaşmalar, Vergi 
sənədləri, Ödəniş 

hesabatları, İxracat 
Lisenziyaları, Online 
təhsil, Məlumat və 

statistika, Dövlətdən 
satınalma, Dövlətə satış, 

Ticarət icazəsi, 
Maddi yardım, 

Beynəlxalq Ticarət
………………

Məhsul satınalma və 
xidmətlər, Təqaüd 

planları, Təhsil 
imkanları, Sağlamlıq 
planları, İş fürsətləri, 
Şəxsi məlumatların 
aktivləşdirilməsi, 
Karyera İnkişaf 

şərtləri, Qurumlar arası 
əməkdaşlıq, İctimai 

işçi siyasəti, İdarəetmə 
üsulları, İdarəetmə 

texnikası.

…………………..

Təsisatlar arası 
əlaqə və inkişaf, Xəritə 

vasitəsilə təşkilatları 
tapmaq mexanizminin 
inkişafı, İnzibati proses 

və əməliyyatların 
aparılması, 

Fövqəladə hallarda 
idarəetmə, İqtisadi 
İnkişaf, Sağlamlıq və 

Ailə təhsili, Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq şəbəkələri, 

Nəşrlər və araşdırma 
və.s

…………….

Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə də “elektron hökumət”in formalaşdırılması beynəl xalq 
təcrübəyə əsaslanır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respub-
likasında Rabitə və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı üzrə 2010-2012-ci illər 
üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında Sərən-
camı, “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi 
tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanı və digər normativ-hüquqi akt-
larla fəaliyyət üçün hüquqi baza yaradılmışdır. Ölkəmizdə keçən il bu istiqamət üzrə 
görülən işlər çərçivəsində “E-hökumət” portalının yeni versiyası istifadəyə verilib və 
dövlət orqanlarının “E-hökumət” portalına qoşulması prosesi davam etdirilir.Bütün 
dövlət qurumları, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının bu prossesə qoşularaq daha 
geniş şəkildə “e-xidmət”ləri göstərməyə başlayıblar. 

Hazırda “elektron hökumət” portalına 35 –dən çox dövlət təşkilatları informasiya 
sistemlərinə qoşulmuşdur. Bunlara Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil 
Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 
Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafi əsi Nazirliyi, Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafi ə Fondu və digər strukturları aid etmək olar. Bu 
qurumların 400-dən yuxarı elektron xidmətlərinin portal vasitəsilə həyata keçirilməsi 
təmin olunmuşdur.

Son iki ayda, yeni e-xidmətlərin istifadə sayına görə Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafi ə Nazirliyi birinci yeri tutmaqdadır. Nazirliyin 6 xidməti ən aktual xidmətlər 
sırasındadır. «Əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə 
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işəgötürənə məlumatın verilməsi», «Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatların 
işçilər tərəfi ndən əldə edilməsi « kimi elektron xidmətlər ölkədə əmək müqaviləsi 
bildirişlərinin qeydiyyata alınmasına qoyulan tələblə əlaqədar olaraq artmış, ən aktual 
elektron xidmətlər sırasına yüksəlmişdir. Ümumilikdə, ƏƏSMN-in təqdim etdiyi 6 
xidmət üzrə 1116873 dəfə istifadə qeydə alınmışdır.

Ümumi olaraq, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 43 xidməti 
üzrə 111986 dəfə, Dövlət Sosial Müdafi ə Fondunun təqdim etdiyi 17 elektron xidmət 
üzrə 54992 dəfə istifadə qeydə alınmışdır.Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
39 xidməti üzrə 7045 dəfə istifadə qeydə alınmışdır.Prezident Yanında Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyanın 6 xidmət üzrə 5453 dəfə istifadə qeydə alınmaqla, aktual 
qurumlar sırasında yer alır.

Son 10 ildə ölkəmizin bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə etməsi ilə əlaqədar, BMT-
nin elektron hökumət üzrə son hesabatında Azərbaycan 28 pillə irəliləyərək 193 ölkə 
arasında hazırda 68-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan peykinin orbitə çıxarılması isə 
10 ilin nailiyyətləri arasında xüsusi yer tutduğunu da qeyd etməliyik.

Təbii ki, inkişaf üçün müəyyən addımları atılsada, yenə də iş prosesini gücləndirmək 
və əhaliyə keyfi yyətli iş təklif etmək üçün beynəlxalq təcrübədən maksimum dərəcədə 
yaralanmalıyıq.

E-hökumətin tətbiqində etik normalarının tənzimlənməsi (E-mədəniyyət) 

E-hökumətin həyata keçirilmə prosesində keyfi yyətli elektron mühit yaratmaq 
üçün bir sıra şərtləri, onlardan biri olan e-mədəniyyəti yerinə yetirmək lazımdır. 
Bu baxımdan dövlət qurumları arasında e-mədəniyyət inkişaf etdirilməsi və təbliğ 
olunmalıdır.E-mədəniyyət anlayışını mənimsəyən bir e-dövlət, öz qurumları arasında 
eləcə də cəmiyyətdə e-mədəniyyətin təbliğatını genişləndirsə, o zaman informasiya 
texnologiyalarının tətbiqində arzuolunan nəticəni verilməsi istiqamətində məqsədə 
çatılacaq. E-mədəniyyət proqramlarının hazırlanması və qüvvəyə minməsi bu 
maneələrin aşılması və informasiya- texnologiyalarının tətbiqində köməkçi rol 
oynayacaq. 

“İnformasiya gücdür” anlayışı artıq “İnformasiya mübadiləsi gücdür”düşüncəsi 
ilə əvəz olunmuşdur. 

Dövlət qurumlarında e-mədəniyyət mühitinin yaradılması, texnologiyanın 
təminindən daha önəmli bir problemdir. Yüksək texnologiya əlbəttə ki, bir çox işçinin 
etdiyi işi daha sürətlə və problemsiz həll etmək deməkdir. Bu baxımdan dövlət 
qurumlarında çalışanlar da digər çalışanlar kimi hər yeni texnologiya ilə birlikdə 
narahatlıq yaşayırlar.Bunların qarşısını almaq üçün təşkilatlarda fəaliyyət, ödəmə 
siyasəti, işəgötürmə prosesləri, nizam-intizam, rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə, 
e -işin strukturu və s . kimi mövzularda dövrün tələb etdiyi infrastruktur təmin 
edilməlidir. 
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E-Mədəniyyət və e-həyat anlayışları həyatımızın hər sahəsində qarşımıza çıxır. 
E-mədəniyyətin bir cəmiyyətdə inkişafı, həmin ölkənin iqtisadiyyatı, sosial, siyasi, 
mədəni və texnoloji sahələrinin inkişafı deməkdir. Müasir dövlət anlayışının 
təməl ünsürləri olan «e-hökumət», «e-demokratiya», «e-siyasət», «e-vətəndaş» və 
«e-mədəniyyət» kimi yeni anlayışlar və tətbiqlər dünya ölkələri arasında artıq kifayət 
qədər istifadə olunur. Bir çox ölkələr xüsusilə də Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr 
də bu siyasəti təqib etməkdədir.

Nəticə

Son zamanlarda Azərbaycanda telekommunikasiya infrastrukturu tamamilə 
modernləşib desək yanılmarıq. Ölkəmizin 60-70%-dən çoxunun internetlə 
təmin olunması, telekommunikasiya imkanlarının artması, insanlarda bu sahəyə 
marağın artması, sosial şəbəkələrin genişlənməsi, dövlət qurumlarında müxtəlif 
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları əsasında geniş layihələrin həyata 
keçirilməsi, informasiya sistemlərinin yüksək səviyyədə qurulması, və.s kimi 
proseslər Elektron hökumət”in formalaşması prosesini sürətləndirir. Onu da qeyd 
etməliyik ki, “Elektron hökumət” yeni bir hüquqi mühit olduğu üçün onun hüquqi 
bazasının formalaşdırılmasına, inkişaf etdirilməsinə böyük ehtiyac var: «Azərbaycan 
qanunvericiliyində bu istiqamətdə müəyyən qanunlar qəbul edilsə də, beynəlxalq 
təcrübə ilə müqayisədə, bunların hələ də yeterli olmadığını bir daha deyə bilərik. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli № 429 nömrəli 
“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər 
haqqında” Fərmanının 3.1-ci bəndində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinə elektron xidmətin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə dövlət orqanlarının, 
eləcə də elektron imza xidmətindən istifadə məqsədi ilə müraciət edən hüquqi və fi ziki 
şəxslərin elektron imza ilə təmin edilməsi işini təşkili tapşirilmiş və bununla əlaqədar 
həmin qurumun tərkibində Sertifi kasiya Mərkəzi yaradılmış və e-imzaların əhaliyə 
paylanması işi uğurla həyata keçirilmişdir. 

Eyni zamanda qeyd olunan Fərmanın 3.2-ci bəndinə əsasən dövlət orqanlarının 
informasiya sistemləri arasında informasiya mübadiləsinin aparılmasının təmin 
edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin həyata keçirməsi tapşırılsa da, bu prosess də 
yarımçıq qalır. 

Bununla yanaşı Fərmanın 3.5-ci bəndində dövlət qulluqçularının informasiya 
texnologiyalarından istifadə sahəsində hazırlıq səviyyələrinin artırılması məqsədi ilə 
tədris kurslarının təşkili istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirməsi tapşırılsa 
da, bu məsələnin həlli hələ də açıq qalır. Fərmanın 4.1-ci bəndində Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə “Elektron 
hökumət” portalının fəaliyyətinin təşkili və ondan səmərəli istifadənin təmin edilməsi 
üçün zəruri tədbirlər görülməsi tapşırılır və bu məsələ öz həllini tapmaqdadır. Nazirliyə 
dövlət orqanlarının elektron xidmətlərini “Elektron hökumət” portalına qoşulmasını 
təmin etməsi tapşırılsa da, bəzi qurumlar üçün bu məsələ hələ də tam həll olunmayıb.
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Резюме

Перспективы электронного правительства по аспектам развития:
Международный опыт

 
Махир Дадашов

Государственный Комитет  по делам Беженцев и 
Вынужденных Переселенцев Азербайджанской Республики

E-правительство, система, которая позволяет людям получать доступ к 
социальным услугам и,используя информационные технологии получать 
от них пользу для общественности, граждан, сотрудников и деловых пар-
тнеров. Хотя в первом смысле электронное правительство, по-видимому, 
является результатом деятельности электронных услуг социальныхслужб, 
но на самом деле оно более значимо. Информационные и коммуникацион-
ные технологии являются основным инструментом в электронизации го-
сударства. Основная цель - увеличить емкость производства информации, 
создать государствен-ную структуру, которая cможет быстро решатьпробле-
мы и удовлетворять потребностям. Чтобы быть успешным в этой области, 
государство должно сначала создать стратегическую структуру электрон-
ного правительства. Оно служит общей абстракцией структурной страте-
гии электронного правительства. Принимая во внимание важность работы, 
можно сказать, что структура стратегии электронного правительства недо-
статочна по сравнению со многими национальными стратегиями электрон-
ного правительства.

В этой статье рассмотрен всесторонний обзор стратегической структуры, 
этапов развития моделей и этических стандартов электронного правитель-
ства на практике, создания новых моделей бизнес-сетей через социальные 
сети, технологии окружающей среды и сравнительного анализа.

Ключевые слова: Электронное правительство, информационные техно-
логии, стратегия, модели, сети, электронные услуги.
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Summary

Perspectives on the development dimensions of E-governance: 
International Experience 

Mahir Dadashov
State Committee for Affairs of Refugees and 

Internally Displaced Persons of the Azerbaijan Republic 

The E- government, a system that enables people to access and benefi t from 
social services by using information technology to the public, civic, employees 
and business partners. Although in the fi rst sense, the e-government appears to 
be a result of the activities of electronic services of social services, it is actually 
deeper.The information and communication technologies are the basic tool in the 
state’s electronization. The main goal is to increase the capacity of information 
production, to create a state structure that can quickly decide and respond to needs. 
For being successful in this area a state must fi rst create the strategic structure of 
e-government .It serves as a general abstraction to the structural E-government 
strategy. Taking into account the importance of work, we can say that the 
structure of the electronic government strategy is defi cient when compared to 
many national e-government strategies.

This article examined the comprehensive review of the E-government strategic 
structure, developmental stages, models, E-government ethical standards in 
practice, models of new business creation through social networks, environmental 
technology, and comparative analyzes .

Key words: E-government, information technology, strategy, models, 
network, electronic services




