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COVİD-19 Pandemiyası və  rəqəmsal iqtisadiyyata keçid 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının   

“Dövlət idarəetməsi və memecment” 

kafedrasının müdiri, prof., i.e.d. X.Hüseynova 

 

 

2020-ci il dünya ölkələrində yayılan covid-19 pandemiyası iqtisadiyyata ciddi risklər yaratdı. 

Xüsusilə də sərt karantin rejiminintətbiqi, insanların sərbəst hərəkətinə, işgüzar fəaliyyətinə, 

birgə fəaliyyətə qoyulan  məhdudiyyətlər iqtisadiyyatın bütün sektorlarına öz təsirini göstərdi  

İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı(oecd) 2021-ci ildə qlobal iqtisadiyyatın əvvəlki 

gözləntilərindən daha yavaş sürətlə bərpa olacağını proqnozlaşdırılır. 

Udm- 2021-4.25% 

Udm-2022-3.75% 

Yeni qlobal  iqtisadi reallıq. 

İki məqam xüsusilə diqqət çəkir: 

1. Hər hansı səhiyyə hadisəsi daha cox iqtisadi fenomen halına gəldi 

2. Pandemiya risk menecment konsepsiyası ilə bağlı nüfuzlu agentliklərin hesablaya 

bilmədikləri yeni yanaşmaları və reallığı önə çıxardı. 

Ona görə də bu ğün dölətlərin qarşısında iki əsas çağırış var- pandemiyanın sosial iqtisadi 

təsirlərinin azaldılması və milliu iqtisadiyyaın postpandemiya dövründə inkişafı 

Azərbaycanda da dövlət bu istiqamətdə mühüm addımlar atmaqdadır. Həm pandemiyanın 

sosial iqtisadi təsirlərinin azaldılması istiqamətində qərarlar qəbul edilir, həm də postpandemiya 

dövrünə hazırlıqla bağlı islahatlar aparılır. 

Ən islahatçı prezident kimi tanınan cənab ilham əliyev tərəfindən imzalanan fərman və 

sərəncamlar post pandemiya dövründə sosial-iqtisadi sferada islahatların vahid mərkəzdən 

əlaqələndirilməsi sistemini yaradır. 

Həmçinin, “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji 

və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq 

subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”nda öz əksini tapıb.  

Sərəncamla qlobal pandemiyanın nəticələrinin iqtisadiyyatın sabitliyinə olan mümkün 

təsirlərinin aradan qaldırılması, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə 

mənfi təsirinin azaldılması, əhalinin sosial rifahının qorunması və iqtisadi inkişafın davamlığının 

təmin edilməsi məqsədilə 4 əsas istiqaməti əhatə edən işçi qruplar yaradılıb. 

Geniş miqyaslı iqtisadi təşviq proqramını əsas etibarilə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:  

 zərər çəkmiş iqtisadi fəaliyyət sahələrinin və bu sahələrdə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin 

və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərə dəstəyin 

göstərilməsi, 

 zərər çəkmiş iqtisadi fəaliyyət sahələrində çalışan muzdlu işçilərin sosial müdafiəsi və onlara 

dövlət dəstəyinin göstərilməsi; 

 ölkə əhalisinin aztəminatlı hissəsinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi; 

 bank sektoruna, manatın məzənnəsi və istehlak qiymətlərinin sabitliyinin dəstəklənməsinə 

dəstəyin göstərilməsi;  



 makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

Müvafiq tədbirlər ilkin olaraq 4 əsas sektor üzrə 20 fəaliyyət istiqamətini özündəbirləşdirən 9 

proqramda cəm olunub. 

Təhlillərdən də göründüyü kimi, müxtəlif ölkələrdə anti-böhran tədbirləri həmin ölkələrin lokal 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. 

 Örnək olaraq, əsas gəlirləri turizmdən formalaşan Gürcüstan üçün bu sektora dəstəyin 

göstərilməsi prioritetdirsə, 

 Türkiyə üçün turizmlə birgə milli brendi olan Türk Hava Yollarının ən çox zərər görmüş şirkət 

kimi dəstəklənməsi, 

 Qazaxıstan üçün isə biznes və məşğulluq sistemlərinə xüsusi dəstəyin göstərilməsi ən önəm 

kəsb edən sahələrdir. Bununla birgə, bütün bu ölkələrin bir ortaq cəhəti səhiyyə sisteminin 

infrastrukturuna yeni investisiyaların yatırılmasıdır.  

Bu baxımdan, Azərbaycanda yeni tibb müəssisələrinin açılması, səhiyyə işçilərinin 

əməkhaqlarının əsaslı şəkildə artırılması kimi tədbirləri də xüsusilə qeyd edə bilərik.  

Eyni zamanda Azərbaycanın anti-böhran paketi həm geniş spektrləri əhatə etməsi, yəni demək 

olar ki, zərər çəkmiş bütün iqtisadi sektoral fəaliyyətləri nəzərə alması, inklüzivlik və sosiallıq 

prinsiplərini özündə ehtiva etməsi, yardım paketinin ümumi həcmi və ÜDM-də xüsusi 

çəkisiüzrəyüksək göstəriciyə malik olması və digər xüsusiyyətlərinə görə analoji proqramlarla 

müqayisədə kifayət qədər fərqlənir. 

Azərbaycanda son 20 ildə aparılan genişmiqyaslı sosial-iqtisadi quruculuq prosesi, fiziki 

infrastrukturun müasirləşdirilməsi, insan kapitalının inkişafı hazırda əldə edilmiş sosial rifah 

göstəricilərinin başlıca hərəkətverici qüvvələri olub. Bu dövrdə ölkəmiz zəruri infrastruktur və 

institusional inkişaf göstəriciləri üzrə beynəlxalq reytinqlərdə irəliləyib, milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyəti xeyli yüksəlib. Ümumi daxili məhsulun həcmi 3 dəfədən çox artıb, vətəndaşların həyat 

səviyyəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşıb. 

Lakin son illərdə dünya iqtisadiyyatında potensial iqtisadi artım templərinin aşağı düşməsi, 

qlobal maliyyə sabitliyinin kövrəkliyi xüsusilə ilin əvvəllərindən başlanan koronavirus pandemiyası 

və onunla əlaqədar əksər ölkələrdə sosial-iqtisadi fəallığın məhdudlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatı 

qarşısında da yeni strateji çağırışları yaradıb. Yaradılmış rifah səviyyəsinin əlverişsiz qlobal mühitdə 

dayanıqlı saxlanılması və daha da yüksəldilməsi üçün milli iqtisadiyyatımızın beynəlxalq rəqabət 

qabiliyyəti gücləndirilməli, iqtisadiyyatın neft gəlirlərindən asılılığı minimuma endirilməli, ölkədə 

makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi qorunmalıdır. 

Azərbaycan pandemiyanın ağır şərtlərinə baxmayaraq,dövlət büdcəsindən  sabitliyi qoruyub saxlaya 

bilmişdir. 

İnfoqram 

Bu səbəbdən də növbəti onillikdə ölkəmizdə sosial rifahın yüksəldilməsi üçün iqtisadiyyatın 

ikiqat artımının təmin edilməsi qarşıda duran başlıca strateji çağırışlardan biridir. Xüsusilə 

postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsi üçün onun yeni 

mexanizmlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, bu məqsədlə daha dayanıqlı və inklüziv 

iqtisadi artım mənbələrinin yaradılmasına, xüsusilə özəl investisiyaların, o cümlədən birbaşa xarici 

investisiyaların cəlbinə, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsinə əsaslanan milli inkişaf 

prioritetlərinin müəyyən edilməsi, qlobal dəyər zəncirinə fəal qoşulma, investisiya mühitinin radikal 

yaxşılaşdırılması, müasir səhiyyə və təhsil siyasəti vasitəsilə insan kapitalının keyfiyyətinin daha da 

yüksəldilməsi, biznesin tələblərinə uyğunlaşdırılması, mülkiyyət hüquqlarının daha effektiv 

qorunması və "biznesə dost” digər strateji vəzifələrin icrası təmin olunmalıdır. 

İqtisadi siyasətin yeni idarəetmə çərçivəsi postpandemiya dövründə ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafının sürətləndirilməsini və milli iqtisadiyyatın müasirləşdirilməsini hədəfləyən strategiyanın 

formalaşdırılmasını, xüsusilə onun vacib hissəsi olan iqtisadi islahatlar proqramının hazırlanmasını 

və uğurla həyata keçirilməsi hədəfdir. 

Hazırda dünya yeni qlobal dəyişikliklər astanasındadır. Dördüncü Sənaye İnqilabı (Sənaye 

4.0) ilə həyatımıza daxil olan yeniliklər – informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından daha 

geniş istifadə, dünya əhalisinin 60 %-ə yaxınının internetdən istifadə etməsi (COVİD-19 



panepidemiyası fonunda bu göstərici artıb), robotlaşma və süni intellekt texnologiyaları, əşyaların 

interneti, iri həcmli məlumatların istehlakı və bütün bunların nəticəsində sürətli rəqəmsallaşma 

qarşımızda yeni imkanlar açıb. Bu imkanlar məhz bu günlərdə daha da qabarıq şəkildə özünü biruzə 

verir. 

Yeni növ koronavirus epidemiyasının ortaya çıxması səbəbindən iqtisadiyyatın ən müxtəlif 

sahələrinin rəqəmsallaşması və rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətlənməsi dünyada geniş 

müzakirə predmetinə çevrilir. Fərqli ölkələrin iqtisadi göstəricilərinə nəzər saldıqda, Cənubi 

Koreya iqtisadiyyatında rəqəmsal sektorun payının 12%, İsveçdə 8,6%, Finlandiyada 8,3%, ABŞ-

da 7,4%, Böyük Britaniyada 7,1% olduğu aydın olur. Ümumdünya İqtisadi Forumunun 

məlumatına görə, yaxın onillikdə iqtisadiyyatdakı yeni dəyərlərin 70%-i rəqəmsal platformalar 

əsasında yaradılacaqdır. Google-ın proqnozlarına görə isə 2025-ci ilə qədər Cənub-Şərqi Asiya 

ölkələrində rəqəmsal iqtisadiyyatın həcmi üçqat artaraq 240 milyard dollara çatacaq. 

Koronavirus yeni nəsil texnologiyalardan istifadəyə təkan verir, rəqəmsal texnologiyalar önə 

çıxır 

Bu gün reallaşdırılan “Azerbaijan Digital Hub” proqramı və bu proqram daxilində ən 

müxtəlif layihələr yeni dəyişikliklər dövründə Azərbaycanda iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması və 

rəqəmsal iqtisadiyyat quruculuğu üçün sabit texnoloji infrastrukturun formalaşması, iri kontent 

provayderlərin (Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, Tencent və s.) Azərbaycana cəlb 

edilməsi, Asiya ölkələrinin data trafikinə ehtiyaclarının Azərbaycan vasitəsilə təmin edilməsi, 

nəticədə ölkənin rəqəmsal mərkəzə çevrilməsi üçün əlverişli imkan yaradır. Proqramın uğurlu 

icrası Azərbaycanda son nəticədə rəqəmsal ekosistemin formalaşmasına, rəqəmsal 

iqtisadiyyatın qurulmasına və iqtisadiyyatda rəqəmsal sektorun payının artmasına şərait 

yaradacaqdır. 

Xəzər dənizinin dibi ilə Azərbaycanla Orta Asiya ölkələri arasında magistral kabel 

xətlərinin çəkilməsini nəzərədə tutan layihələr isə ümumilikdə Avropa ilə Asiya arasında tarixi 

ipək yolu boyunca Rəqəmsal İpək Yolunun yaradılmasını nəzərədə tutur. 

“Azerbaijan Digital Hub” proqramı rəqəmsal iqtisadiyyat üçün əlverişli platformadır  

Dünyada gedən dəyişikliklər, pandemiyaya qarşı mübarizə fonunda Azərbaycanın da 

qarşısında zamanın çağırışlarına cavab vermək və iqtisadi inkişafda yeni üfüqlərə çıxmaq kimi 

vəzifələr yaranır. İnkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan üçün də iqtisadiyyatın 

rəqəmsallaşması rəqəmsal iqtisadiyyatın qurulması, innovasiyaların tətbiqi prioritet 

məsələlərdəndir. Ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi və təbii sərvətləri, insan potensialı, habelə 

son illərdə cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş dövlət proqramları, fərman 

və sərəncamlar bunun üçün hər cür şərait yaradır. 

Burada əsas məqsəd rəqəmsal texnologiyaların iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən 

tutmuş şəhər infrastrukturuna kimi ictimai həyatın bütün sahələrində tətbiqini təşkil etməkdir.  

Bu isə beş sahədən ibarətdir: təhsil, infrastruktur, informasiya təhlükəsizlik, elmi-texnoloji 

inkişaf və normativ tənzimləmə. 

Təhsil - burada ən vacib məqam rəqəmsal iqtisadiyyatı səriştəli kadrlarla təmin etmək 

üçün sistemin təkmilləşdirilməsidir. Əhali müvafiq “rəqəmsal” bacarıqlara yiyələnməlidir. 

Hazırki panepdemiya fonunda artıq təhsil sisteminin tam onlayn rejimə keçməsinin zəruriliyini 

biz müşahidə edirik. 

İnfrastruktur - infrastrukturun inkişafı prioritetdir, çünki bütün məlumatları saxlamağa və 

emal etməyə kömək edəcək vahid bir sistem yaratmaq lazımdır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın 

qurulması məhz dayanıqlı infrastrukturla sıx bağlıdır. Çünki müasir texnoloji infrastruktur 

rəqəmsallaşma və rəqəmsal iqtisadiyyatın əsasıdır. 



Yaranmış şərait onlayn tətbiqlərə, rəqəmsal texnologiyalara ehtiyacın artmasını 

şərtləndirir ki, bu da dünya ölkələrində dayanıqlı infrastrukturun mövcudluğunu və qurulmasını 

zəruri edir. Belə ki, milyonlarla insanın artıq ev şəraitində işləməsi fonunda bağlantı 

xidmətlərinə ehtiyyac getdikcə artır, internetdə ötürülən kontentin həcmi  yüksəlir və bu 

da infrastrukturun inkişafını zəruri edir. 

İnformasiya təhlükəsizliyi – dünyada müşahidə olunan məlumat sızması hallarının 

getdikcə artması səbəbindən kibertəhlükəsizliyin inkişafı istifadəçilərin məlumatlarını həm 

daxili, həm də xarici təsirlərdən qoruyacaqdır. Bunun üçün əhalinin informasiya təhlükəsizliyi 

sahəsində savadını artırmaq lazımdır. Eyni zamanda ölkədə bütün xəstəxanalar, məktəblər, 

universitetlər və yaşayış məntəqələri internetə qoşulmalıdır. 

Elmi-texnoloji inkişaf - rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsindəki araşdırmaların dəstəklənməsi, 

"ən son" texnologiyaların inkişafını təmin edir. Bu cür texnologiyalara ən çox süni intellekt, 

robototexnika, rəqəmsal tibb, əlavə və vitual reallıq texnologiyaları, böyük məlumatlar, kvant 

texnologiyaları və blokçeyn daxildir. 

Normativ tənzimləmə - rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, yeni texnologiyaların tətbiqi və 

onların istifadəsinə mane olmayacaq bir tənzimləmə mühitinin yaradılmasına ehtiyac yaradır.  

Milli iqtisadi inkişaf qarşısında duran  bu strateji çağırışıarın təmin olunması əlbəttə ki, 

ölkə iqtisadiyyatının tərəqqisi və gələcəyi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.  

 

 

 

ВУЗы во время пандемии и постпандемии: проблемы и новые подходы 
 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

“Tədris şöbəsinin” müdiri, prof.,s.i.d., Z.Həbibova 

 

В 2020 году весь мир захватила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. 

Пандемия коренным образом меняет условия функционирования всех отраслей и сфер 

народного хозяйства. Начать хотя бы с того, что даже точно определить, когда наступит 

период «после пандемии» сегодня не представляется возможным. В любом случае ясно, что 

человечество столкнулось с серьезнейшим глобальным вызовом. Нужен профессиональный 

системный анализ новой ситуации со стороны экспертного сообщества для выработки 

адекватной стратегии, позволяющей снизить возможные риски и найти оптимальные пути 

дальнейшего развития.Вирус затронул все сферы общественной жизни, было приостановлено 

производство, закрыты границы многих стран, введены карантинные и ограничительные 

меры. Кардинальные преобразования коснулись и образовательного сектора, школьники и 

студенты перешли на дистанционный формат обучения. Все учащиеся в один миг перестали 

ходить в школу и высшие учебные заведения, в связи с ограничительными мерами были 

запрещены прогулки и посещение спортивных и развлекательных мероприятий.За последние 

30 лет в мире произошел целый ряд экономических кризисов, включая Глобальный 

финансовый кризис 2007-2009 годов. Каждый из них сильно ударил по экономическому 

развитию, но в целом выгоды от связанного с этим развития превысили ущерб в мировом 

масштабе в годовом исчислении», - сказал администратор 

UnitedNationsDevelopmentProgramme (Программа развития ООН-ПРООН) Ахим Штайнер. 

«COVID-19 - с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам - может 

изменить эту тенденцию». Спад в основных областях человеческого развития ощущается в 

большинстве стран - богатых и бедных - в каждом регионе. Пандемия коронавирусной 



инфекции стала глобальным вызовом, потребовавшим выработки адекватных стратегий, 

системы мер по снижению возникающих рисков. Сфера образования оказалась одной из 

немногих важнейших областей человеческой деятельности, способной продолжать 

эффективное функционирование в особых (чрезвычайных) условиях. Для этого 

образовательные организации должны были перейти на новую - удаленную - организацию 

своей деятельности, включающую: 

■ обеспечение качественного образовательного процесса на основе дистанционных 

образовательных технологий; 

■ обеспечение удаленного функционирования самой образовательной организации как 

объекта управления. 

Новая ситуация существенно меняет правовой, экономический и организационно-

управленческий режим их функционирования, создает дополнительные вызовы, в том числе 

финансового характера. Для выполнения своей миссии - подготовки 

высококвалифицированных специалистов международного уровня на основе реализации 

образовательных программ, соответствующих лучшим мировым стандартам, - 

образовательные организации в новых чрезвычайных условиях сталкиваются с серьезными 

трудностями. С одной стороны, необходимы существенные вложения в новые дистанционные 

образовательные технологии, обеспечивающие перевод учебного процесса в формат 

опосредованного (удаленного) взаимодействия педагогов и студентов, организацию 

удаленного функционирования образовательных организаций как объектов управления, 

формирование принципиально нового контента, переподготовка преподавательских и 

административно-управленческих кадров и многое другое. С другой - объективно сужается 

финансовая база (доходы) образовательных организаций: падает платежеспособный спрос 

населения, что для образовательной организации выражается в возникновении существенных 

рисков: значительном росте обращений обучающихся и их родителей с ходатайством об 

отсрочке (или снижении) платы за обучение; под вопросом оказывается обеспечение 

контрольных цифр нового набора студентов и др. 

С переходом на новый формат, учебным заведениям пришлось столкнуться с 

множеством трудностей, основными из которых являлось отсутствие опыта и практики 

массового внедрения технологий удаленного доступа к получению образовательных 

услуг.Здесь следует заметить, что на самом деле важен не процент формально перешедших на 

дистант вузов, а качество предоставляемых ими образовательных услуг. А оно, к сожалению, 

пока у разных университетов очень различается. 

Переход на дистанционную форму обучения оказал влияние на всех участников 

образовательного процесса, стрессовая ситуация отразилась на учениках и студентах, 

преподавателях и руководстве общеобразовательных и высших учебных заведений. Таким 

образом, в 2020 году социализация населения в виртуальном пространстве развивалась 

ускоренными темпами. Социальное пространство человека было разделено на реальную и 

виртуальную жизнь, и необходимо было адаптироваться к этому положению в кратчайшие 

сроки. Общественная и профессиональная оценка изменений системы образования 

разносторонняя, от положительных до резко негативных мнений, осуждения [2]. 

Как отмечает ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова В.И. 

Гришин, «.если у вас нет проблем, значит, у вас нет дистанта. Решение проблем происходило 

поэтапно, да и сами проблемы были разноплановыми». Приведенная В.И. Гришиным 

структуризация проблем перехода на дистант в значительной мере характерна для всех вузов 

[8]. 

Первый блок проблем - инструментальный. Преподаватели провели ревизию имеющихся у 

них технических средств, и первые две недели были посвящены овладению новым 



инструментарием. 

Второй блок проблем - методический. Преподаватели столкнулись с тем, что необходимо 

методически переформатировать учебные материалы, загрузить их в новый дистанционный 

формат. 

И третий блок проблем, возможно, самый сложный - психологический. Профессуре пришлось 

перейти определенный психологический барьер при переходе на дистант. Профессия 

преподавателя сродни актерской. Профессор без студенческой аудитории чувствует себя, как 

артист перед пустым зрительным залом. Частично эту нехватку живого общения 

компенсируют занятия в формате вебинаров. 

Что касается студентов, то, с одной стороны, они относятся к поколению Z, молодые 

прогрессивные пользователи интернета и различных гаджетов. Технические аспекты не 

вызвали у ребят никаких затруднений, им даже было интересно апробировать новые форматы 

проведения занятий. С другой стороны, студенты признаются, что им пришлось выполнять 

больший объем заданий и больше прикладывать самостоятельных усилий к освоению 

учебных курсов. 

Также определился ряд других проблем [8]: 

- отсутствие обратной связи от учителей, следовательно, непрозрачная система оценивания и 

невозможность осмыслить ошибки; 

- резкое снижение зрения; 

-  не всегда благоприятная домашняя атмосфера, что сказывается на образовании; 

- низкая мотивация и самоорганизованность; 

- определенные дисциплины не воспринимаются без контакта с учителем; 

- перегруженность преподавателей; 

- больше возможностей для списывания на контрольных работах. 

Таким образом, необходимо отметить, что при введении информационно-коммуни-

кационных ресурсов в процесс дистанционного образования нужно учитывать многие 

психологические и образовательные факторы. Помимо этого, при развитии информационно-

образовательных технологий дистанционного образования, необходимо учитывать 

региональные, национальные, культурные характеристики, духовные и нравственные 

ценности населения нашего государства. 

Для общей характеристики особенностей позиционирования образовательной организации в 

новых условиях можно рассмотреть результаты обобщенного SWOT-анализа деятельности 

типичного вуза, например, при переходе на дистанционные образовательные технологии. 

Сильные стороны: 

■ Наличие опыта реализации образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде на основе дистанционных образовательных технологий.  

■ Наличие специального подразделения отвечающего за качественное обеспечение 

образовательного процесса на основе дистанционных образовательных технологий. 

■ Наличие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, собственной 

платформы (включающей программное обеспечение и аппаратно-техни-ческий комплекс) для 

реализации образовательных программ в удаленном формате. 

■ Наличие высококвалифицированного преподавательского состава. 



■ Постоянный мониторинг качества реализации образовательного процесса, изучение степени 

удовлетворенности обучающихся, обратная связь со студентами. 

Слабые стороны: 

■ Риски снижения доходной базы Университета (снижение платежеспособности 

потенциальных абитуриентов/студентов и др.). 

■ Недостаток собственных ресурсов для постоянного развития учебно-методической базы и 

материально-технической инфраструктуры дистанционного образования. 

■ Недостаточная подготовленность некоторых «традиционных» преподавателей при 

необходимости одномоментно перейти на дистанционные образовательные технологии. 

■ Недостаточная техническая оснащенность некоторых преподавателей для ведения 

качественного образовательного процесса в удаленном формате. 

■ Недостаточная техническая оснащенность некоторых студентов для качественного 

обучения в удаленном формате. 

■ Психологические проблемы (у преподавателей и студентов) при переходе на удаленное 

обучение. 

Возможности: 

■ Принятие базовых решений со стороны регулятора (Правительство, Министерство  

образования) в области применения дистанционных образовательных технологий. 

■ Меры по поддержке вузов (в том числе негосударственных) со стороны государства. 

■ Наличие определенного доступного (в том числе бесплатного) отечественного и 

зарубежного положительного опыта по разработке и применению современных 

дистанционных образовательных технологий (платформы, контент образовательных 

программ, методические указания и др.). 

■ Повышение готовности потенциальных студентов к обучению в удаленном формате. 

Угрозы: 

■ Снижение качества образования, уровня подготовки и квалификаций специалистов. 

■ Недостаточная проработанность нормативной юридической базы регулирования 

дистанционного образования. 

■ «Вымывание» из образовательного пространства небольших (особенно негосударственных) 

вузов, неспособных выдерживать конкуренцию с крупными государственными 

университетами. 

Рассмотрим некоторые стороны цифровой трансформации образовательного процесса на 

основе перехода к обучению в электронной информационно-образовательной среде и 

дистанционным образовательным технологиям подробнее. 

Условия для дистанционного обучения 

Для оценки происходящего в настоящее время вынужденного перехода на дистанционное 

обучение необходимо ответить на следующие вопросы: 

■ Какие факторы (социальные, институциональные, административные) определили 

готовность вузов к переходу на дистанционные технологии обучения? 

■ Достаточны ли внутренние и внешние ресурсы для осуществления такого перехода? В 

частности, достаточен ли уровень развития IT-инфраструктуры для технической поддержки 



изменений? Обладают ли сотрудники и преподаватели необходимыми компетенциями для 

осуществления поставленных задач? 

■ Какие этапы процесса перехода вызвали наибольшие затруднения у участников? Какие 

организационные механизмы давали сбои? 

■ Каковы результаты перехода на дистанционное обучение для студентов, преподавателей, 

руководителей вузов, административно-управленческого и вспомогательного персонала? В 

чем причина недостижения целей или негативной обратной связи от участников? Какие 

проблемы необходимо решить для улучшения результатов? 

Естественной реакцией на кризисную ситуацию может стать попытка воспроизвести знакомые 

системы, например, начать видеотрансляцию традиционных лекций (типа «говорящая 

голова»). Однако это было бы существенным упрощением и даже профанацией. Цифровые 

технологии дают возможность организовать обучение по-новому, помочь переосмыслить 

основные принципы организации современного образования. В данной ситуации 

пандемический вызов может стимулировать поиск новых творческих решений. 

Одним из магистральных путей трансформации современного образования является 

предоставление обучающемуся возможности самостоятельно формировать гибкие 

образовательные траектории, обеспечение академической мобильности, позволяющей изучать 

дисциплины, относящиеся к различным отраслям знаний/специальностей и преподаваемые в 

различных учебных заведениях. Дистанционные образовательные технологии открывают в 

этом отношении широкие возможности. 

Анализ зарубежного опыта перехода на дистант в условиях пандемии позволяет выявить ряд 

проблем, с которыми сталкивается и азербайджанское образование. Часть малообеспеченных 

студентов откажутся от высшего образования в пользу более насущных потребностей. В 

первую очередь это касается стран с высокой платой за обучение (США, Великобритания, 

Австралия и пр.). Активный переход на онлайн-образование может отбросить эти страны на 

несколько лет назад в вопросах равенства между студентами из разных социально-

экономических групп. В ряде стран разворачиваются дискуссии о том, должны ли 

университеты поддерживать своих студентов, и если да, то как. Африканские университеты 

дарят или предоставляют на время своим студентам компьютеры и предлагают оплатить им 

доступ в интернет. Университет Чикаго, элитный исследовательский вуз США, пообещал, что 

стоимость обучения и других университетских услуг за 2020/21 учебный год не вырастет. 52 

тайских университета и ряд вузов в Объединенных Арабских Эмиратах уменьшили плату за 

обучение. И этот процесс продолжится. Университеты будут предлагать стипендии, 

фиксировать или снижать плату за обучение для того, чтобы удержать лучших студентов. Это 

хорошо с точки зрения меритократии и социальной справедливости, но ставит вопрос о 

дополнительном финансировании университетов со стороны государства [11]. 

Среди университетов кризис в первую очередь затронет частные вузы, университеты, 

зависимые от платы за обучение и в значительной степени от денег, поступающих от 

иностранных студентов. Так, бюджет австралийских вузов на пятую часть состоит из платы за 

обучение иностранных студентов.Правительства Австралии, Великобритании и США уже 

выделили существенные суммы для поддержки своих университетов. В некоторых странах 

(например США) создаются экстренные фонды для поддержки иностранных студентов. Сами 

университеты поддерживают своих студентов, выплачивая материальную помощь, доставляя 

документы по миграционному сопровождению в общежития и устраивая регулярные онлайн-

встречи по поддержке [11]. 

Передовые мировые университеты сейчас уделяют особое внимание психологической 

поддержке своих студентов и сотрудников, настраивая системы сервисов по ментальному 

здоровью под онлайн-формат и повышенный уровень тревоги, страха и одиночества. Здесь 



наиболее уязвимы университеты, в которых такие сервисы отсутствуют, включая китайские и 

российские. И там и там есть точечные инициативы в отдельных вузах, обычно идущие от 

самих студентов и не закрывающие все риски и трудности. Университеты зачастую просто не 

знают о том, кто нуждается в помощи.Изменения должны произойти в деятельности 

сотрудников и преподавателей университетов. Чтобы быть конкурентоспособными, им 

придется осваивать технологии владения информационными ресурсами, инструментами, 

взаимодействия со студентами в онлайн-формате. Тот, кто сможет это лучше сделать, тот и 

будет конкурентоспособным в новой академической среде. Но при этом не следует 

преувеличивать значимость инструментов, в том числе цифровых технологий. Важнейшим 

фактором эффективности образовательного процесса остается профессионализм самого 

преподавателя как носителя современных знаний и навыков, которые он передает 

студентам.Многим, даже хорошим «традиционным» преподавателям не хватает навыков 

работы в цифровой среде. Зачастую у них не было достаточно времени и мотивации на 

освоение новых инструментов, перестройку образовательного процесса, поддержки со 

стороны технических служб университета, которые играют важную роль при внедрении 

новых технологий. Обучение преподавателей в столь сжатые сроки, как правило, свелось к 

инструктивным внутренним совещаниям, коротким вебинарам от экспертного сообщества, 

рекомендациям и инструкциям по работе с различными сервисами и платформами, 

размещенными на сайтах организаций. Вопросы педагогического дизайна и проработки 

проектов курсов даже не ставились в повестке перехода на дистанционное обучение. Это было 

оправданно вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые заставили вузы мобилизовать 

все имеющиеся ресурсы и совершить рывок в массовом экстренном внедрении 

дистанционных образовательных технологий, но не может считаться удовлетворительным в 

планомерном использовании инструментов онлайн-обучения, требующем гораздо более 

длительного времени. 

Электронный контент, созданный для решения вызванных пандемией кризисных 

сиюминутных проблем, следует отличать от полноценных онлайн-курсов, предполагающих 

создание гибкой интерактивной «студентоцентричной» онлайн-среды для контролируемого 

освоения знаний и навыков обучающимися. И, как следствие, - нет оснований судить об 

эффективности онлайн-обучения в целом только по тем результатам, которые будут получены 

в этом «глобальном эксперименте» экстренного перехода на дистанционное обучение. 

При переходе в онлайн, естественно, возникают новые роли у сотрудников университетов, 

связанных с менеджментом и сопровождением образовательного процесса. Онлайн - это не 

анархия. Когда хочешь - тогда и смотришь лекции. Она требует поддержания электронного 

расписания, распределение образовательной деятельности, заданий. Большая часть из этого 

будет переведена в электронный формат. Будет внедряться электронная цифровая подпись 

преподавателей, ответственных администраторов и менеджеров образовательного процесса. 

И это тоже принципиально изменит учебный процесс. 

Сейчас одна из главных задач - развитие технологий оценивания. Нужно проводить 

идентификацию того, кто сдает экзамен или выполняет задание. И вообще, отслеживать 

процесс проведения экзамена, если он проходит в дистанционном формате. Для этого нужно 

построить систему распознавания лиц. Отработать систему отслеживания самостоятельной 

работы студента. Эти технологии в последнее время развивались в связи с появлением 

различных форматов онлайн-образования. Но сейчас их настройка становится задачей 

национального масштаба. 

По мнению экспертов, через некоторое время возникнут центры передачи и оценки знаний, 

где студент может в виртуальном формате получить доступ к выбранному им самим курсу, 

пройти тот или иной экзамен в виде диалога с преподавателем или в формате выполнения 

различных заданий [12]. Правильно подобранные материалы курса, исходя из целей и задач 

обучения и характеристик учебного процесса в онлайн-среде, обеспечат обучающимся 



образовательный результат, а преподавателю - положительную обратную связь. Такой подход 

подразумевает, что онлайн-обучение - это прежде всего когнитивный и социальный процесс, 

а не просто процесс передачи информации посредством интернета. 

Означает ли состоявшийся в значительной мере вынужденный переход на дистанционные 

образовательные технологии закат классического образования? По нашему глубокому 

убеждению, это далеко не так. Как и в любом сложном деле, требующем системного подхода 

и учета целого комплекса взаимосвязанных факторов, такого рода крайности вредны и даже 

опасны. Никакие удаленные технологии не заменят исключительной роли «университетской 

среды», именно очное погружение в которую дает не только романтические воспоминания о 

лучших студенческих годах, но и формирует ядро будущих профессиональных сообществ. А 

навыки человеческого общения в академической среде в значительной мере определяют 

культурный уровень человека и человечества в будущем. 

Поэтому, на наш взгляд, речь должна идти не о подавлении или замене одной образовательной 

технологии на другую, а о разумном их сочетании, добиваясь усиления преимуществ и 

ослабления недостатков каждой из них в отдельности. Одним словом, пандемия коронавируса 

COVID-19 еще раз продемонстрировала возрастание роли университетов как творческих 

интеллектуальных центров, драйверов развития, как на уровне стран и регионов, так и 

глобального мирового сообщества в целом. 

Это, безусловно, движение в правильном направлении. Более того, учитывая общемировой 

тренд возрастания роли творческого интеллектуального труда в современном 

постиндустриальном обществе, соответственно, возрастает и роль университетов как 

«кузницы» творческих кадров, отвечающих требованиям мирового сообщества XXI века. От 

самого общества поступает запрос, а от студентов, преподавателей и экспертного сообщества 

как главных «акторов» университетского движения - предложение на еще большую роль 

университетов. На наш взгляд, после пандемии увеличится политический вес университетов 

как экспертных центров и, может быть, возникнет тенденция формирования нового института 

гражданского общества - института научных советников. В целом со взрывным ростом 

доверия к экспертному мнению близится эра нового уровня влияния и ответственности 

университетов - профессиональной и этической ответственности перед студентами, 

преподавателями и обществом в целом. 
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Pandemiya haqqında biliklərin formalaşması haqqında nə bilirik? Bilik, fəlakətin idarə 

edilməsində qərar qəbul edənləri idarə etmək, sağlamlığı və sosial-iqtisadi amilləri azaltmaq üçün 

strateji bir qaynaqdır. Bilik menecmentinin əsas məqsədi bir təşkilatın səmərəliliyini artırmaq və 

şirkət daxilində biliklərə qənaət etməkdir. Data mədəniyyəti iki əsas məqsədi daşıyır: təsvir və 

proqnozlaşdırma. Birincisi, data maddələri data nümunələrini təhlil etməkdən əldə edilən məlumatlar 

və məlumatları təsvir edir. İkincisi, data mining gələcək nümunələri proqnozlaşdırmaq üçün tanınmış 



məlumat nümunələrinin təsvirlərini istifadə edir.Digər təbii fəlakətlərdən fərqli olaraq, pandemiyalar 

uzun müddətə malikdir və bu müddət ərzində fəal şəkildə idarə oluna bilər, pandemiyanın yayılmasını 

idarə etmək üçün qərarlar çox vacibdir və onlar effektivli bilik yaratmaq, bölüşmək, toplamaq, 

ötürmək və inkişaf etdirmək qabiliyyətindən, yəni pandemiyada biliyin idarə olunmasının təsirli və 

səmərəli bir prosesindən asılıdır. Uğurlu bilik idarəçiliyi bir təşkilatı bir neçə cəhətdən inkişaf 

etdirir.Bilik idarəetmə sisteminin təsirli bir tərəfi olması üçün axtarış edilə bilən bir matris 

olmalıdır.Bu rəqabət üstünlüyünü artırmaq, performansı yaxşılaşdırmaq, yeniliyi artırmaq, fikirlərini 

bölüşmək və təşkilatı davamlı inkişaf etdirmək kimi iş hədəflərinə çatmaq üçün təşkilati bilik 

varlıqlarından ən yaxşı şəkildə istifadə etmək üçün çox istiqamətli bir strategiyadır [1]. Cəmiyyət və 

elmi ictimaiyyət fəlakət baş verməsə də, araşdırmalarda mütəmadi olmağın və sosial-iqtisadi 

problemlərlə qarşılaşmamaq üçün ən yaxşı şəkildə əvvəlcədən hazırlaşmağın nə qədər strateji 

olduğunu dərk edirlər. Şirkətin ehtiyac duyduğu şeydən asılı olaraq, onlarda biliklərin idarəçiliyi 

fərqli olur.Indiki dövrdə qarşılaşdığımız koronavirus böhranına qarşı mübarizədə müasir texnologiya, 

rəqəmsal sağlamlıq termini ilə nəzərdə tutduğumuz hər bilik mühüm rol oynayır. Bilik idarəetmə 

vasitələri və texnologiyası bir neçə kateqoriyaya bölünməyə meyllidir. Bilik idarəetmə proqramı və 

ya qrup proqramı təşkilati məlumat mübadiləsini və əməkdaşlığı asanlaşdırır. Bu cür  vasitə rabitə 

tətbiqetmələrini, sənəd idarəetmə sistemlərini və sənəd mübadiləsi üçün digər proqramları əhatə edir. 

İş axını, sənəd rəhbərliyi və məzmun idarəetmə sistemləri də məlumatların saxlanılması və 

bölüşdürülməsi proseslərini təmin etdikləri üçün bilik idarəetmə vasitələridir. Hansı vasitələrin daha 

təsirli olduğunu yaxşı dərk etmək üçün xəstəliklərin və xüsusən koronavirusun yayılmasını 

proqnozlaşdıran epidemioloji modellər hazırlanmışdır[2].  

Pandemiya şəraiti və onun idarəedilməsi 

Pandemiya  “beynəlxalq sərhədləri aşan və ümumiyyətlə dünya miqyasında və ya çox geniş 

bir ərazidə çox sayda insana təsir göstərən bir epidemiya” kimi müəyyən  edilir.Səhiyyə Təşkilatı 

anlayışına görə aşağıdakı 3 şərt yerinə yetirildikdə xəstəlik pandemiya olaraq qeydə alınır: 

1. Əhalinin daha Əvvəl məruz qalmadığı bir xəstəliyin ortaya çıxması 

2. Xəstəliyin törədicisinin insanlara yoluxması və daha təhlükəli xəstəliyə yol açması 

3. İnsanlar arasında xəstəlik faktorunun asan və davamlı yayılması [3] 

 Yoluxma sayının artması nəticəsində 2020-ci il 24 mart tarixində xüsusi karantin rejimi tətbiq 

olunmuşdur.Karantin rejiminin tətbiq olunmasına baxmayaraq, yoluxma sayı sürətlə artmağa davam 

edir. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən epidemiyanın idarəedilməsində inkişaf etdirilən TƏBİB mobil 

tətbiqi daima yenilənir, eyni zamanda şəxs əsaslı izləmə, yoluxma sayının izlənilməsi, maskadan 

düzgün istifadə və riskləri görmələrini təmin edir [4].  

 



 

Şək. 1. Ölkəmizdə pandemiya başladıqdan sonra gündəlik yoluxma sayı 

 

Bir pandemiyanın gedişatının bir çox determinantlarından bəhs olunsa belə, əsas 

determinantlar bunlardır; əsas reproduktiv əmsalı, ölüm nisbəti, asemptomatik və yüngül halların 

nisbəti, statistik göstəricilər,temp artımı və nəzarət tədbirlərinin müvəffəqiyyət vəziyyəti. İlk amilləri 

dəyişdirmək mümkün olmadığından, pandemiyanın gedişatını dəyişə biləcək ən vacib amil nəzarət 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi, başqa sözlə, pandemiyanın idarəolunmasıdır. 

Dinamik göstəricilər zamanla səviyyənin dəyişməsini xarakterizə edir. Dinamika seriyalarının 

təhlili zamanla sosial-iqtisadi hadisələrin inkişafını öyrənmək üçün istifadə olunur. Müqayisə fərq 

(dinamikanın mütləq göstəriciləri) və ya nisbət (dinamikanın nisbi göstəriciləri) şəklində aparılır. 

Mütləq artımlara ,temp  dəyişikliyinə, sezonloq dəyişikliklərə nəzər yetirək. 

 



 

Şək. 2. Temp artımının hesablanması 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, maksimum artım Noyabr 2020-də, minimum qazanc isə 

Yanvar 2021-də müşahidə olunur.Çox sürətlə tempin artması müşahidə edilmişdir. Dinamika y 

seriyasının orta səviyyəsi mütləq səviyyələrin tipik dəyərini xarakterizə edir. Interval seriyasının orta 

səviyyəsi düsturla hesablanır: 

                 �̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
                     �̅� =

333295

15
= 22219.67 

Mart,20-dan May,21-dək yoluxma say ortalaması 22219,67 hesablanmışdır. Bu, gündəlik 

yoluxma sayının göstəricisidir. Bütün dövr üçün orta hesabla təhlil edilən göstəricinin böyüməsi 

aşağıdakı kimi hesablanır: 

𝑇𝑝
̅̅ ̅ = √

𝑦𝑛

𝑦1
 

14

= √
5700

1506

14

= 1.0997 

 

Mövsümi indeks aydan-aya, rübdən-rübə müntəzəm olaraq təkrarlanan müəyyən 

qanunauyğunluqları aşkar edir.Bir proqnoz hazırlamaq üçün mövsümiliyin öyrənilməsi aşağıdakı 

vəzifələri qoyur: mövsümi dalğalanmaların təzahürünü ədədi şəkildə ifadə etmək; iqtisadiyyatın 

müəyyən sahələri şəraitində güclərini və xarakterlərini üzə çıxarmaq; mövsümi dalğalanmalara səbəb 

olan amilləri üzə çıxarmaq; mövsümlülüyün təzahürünün iqtisadi nəticələrini tapmaq. 

 



 

Şək. 3.Mövsümi dalğalanmaların təhlili 

 

Mütləq fərqlər aylıq ortalamaların və ümumi ortalamaların hesablandıqdan sonrakı 

müqayisədən ibarətdir: 

∆𝑚= 𝑦�̅� − 𝑦𝑚̅̅ ̅̅  

Burada, 𝑦𝑡  iki və daha çox il üçün göstəricilərin orta qiymətidir. Mövsümlük indeksinin 

hesablanmış dəyərləri 100% dəyəri ilə müqayisə olunur. Mövsümlük indeks 100% -dən çox olarsa, 

bu, mövsümi amilin zaman seriyalarının səviyyələrini artırmaq istiqamətində təsirini göstərir. 

Mövsümlük indeks 100%-dən azdırsa, mövsümi amil zaman seriyası səviyyələrində azalmaya səbəb 

olur. 

 

Şək. 4. Mövsüm göstəriciləri 



 

Aprel və dekabr aylarında kəskin artım bunu   göstərir ki,  xəstəliyə mövsüm dəyişikliyi təsir 

etmir. Pandemiyanın gedişatını təyin edən başqa bir dəyişən “vəziyyətdəki ölüm nisbəti”dir. Bir 

epidemiyanın başlanğıcında, asemptomatik və yüngül xəstəliklər tam qeyd olunmadığı üçün ölüm 

nisbəti dəqiq müəyyən edilə bilməz.Pandemiyaya hazırlıq planlamasında müvafiq qurum və 

təşkilatlar arasında koordinasiyanın necə təmin ediləcəyi müəyyən edilmişdir.Bununla yanaşı, tətbiq 

zamanı baş verə biləcək risklər və həll yolları da hər tərəfdən həll edilməlidir.. Pandemiya zamanı 

görüləcək tədbirlərdə cəmiyyətin və dövlət və özəl təşkilatların iştirakının qiymətləndirilə biləcəyi 

sistemlər qurulmalıdır. Cəmiyyətdə bilinən, bilinməyənləri, yayılmanın qarşısını almaq və nəzarət 

etmək üçün nələr edildiyini bildirmək vacibdir. Bu çərçivədə yüksək risk qrupları, vasitəçilər və 

önləyicilər təhlil edilməli və ictimaiyyətlə təsirli ünsiyyət üçün təsirli mexanizmlər yaradılmalıdır 

[10]. Geniş karantin tədbirləri çərçivəsidə qeyri-neft sektorunun əsas lokomotivi olan xidmət və 

ticarət sektorlarının üzləşdikləri məhdudiyyətlər biznes və ümumi iqtisadiyyat üçün əlverişsiz mühit 

yaradır. Hər bir sahibkar və rəhbər hazırki və sonrakı müddətdə biznesi idarə etməyin yollarını 

müəyyən etməlidir [5]. 

“Risk ünsiyyəti” riskli vəziyyətə səbəb olan amil barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdan 

ibarətdir. Epidemiya idarəetməsindəki digər vacib məsələ cəmiyyətin iştirakının təmin 

edilməsidir.Yoluxucu xəstəlik epidemiyasının kontrol edilməsində nəzarət böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Nəzarət sistemləri səlahiyyətlilərə anında lazımi məlumatları verir və epidemiya ilə 

mübarizə üçün hansı tədbirlərin görülməsi barədə təlimatları bildirir. Yoluxucu xəstəliklərin 

qarşısının alınmasında və nəzarətində milli və beynəlxalq müşahidə sistemlərinin əhəmiyyəti bir daha 

COVID-19 pandemiyasında görülmüşdür. Bugünkü nəzarət sistemlərində inkişaf etmiş informasiya 

texnologiyaları, rəqəmsal tətbiqetmələr və süni intellekt tətbiqetmələrindən ən yüksək səviyyədə 

istifadə edilməlidir. 
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doktorant-Seymur  Ceyhun oğlu Məmmədov - Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

(UTECA), e.mail: s.memmedov@uteca.edu.az 

“Post-pandemiya dövründə rəqəmsal marketinq”; 

 

3. Dos.Hacıyeva Sevda Tofiq qızı - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Ünvan: Atatürk prospekti, Gəncə şəhəri, Azərbaycan AZ 2000  

“Covid -19 pandemiyası dövründə aqrobiznes sektorunda sahibkarlıq subyektlərinin  

rəqabət imkanlarının yüksəldilməsi istiqamətləri”; 

 

4. Doktorant: A.F.Həsənov - Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat 

İnstitutu,Ünvan: AZ 2002, Gəncə şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi 91 

anar.qasanzade@mail.ru 

anar.miri.hsv@gmail.com 

“Covid-19 pandemiyası dövründə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında əhəmiyyətli rol 

oynayan elektron ticarət və onun inkişaf istiqamətləri”; 

 

5. Amil Məmmədəli oğlu Məhərrəmov - Bakı Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə 

kafedrasının müdiri, amagerramov@gmail.com  

Rüstəm Şahvələd oğlu Şəfaqətov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

https://us04web.zoom.us/j/9246637399?pwd=WkowcEdBOUVmLy9HUjZFbTh1SkdwZz09
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İdarəçilik Akademiyası, rustamshafagatov@gmail.com 

“Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin mənimsənilməsinin ekoloji 

aspektləri”; 

 

6. Dosent Mübariz Məmmədli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, UNEC Biznes Məktəbi, 

“İqtisadiyyat və Biznesin idarə edilməsi” kafedrası, 

“Süni intellektin biznes fəaliyyətində rolu”; 

 

7. Dosent Murtəza Həsənov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrası,  

Mətanət Xəlilova - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının magistrantı  

“Azərbaycan Respublikasında Gənclər Sektoru və  “Covid-19” Pandemiyası Dövründə 

Fəaliyyəti”; 

 

8. Dosent Mustafayeva Nuridə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası, 

Bağırov Cavid - Bakı Dövlət Univerisiteti, Coğrafiya fakültəsi, Davamlı inkişafın 

idarəedilməsi,  

“Post Pandemiya dövründə elektron ticarət sistemin tədbiqi”; 

 

9. Zivər Zeynalova - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası, dosent əvəzi, 

“Vergi əxlaqi yüksək olan vergi ödəyicilərinə Dəstək layihəsi”; 

 

 

10. İ.ü.f.d.Təranə Qurbanova - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Sosial 

Qanunvericilik şöbəsinin böyük məsləhətçisi, 

tarana.qurbanova@meclis.gov.az 

“Postpandemiya dövründə yaşıl iqtisadiyyat: ekoloji təmiz məhsullar”; 

 

11. Dos. N.Ə.Mustafayeva, dos.evezi Quliyeva R.A.- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

"Covid-19 pandemya dövründə distant təhsilin xüsusiyyətləri və mahiyyəti"; 

 

12. Ə.Əlili - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Şeydayeva Sevda - “Davamlı inkişafın təbii ehtiyyatlarin idarəediməsi” 

“Müasir dövrdə postpandemiya dövrününsosial-iqtisadi fəsadları”; 

 

13. Dosent Mustafayeva Nuridə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası, 

Rzayev Nəriman - Bakı Dövlət Univerisiteti, Coğrafiya fakültəsi, Davamlı inkişafın 

idarəedilməsi  

“Azərbaycanda kargo şirkətlərin yük daşınmasında rolu”; 

 

14. Bahar Əsgərova Hüseynağa - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  

mailto:rustamshafagatov@gmail.com
mailto:tarana.qurbanova@meclis.gov.az


“Komputer mühəndisliyi” kafedrasının dosenti, e-mail: bahar2870@mail.ru, 

Məmmədova Jalə Məzahir - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, 

e-mail: mamedova.jale@gmail.com 

“Aviasiyada müasir texnologiyaların tətbiqi”; 

 

15. Doktorant S.H.Hüseynova - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

“Aqrar sahədə biznes strukturlarının maliyyə nəticələrinin təhlili”; 

 

16. Qurbanov Xaliq Haqverdi - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin,  

“Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment" kafedrasının baş müəllimi, 

info.qxm@gmail.com 

           “Azeri light” nefti dünyanin ən keyfiyyətli brendi kimi”; 

 

17.  Dos.Əliyeva Nailə Rauf qızı - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti, 

Sadıxov Xaliddin Səbuhi oğlu - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Маркетинговая стратегия предприятия “AZNEFTEMAŞ”; 

 

18. Dos. Qarayev Natiq Ənvər oğlu –  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

“Post-pandemiya dövrünün yeni modeli: strateji çağırışlar və trendlər”; 

 

19. Dos.Babayeva Sevil, Hüseynova Aysel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

“Программы быстрого реагирования для поддержки экономики в  

постпандемический период”; 

 

20. Dos.Süleymanova Gülarə Muxtar qızı - Azərbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

Covid -19 pandemiyası dövründə aqrobiznes sektorunda sahibkarlıq subyektlərinin  rəqabət 

imkanlarının yüksəldilməsi istiqamətləri  

“Azərbaycanın regionlarında müasir iqtisadi şəraitdə sosial infrastrukturun inkişafı”; 

 

21. Dosent Fuad Hümbətov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası 

“Dördüncü sənaye inqilabı vəqlobal  iqlim dəyişiklikləri”; 

 

22. İ.ü.f.d., dos.Qurbanova S.Ş. - Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,qurbanovaseide49@gmail.com 

“Bосстановление  и реконструкция освобожденных территорий и 

их влияние на экономику Азербайджанской Республики”; 

 

23. İ.ü.f.d., dos. Qurbanova S.Ş. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

Salehova Ayel Elşən qızı - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

mailto:bahar2870@mail.ru
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Akademiyası, I kurs Magistrant, ayel.salehova@mail.ru 

            “Müasir iqtisadiyyatın Post Pandemiya dövründə canlanması”; 

 

24. Dos.Qurbanova S.Ş. -  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının dosenti, 

Həsrətli Hənifə Elçin qızı - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası, Magistrant, henifehesretli@gmail.com 

“Pandemiya şəraitində Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və sahibkarlığın 

inkişafı meyilləri”; 

 

25. Cəfərov Ramil Azər oğlu - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası, Magistrant 

“Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin beynəlxalq və yerli qanunvericilik bazası”; 

 

26. Anar Şükürov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası, doktorant 

“Böhran vəziyyətində dövlət orqanlarının ictimayyətlə əlaqədar fəaliyyəti (Covid 19 

Pandemiya dövründə”; 

 

27. Qarayeva Ləman - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının magistrantı,  

“Pandemiya zamanı yaranan problemlər və post pandemiya 

  dövründə Azərbaycan iqtisdiyyatının inkişaf istiqamətləri”; 

 

28. Dos.Qurbanova S.Ş., Həsənova Zemfira Azər qızı - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, zemfira.gasanova97@gmail.com 

“Инновационная деятельность в Банковской сфере АР”; 

 

29. B/m Kərimova M.L., Cəfərova Rüstəm - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

“Государственное управление в условиях трансформации рынка”. 
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II BÖLMƏ 
COVİD -19 PANDEMİYASI VƏ RƏQƏMSAL DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/6669756207?pwd=VmN1V0FIY09QbDlvSFNncWt3aTN5Zz09 

Meeting ID: 666 975 6207 

Passcode: 033306 

 

Bölmə rəhbərləri:  

Professor  Q.S.Süleymanov  

Dosent Elçin Abasov  

Dosent Elnur Əliyev 

11:45-13:00 
 

 

1. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının“Dövlətidarəçiliyindəinformasiya texnologiyaları” kafedrasının müdirü, 

dosent, 

Zəhra Kazimova Vüqar - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının magistrantı 

“Pandemiya haqqinda analitik biliklərin formalaşmasi və Data Miningin tətbiqi”; 

 

2. Nərmin Zahid qızı Məmmədli - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant,  

nermin.memmedli.96@inbox.ru 

 “Kriptovalyutaların analizi və bazar qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasının təhlili”; 

 

3. Dos.Rəna Haciyeva Cavadxan - Qərbi Kaspi Universitetinin, “İnformasiya texnologiyaları” 

kafedrasının müdiri, dosent, 

Zəhra Kazimova Vüqar - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik  

Akademiyasının  magistrantı  

“Pandemiya şəraitində biliklərin idarə olunması”; 

 

4. Dos.Rəhimə Cəlilova Qurban - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Kompüter 

elmləri” kafedrasının dosenti, 

Aydin Abbasov Elşən - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının magistrı 

“İstifadəçi təcrübəsi və istifadəçi interfeysi dizaynının oxşarlıq və fərqləri”; 

 

5. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

“Dövlətidarəçiliyindəinformasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri, dosent, 

Aynur İsmayilova Rafiq - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının magistrantı 

“Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin yaşayış ərazilərinin idarəolunmasında tətbiqi 

problemləri”; 
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6. Dissertant Qasımova Mehriban Nemət qızı -  Azərbaycan Texniki Universiteti 

“Qiymətli kağızlar bazarının inkişaf perspektivləri və problemləri”; 

 

7. Dissertant Qasımova Mehriban Nemət qızı - Azərbaycan Texniki Universiteti 

“Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı dövründə investisiya və innovasiya potensialının 

qiymətləndirilməsi”; 

 

8. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində 

informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri, 

Həsən Nəsirli Mətləb - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində 

informasiya texnologiyaları” kafedrasının müəllimi 

“Şəhərlərin idarə olunmasında informasiya sistemlərinin verilənlər bazası”; 

 

9. Prof. Yaşar Abdullayev Ruhulla - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

“Elektromexanika” kafedrasının professoru, texnika elmlər doktoru 

Elşad Səfiyev Süleyman - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

“Elektromexanika” kafedrasının dosenti, texnika elmlər doktoru 

“Sosial-iqtisadi inkişafın dövlət tərəfindən tənzinləməsində amil (səbəb) modeli biliyinin 

tətbiq edilməsi”; 

 

10. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri, 

dosent, 

Sevinc Zeynalova Hüseyn - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyindəinformasiya texnologiyaları” kafedrasının 

kabinet müdiri 

“Pandemiya dövründə Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində 

informasiyatexnologiyaları” kafedrasının təlim-tədris prosesinin təcrübəsi”; 

 

11. Nərgiz Əzimova Vəliəddin - Baki Dovlet Universitetinin “Neft kimyasi və kimya 

texnologiyasi” kafedrasının baş müəllimi 

Atiq Əliyev Əsban - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlətidarəçiliyində informasiya texnologiyaları” 

kafedrasının baş müəllimi 

“Dövlət idarələrində Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin (CİS) tətbiq sahələri”; 

 

12. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri, 

dosent 

Anna Aleksandrovna Elyaşina - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyindəinformasiya texnologiyaları” kafedrasının 

müəllimi, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin SosialMüdafiəsi Nazirliyinin 

Aparatının İqtisadiyyat şöbəsininSatınalmaların təşkili sektorunun Baş məsləhətçisi 

“Müasir iqtisadiyyatda Kraudsorsinqin tətbiqi”; 



 

13. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri, 

dosent 

Bahar Əsgərova Hüseynağa - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin“Kompüter 

mühəndisliyi” kafedrasının dosenti 

“Risk şəraitində idarəetmə qərarların optimallaşması”; 

 

14. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyindəinformasiya texnologiyaları” kafedrasının müdirü, 

dosent 

Əzizə Mahmudova Mahir - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlətİdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyindəinformasiya texnologiyaları” kafedrasının müəllim 

“Ağıllı kənd” innovativ iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi: struktur və funksiyaları”; 

 

15. Dos.Bahar Əsgərova Hüseynağa - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetinin“Kompüter mühəndisliyi” kafedrasının dosenti, bahar2870@mail.ru 

“Dövlət rəqəmsal idarəetmə: kibernetik yanaşma və müasir modelləşdirmə”; 

 

16. Dos.Abasov Elçin Arif  -  iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent , Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, abasov_e@mail.ru 

Haciyeva Rəna Cavadxan -  Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 

rena_gajieva@yahoo.com 

“Tədrisdə fənlərarasi əlaqələrin yaradilmasi 

(informatika fənni üzrə mövzunun riyaziyyat fənnindən olan 

Mövzu ilə əlaqələndirmənin bir yolu haqqinda)”; 

 

17. Qoşqar Əliyev Seyfullah - AMEA-nın Kataliz və qeyri üzvi kimya institutunun “Kimya-

texnologiya proseslərin modelləşdirilməsi” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, dosent 

Güllü Məhərrəmova Rəsul - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı 

“Verilənlərin emalinin avtomatlaşdirilmiş sistemlərinin (VEAS) təhlükəsizliyi”; 

 

18. Dos.Səbirə Bağirova Yusif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının “İntellektual sistemlərin idarə olunması” kafedrasının dosenti 

Rumiyyə Fərzəliyeva Vüqar - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası magistrı 

“Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatinin verilənlər bazasinin formalaşmasinin problemləri və 

tətbiqi perspektivləri”; 

 

19. Dos.Bahar Əsgərova Hüseynağa - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  

“Komputer mühəndisliyi” kafedrasının dosenti , bahar2870@mail.ru 

Məmmədova Jalə Məzahir - Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, e-mail: 

mamedova.jale@gmail.com 

“Aviasiyada müasir texnologiyaların tətbiqi”; 
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20. Dos.Əliyeva Aytən Mövsüm - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  

“Kompüter mühəndisliyi” kafedrasının dosenti  

Şabanova Əsmər Elman - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin magistrantı 

“CSS kodlarının HTML sənədinə yerləşdirilməsi”; 

 

21. Prof. Pərviz Qurbanov Əhməd - Qərbi Kaspi Universitetinin, “Maliyyə mühasibat uçotu” 

kafedrasının müdiri, professor 

Aygün Çobanova Namiq - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası magistrı 

E-mail: aygun.cobanova@gmail.com 

“Nəqliyyat məsələsinin optimal həlli”; 

 

22. Dos.Elçin Həsənov Qafar - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının “İntellektual sistemlərin idarə olunması” kafedrasının dosenti 

Nahid Şükürlü Alişan - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası magistrantı  

“İdarəetmədə instrumental proqramlaşdirma sistemlərinin tətbiqi”; 

 

23. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlətidarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri , 

dosent 

Mürvət Məmmədov Bəhruz - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanındaDövlət 

İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, murvetmemmedov@gmail.com 

“Pandemiyaşəraitində Təhsilintez bazar maliyyələşdirilməsi”; 

 

24. Əliyev Atiq – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlətidarəçiliyində informasiya texnologiyaları” 

kafedrasının baş müəllimi 

“Excel funksiyalarından və VBA dilindən istifadə edərək İqtisadi Modellərin həlli”; 

 

25. Dos.Elçin Abasov Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dövlətidarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri , 

dosent  

Məmmədov Hafiz Müşfiq Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin magistrantı 

“Способы создания сетевых протоколов и причины их надобности в 

корпоративных сетях”; 

 

26. Əliyeva Aytən Mövsüm  - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  

“Kompüter   mühəndisliyi” kafedrasının  dosenti 

Mirzəzadə Şəhanə Nadir - Azərbaycan Dövlət Neft və SənayeUniversitetinin magistrantı 

sehane.mzadeh98@gmail.com 

“Pandemiya şəraitində Mülki aviasiya sahəsində keçirilmiş sorğular”; 

 

27. Əliyeva Aytən Mövsüm - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  

“Kompüter   mühəndisliyi” kafedrasının dosenti 

Mirzəzadə Şəhanə Nadir - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  
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magistrantı, sehane.mzadeh98@gmail.com 

“Uçuşun xidmət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün elektron sorğu sistemi”; 

 

28. Rəcəbli Əlövsət Əhməd - AMEA Fizika İnstitutu, aparıcı elmi işçi, 

Rəcəbova Aytac Asif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının magistrantı, e-mail: aytac.recebova.97@mail.ru 

“Tənliklər sisteminin təqribi həll üsullarının müqayisəli təhlili”; 

 

29. Dos.Abbasov Elçin Arif - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, abasov_e@mail.ru 

Zeynəb Bağirli - Həmzəyeva Bağir - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının magistrı, zeynab.bagirly@gmail.com 

“İqtisadiyyatın rəqəmsallaşması, onun intellektuallaşma amili kimi”; 

 

30. Səbirə Bağirova Yusif  - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “İntellektual sistemlərin idarə olunması” kafedrasının dosenti 

Qumru Mahmudova Zeynalabdin - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası magistrı 

“Müasir idarəetmədə bilik bazasinin  formalaşmasi”; 

 

31. Ələkbər Həsənov Ağasəf - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neft-kimya 

texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının müdiri, professor 

Əfsanə Mehdixanova Eldəniz - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası magistrantı 

“Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin ümumi təsnifatı və funksional akseptləri” 
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III BÖLMƏ– POSTERLƏR 
11:45- 13:00 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3361003587?pwd=dkhOT0dPRVZaQm9OVWtyR0dRL0ZkQT09 

Meeting ID: 336 100 3587 

Passcode: 2tFY2v 

 

Bölmə rəhbərləri:  
Dosent Zeynalova Elmira 

Dosent Həsənov Mürtəza 

Dosent Mustafayeva Nuridə 
 

 
1. Prof. Xatirə Hüseynova, Ülkər Mehrəliyeva - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, ulkarmehralieva@gmail.com 

“Müasir  dövrdə Azərbaycan Respublikasının regional inkişafının kompleks təhlili”; 

 

2. UNEC Tədris Şöbəsinin müdiri, dosent Azadov E.H., Həsən Qahirli - Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, 

hqahirli@mail.ru 

 “Logistik fəaliyyətin inkişafını təmin edən əsas göstəricilər”;  

 

3. Prof. Dr. Ali B. Kutvan,  Türkan Xanış-zadə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantıturkanxzv@gmail.com 

“ TRİZ – modern innovasiya metodologiyası” 

 

4. İ.ü.f.d., dos. Y.Ə.Məmmədov, Anar Məmmədov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı,  

“COVİD-19 dünya statstikaları”; 

 

5. İ.e.d.,dos.Eldar İsmayılov,  Murad Teymurov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, teymurov.murad.97@gmail.com 

“Regional bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması”; 

 

6. Sevda Şeydayeva - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası, 

“Post pandemiya dövrü iqtisadiyyatı reallıqlar və proqnozlar”; 

 

7. İ.ü.f.d., dos.Natiq Qarayev, Fidan Rəhimli - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı,rehimlifidan97@gmail.com 

“Azərbaycanda dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı mühiti”; 

 

8. İ.ü.f.d.,dos.Məmməd Məmmədov, Aliyə Oruclu - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı,  aliyeoruclu@gmail.com 
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“ Strateji yol xəritəsində əsas strateji məqsədlər”;  

 

9. Tapdıqlı Səbinə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının magistrantı,sebinetapdiqli@gmail.com 

“ Biliyin idarə olunmasının müəssisələr üçün strateji əhəmiyyəti”; 

 

10. İ.ü.f.d., b/m  Qurbanova Təranə, Fariz Bayramov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, farizbayram.062@gmail.com 

“Regionun sosial-iqtisadi inkişafında və məqsədli proqramlarının (2019-2023-cü illər) 

reallaşmasında bələdiyyələrin rolu”; 

 

11. İ.ü.f.d., dos.Bağırzadə Murad , Cəfərova Fidan -  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, fidan.cafarova@inbox.ru 

“Regionlarda sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi imkanları”; 

 

12. Dos. Rəsmiyyə Abdullayeva , Xəlilova Şəhanə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı,wehane.xelilova@gmail.com 

“Son illər Azərbaycanda sosial təminat sisteminin idarə edilməsinin yaxşılaşdırılması 

istqamətləri”; 

 

13. İ.e.d., dos. Quliyev Müşfiq,  Abumüslüm Nurməmmədov - Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

magistrantı,muslimnurmamedov@mail.ru 

“Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların strateji istiqamətləri və perspektivləri”; 

 

14. Dos. Məmmədov Y.Ə. , Yaqubzadə Mayis - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı,mayisyaqubzad@gmail.com 

“Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi mənbələri”; 

 

15. K/t.ü.f.d., dos. İ.A.İbrahimov, Salmanova Zəhra Zülfüqar q. - Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

magistrantı,zahra.salmanova@gmail.com, 

“Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi”; 

16. Dos.Səidə Qurbanova,  Camal Quluzadə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, guluzadejamal@gmail.com
 “Strateji 

idarəetmənin anlayışı, mahiyyəti və məzmunu” 
17. Hilalə Cəfərova,  Fatimə Qurbanova – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, 

“Azərbaycan Respublikasınının tədiyyə balansının riyazi statistik təhlili”; 

18. Dos.Muğanliski Rövşən, Qənbərova Nuranə Nuru qızı  - Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı, qanbarova_98@mail.ru 

“Стратегия диверсификации”. 

KONFRANSIN BAĞLANMASI- 13:00 
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statstikaları: COVk 

konfans konfrannsjdxxxx19 dünya statstikalar 

 

KONFRANS MATERİALLARI 

 

I BÖLMƏ 
COVİD -19 PANDEMİYASI VƏ İQTİSADİ TƏSİRLƏR 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/9246637399?pwd=WkowcEdBOUVmLy9HUjZFbTh1SkdwZz09 

Meeting ID: 924 663 7399 

Passcode: 123456 

 

Bölmə rəhbəri:   

Prof. X. M. Hüseynova 

Prof.  Dr.Ali B. Kutvan 

                                  Dos. Nüşabə Hacıyeva 

 
 

1. İ.e.d,professor: Q.S.Süleymanov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Ünvan: 16/21 Azadlıq prospekti, Bakı 

Dos. Nüşabə Hacıyeva 

A zərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, 

Gənc tədqiqatçi T.Ə.Şeydai 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Ünvan: 16/21 Azadlıqprospekti, Bakı 

turkan.sheydai@asoiu.edu.az 

turkan.sheydai.90@list.ru 

 

Koronavirus  pandemiyasinin  dünya iqtisadiyyatina təsiri və onun idarə edilməsi  

mexanizmləri 

 

Açar sözlər: ÜDM, sosial-iqtisadi inkişaf, pandemiya, makroiqtisadiyyat, 

mikroiqtisadiyyat. 

 

Xülasə 

Məqalədə koronavirus pandemiyasının yayılma  səbəbləri, əlamətləri və ona  nəzarət  etmək 

yolları tədqiq  edilmişdir.  

Məqalədəəsaslandırılır ki, pandemiyaya“epidemioloji əyrisin  düzləşdirilməsi deməkdir. 

Yəni, dünyada infeksiyanın yayılma sürətini azaltmaq  üçün  müxtəlif sosial-iqtisadi tədbirlərin 

aparılması vacibdir. 

 Məqalənin sonunda isə  koronavirus pandemiyasının  dünya və  o cümlədəndə   Azərbaycan 

https://us04web.zoom.us/j/9246637399?pwd=WkowcEdBOUVmLy9HUjZFbTh1SkdwZz09
mailto:turkan.sheydai@asoiu.edu.az
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iqtisadiyyatına  təsirinin  sosial-iqtisadi aspektləri tədqiq edilir. 

Giriş 

Koronavirus  pandemiyasıilk dəfə 2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində qeydə alınıb. 

30 yanvar 2020 — ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu epidemiyanı beynəlxalq əhəmiyyətli ictimai 

səhiyyə sahəsində, 11 mart-da isə pandemiya sahəsində fövqəladə vəziyyət elan edib.  

10 May 2021-ci il tarixindən etibarən bütün dünyada 159 milyon xəstəlik hadisəsi qeydə alınıb 

3,3 milyondan çox insan dünyasını dəyişib və 137 milyondan çox sağalıb. 

Əsasən, SARS-CoV-2 virusu sıx əlaqə ilə, tez-tez öskürək, asqırma və söhbət zamanı yaranan 

kiçik damcılar vasitəsilə ötürülür.  Damlaadətən yerə və ya səthə düşür. Ən çox yoluxmuş simptomlar 

göründükdən sonra ilk üç gün ərzində yayılma mümkündür,  eləcə də simptomlar göstərməyən 

insanlar vasitəsilə də yoluxma mümkündür. 

Ümumi simptomlara qızdırma, öskürək, yorğunluq, nəfəs darlığı, anosmiya (iy itkisi) və 

qulaqların tıkanması daxildir.  Bu halda tənəffüs çatışmazlığı sindromu və sətəlcəm meydana gələ 

bilər. İnkubasiya dövrü, yəni infeksiya anından simptomların təzahürünə qədər olan bir müddət 

adətən beş gündür. Lakin, iki gündən on dörd günə qədər dəyişə bilər. Xəstəliyin müalicəsi 

simptomatik terapiya (fərdi simptomları aradan qaldırılması) vasitəsilə həyata keçirilir. 

Pandemiyanın yayılma  dinamikası. 

Pandemiya Böyük Depressiya və təxminən 265 milyon insana təsir edən kütləvi aclıqdan 

sonra dünyanın ən böyük tənəzzülü də daxil olmaqla ciddi sosial-iqtisadi təsirlərə səbəb oldu və  

çoxlu idman, dini, siyasi və mədəni tədbirlərin köçürülməsi və ya ləğv edilməsinə gətirib çıxardı və 

geniş yayılmış təchizat çatışmazlığı çaxnaşma alışları ilə daha da ağırlaşdırdı. Çirkləndirici 

maddələrin və istixana qazlarının emissiyaları azaldı. Məktəblər, universitetlər və kolleclər ya 

ümummilli və ya yerli əsaslarla, 172 ölkədə bağlanıdı.  Bu da məktəb və tələbə yaşlarında dünya 

əhalisinin təxminən 98,5% - ə təsir etmişdir. Virus haqqında dezinformasiya sosial şəbəkələr və 

kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə yayılıb. Çin xalqına və Çin kimi qəbul edilənlərə qarşı 

ksenofobiya və ayrı-seçkilik halları məlumdur. 

2020-ci ilin aprelindən  sonra pandemiya, sürətlə inkişaf etməkdə olan bazar və bir sıra  böyük 

ölkələrdə və  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, ciddi özünü təcrid etməyə və rəhbərlik etməyə ehtiyac 

yaradıb.Bu ölkələrdə hər kəs üçün infeksiya və ölüm halları qeydə alınır.Əhali və test dinamikası ilə 

bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik yaranmışdır.  

Pandemiyanın  dünya və Azərbaycan  iqtisadiyyatına təsiri. 

Dünyada özünü təcrid rejimi tətbiq edilmişdir,  pandemiya mart  2020-ci ilin ayının 

ortalarından may ayının ortalarına qədər ən intensiv və geniş yayılmışdır. Ölkə iqtisadiyyatı tədricən 

öz işini bərpa etdikcə, hərəkətlilik bəzi sahələrdə artmışdır, lakin ümumiyyətlə insanlar könüllü bir-

biri ilə əlaqəsi  azalmış  və virusun  yayılması əvvəlki, səviyyəsi ilə müqayisədə aşağı düşmüşdü. 

2020-ci ildə qlobal iqtisadiyyatın daralması -3,5%  təxmin edildiyi halda, azalma gözlənilən 

proqnozdan 0,9 % daha az oldu. 

Şübhəsiz ki, koronavirus dünyanın o cümlədəndə Azərbaycanın iqtisadi proseslərinə böyük 

təsir göstərib. Buna görə də, 2020-ci ildə baş verən iqtisadiyyatdakı prosesləri koronavirus və onun 

təsiri prizmasından qiymətləndirmək lazımdır. 

2020-ci ilin 11 ayı ərzində Azərbaycanda ÜDM-in azalması 4.3% təşkil edib.  Bu da son 25 

ildə ən böyük tənəzzüldür. Bundan başqa, ÜDM-ə əlavə təzyiq OPEK+ - in yeni sövdələşməsi idi. 

Bu sövdələşmə çərçivəsində Azərbaycan neft hasilatının azaldılmasına getməli idi. Buna görə də indi 

Azərbaycan iqtisadiyyatı 2021-2022-ci illərdə itkiləri bərpa etməli və 2019-cu ilin əvvəlki 

səviyyəsinə qayıtmalıdır. 

2020-ci ilin yazında neftin aşağı qiyməti Azərbaycanın neft ixracından gələn  gəlirlərinin 



azalmasına gətirib çıxardı. Azərbaycanın neft ixracından əldə etdiyi gəlir təxminən $9 mlrd.təşkil 

edib ki, bu da bir il əvvəlkindən 36,2% azdır. Aydındır ki, cari qiymətlərlə 2019-cu ildə əldə olunan 

gəlirlərin (14,8 milyard dollar) həcminə nail olmaq mümkün olmayacaq. Qaz ixracından əldə olunan 

gəlirlər 4,8% - təxminən 2,2 milyard dollar artsa da, qazın ixracından əldə edilən gəlir neft ixracından 

əldə edilən gəlirdən 4 dəfə azdır. 

Bundan başqa, koronavirus səbəbindən Azərbaycanın  2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin 

parametrlərinə yenidən baxmağa məcbur olub. Neftin baza qiyməti bir barrel üçün 55 dollardan 35 

dollara endirildi. Nəticədə itkilərin kompensasiya edilməsi üçün Dövlət Neft Fondundan dövlət 

büdcəsinə transfertlərin həcmi 12,2 mlrd.manata qədər artırılıb ki, bu da bir neçə vəzifənin  

makroiqtisadi, maliyyə və valyuta sabitliyinin yerinə yetirilməsinə  imkan verib. 

Ümumilikdə, isə belə çətin ildə Azərbaycan hakimiyyəti makroiqtisadi sabitliyi təmin edə 

bilib. 

COVİD-19 səbəbindən müxtəlif məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan 

hakimiyyəti aprel ayında iqtisadiyyat subyektlərinin qorunub saxlanmasına yönəlmiş tədbirlər 

paketini qəbul edib. Söhbət təkcə özəl sektordan deyil, həm də dövlət şirkətlərindən gedir. 

Ümumilikdə, iqtisadiyyata dəstəyin həcmi 3,5 mlrd.manat və ya ÜDM-in 4,2% - i 2019-cu ildə 

qiymətləndirilir. COVİD-19 koronavirus infeksiyasından zərər çəkmiş ölkənin regionlarında 

sahibkarlara ümumi məbləği 332 mln.manatdan çox olan üç maliyyə yardımı paketi verilmişdir. 

Bundan başqa, sahibkarlara kreditlərin cəlb edilməsi üzrə dövlət zəmanəti verilib. Bu zaman biznesin 

kredit dəstəyi paketi 1,5 mlrd.manat qiymətləndirilir. 

Bu yardım ayrı-ayrı sektorlarda sahibkarların itkilərini qismən kompensasiya etməyə imkan 

verib, lakin biznesin bütün problemlərini həll etməyib. Pandemiya nə qədər uzun sürərsə, sahibkarlar 

daha çox sərt tədbirlərə getməyə məcbur olurlar. Ən yaxşı halda bu, özünü Heyətin maaşlarının 

azaldılmasında göstərir, ən pis halda isə şirkətlər mövcud məhdudiyyətlər üzündən kadrları ixtisar 

etməyə məcburdurlar. 

Fərdi sahibkarlar məhdudiyyətlərdən daha çox zərər çəkiblər. Bəli, onlara yazda müəyyən 

maliyyə dəstəyi verilmişdir. Onlar üçün məcburi sosial sığortaya ayırmalar dərəcələri aşağı salınmış, 

müəyyən vergi güzəştləri verilmişdir. Lakin ticarət, turizm, xidmətlər, bir çox fərdi sahibkarlar kimi 

sahələrdə ciddi ziyan çəkdilər və dövlətdən verilən yardım onların itkilərini tam şəkildə 

kompensasiya edə bilmədi. Hazırda pandemiyanın nə vaxt başa çatacağını və həyatın normal məcraya 

qayıdacağını söyləmək çətin olduğunu nəzərə alsaq, aydındır ki, biznesə dövlətdən, ən azı, 2021-ci 

ilin birinci yarısında dəstək lazımdır. 

Koronavirus  pandemiyasının  dünya ölkələrinin, o cümlədən  Azərbaycanın ÜDM-ə  təsirinin  

qiymətləndirilməsinin  mövcüd  və  proqnoz  göstəricilərinin təhlil göstərir ki, 2021-ci ildə dünya 

iqtisadi fəallığının bərpası ilə dünya ticarətinin həcminin təxminən 8 % artacağı proqnozlaşdırılır. 

2022-ci ildə orta templərlə 6%;  xidmət ticarətinin bərpası isə əmtəə ticarətin həcminin bərpasından 

daha yavaş templə artacağı  proqnozlaşdırılır. Bu da Beynəlxalq Turizm və işgüzar səfərlər sahəsində 

azaldılmış fəallığa uyğundur. Hətta 2021-2022-ci illərdə iqtisadiyyatın gözlənilən yüksəlişi halında 

belə güman edilir ki, faktiki və potensial istehsal həcmi arasındakı fərq yalnız 2022-ci ildən sonra 

bağlanacaq. İstehsalın həcminin kəskin azalması nəticədə 2021-2022-ci illər ərzində inflyasiyanın 

aşağı düşməsinə səbəb olar. İqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə isə, ümumiyyətlə, mərkəzi bankların 

hədəf göstəricilərindən aşağı səviyyədə qalacağı proqnozlaşdırılır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə inflasiya 1,5 % artmaqla  4 %  bir qədər yüksək səviyyədə 

proqnozlaşdırılır.Bu da ötən dövrlərdə həmin ölkələr qrupu üçün orta göstəricidən aşağıdır. 

2021-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq ABŞ və Yaponiyanın sonun iqtisadi fəallığının 

yüksəldilməsi gözlənilir. Avro və Birləşmiş Krallıq zonasında iqtisadi fəaliyyətin2022-ci ildə 2019-



cu ilin sonuna qədər olan səviyyələrdən daha aşağı qalması gözlənilir. Dinamikada geniş fərqliliklər 

insanların davranışının və dövlət səhiyyə sisteminin xəstəliklərin yayılmasına reaksiyasının 

xarakterində, ölkələr arasındakı fərqlər, iqtisadi fəallığın daha əvvəl mövcud olmuş tendensiyalar və 

böhranın başladığı zaman struktur qeyri-sabitlik amillərinə çeviklik və adaptasiya dərəcəsində 

fərqliliklər ilə əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən edilir. ABŞ üçün 2021-ci il üçün proqnoza 2020-ci ilin 

ikinci yarısından Aktiv dinamikanın davam etdirilməsi və 2020-ci ilin dekabr ayında elan edilmiş 

vergi-büdcə tədbirləri paketi hesabına əlavə dəstəyin göstərilməsi nəticəsində oktyabr buraxılışının 

proqnozu ilə müqayisədə 2 %  artım istiqamətində yenidən baxılıb. Eyni ilə, Yaponiya üçün 

proqnozun 0,8 faiz bəndi artımına yenidən baxılması əsasən, 2020-ci ilin sonunda elan edilmiş vergi-

büdcə tədbirləri tərəfindən əlavə təkan ilə izah olunur. Proqnozların bu yaxşılaşması iqtisadi fəallığın 

2020-ci ilin sonuna yaxın müşahidə edilən zəifləməsi nəticəsində 2021-ci il üçün proqnozların avro 

zonasının aşağı salınması istiqamətində yenidən baxılması ilə qismən kompensasiya edilir. 

 

Nəticə  

Pandemiyanın yaratdığı təcili problemləri həll etməklə yanaşı, ölkələr təsir azaltma tədbirlərini 

gücləndirmək üçün yaxından çalışmalıdırlar. Əlavə olaraq ticarət və texnologiya gərginliyinə səbəb 

olan iqtisadi məsələləri həll etmək üçün daha çox çoxtərəfli əməkdaşlıq tələb olunur və qaydalara 

əsaslanan çoxtərəfli ticarət sistemindəki çatışmazlıqları aradan qaldırmaq. 

Bəs süni intellektdən istifadə edərək epidemiya ilə necə mübarizə apara bilərik? koronavirusu 

idarə etmək və yayılmanı azaltmaq üçün edilən 10 süni intellekt addımı aşağıdakılardır: 

1. Virusun identifikasiyası, monitorinqi və proqnozlaşdırılması.  

2. Virus diaqnozu.  

3. Səhiyyə xidməti əməliyyatları.  

4. Dronlarla nəqliyyat. 

5. Sterilizasiya.  

6. Dərman vasitələrinin inkişafı.  

7. Qabaqcıl parçalarla daha çox qorunma.  

8. Yoluxmuş şəxslərin təhlili.  

9. Məlumat xidmətləri.  

10. Koronavirus peyvəndi üzərində işləyən superkompüterlər. 
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POST-PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ RƏQƏMSAL MARKETİNQ 

 

XÜLASƏ 

 

Bildiyimiz kimi, rəqəmsal marketinq artıq 15-20 ildir ki, Avropa və ABŞ-da uğurla sınaqdan 

keçirilir. Xüsusən xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər daha çox rəqəmsallaşmağa meyl 

göstərirlər. Müştərilərə loyallığın daha da artırılması üçün günün əsas tələbi olan rəqəmsal marketinq 

post-pandemiyada öz çiçəklənmə dövrünü yaşayır. 

Şirkətlər üçün rəqəmsal marketinq koronavirusa qarşı ən yaxşı müdafiə alətidir. Bütün sənaye 

sahələri üçün daha çox rəqəmsal həllər nəzərə alınmalıdır. Vebinarlar, rəqəmsal əyləncə, virtual 

təqdimatlar və müştəri bələdciləri fiziki təmasın məhdudlaşdırıldığı zaman gələcək həll nümunələri 

kimi qeyd etmək olar. Bu dönəmdə, sosial media kanallarında, vebsaytlarda və digər məsafəli 

kommunikasiya kanallarında müştəri xidmətinin rolu xeyli artır və daha çox diqqət, dəqiqliklə 

hazırlanmış iş prosedurları və genişlənmiş onlayn ələtlərinin tətbiqini tələb edir. 

 Açar sözlər: iqtisadi model, ticarət platforması, nəğdsiz pul hesablaşmaları, pərakəndə satış, 

sahibkarlıq. 

Bizləri öz əhatəsinə alan COVID-19 pandemiyası dünya iqtisadiyyatını öz təsiri altına 

almışdır. Artıq dünya iqtisadiyyatında yeni iqtisadi modelin tətbiqinin və yeni trendlərin yaradılması 

olduqca zəruri hal almışdır. Dünyanın əksər ölkələrində yeni texnologiyalara əsaslanan xidmət 

sahələri yaradılmış, dünya əhalisinə yeni xidmətlər təqdim edilir. Artıq dünya bazarları yeni tələblərlə 

işləməyə başlamışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi yeni texnologiyaların yaradılması bir çox yeni dəyişiklərin yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Belə ki, inkişaf etməkdə olan texnologiyalar, eləcə də dünyada baş verən sosial-
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demoqrafik dəyişiklər və iqtisadi qeyri-müəyyənliklər birlikdə iqtisadi münasibətlərdə ciddi 

dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Məhz bu dəyişiklərin təməl hərəkətverici qüvvəsi rəqəmsal 

marketinqdir. 

Rəqəmsal marketinq insanlar, müəssisələr, cihazlar, məlumatlar və proseslər arasındakı 

milyardlarla gündəlik onlayn əlaqədən qaynaqlanan bir iqtisadi fəaliyyətdir.Dünyanı öz əhatəsinə 

alan COVID-19 pandemiyası səbəbi ilə  rəqəmsal marketinq fəaliyyətləri önəmli sahəyə çevrilmişdir.  

İnsanların daha çox vaxtlarını öz evlərində keçirməsi internet istifadəçilərinin sayını surətlə 

artırmışdır. İnternetə çıxışın artması nəticəsində  elektron ticarətin və elektron marketinqin fəaliyyət 

sahələrinin surətlə böyüməsi, firma və şirkətlərin marketinq fəaliyyətinə ayırdıqları vəsaitlər hər gün 

durmadan artmaqdadır. Post-pandemiya dövründə online marketinqin önəmi artmasına baxmayaraq 

özü ilə bərabər bir çox xüsusiyyətlər yaratmışdır. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən müəssisələr, şirkət 

və firmalar onlayn marketinq kanallarının idarə edilməsi və səmərə əldə edilməsi üçün ilk öncə bu 

kanalların xüsusiyyətlərinə hakim olmalıdırlar.  

Artıq dünyada yeni iş modelləri və idarəetmə mədəniyyəti meydana gəlir. İqtisadiyyatın 

rəqəmsallaşdırılması dünyada ticarətin idarə olunmasını, optimallaşdırılmasını, paylaşılmasını və 

yerləşdirilməsini əsaslı şəkildə dəyişdirir, yeni "ağıllı" rəqəmsal şəbəkələr yaranır.Bu proses 

məhsuldarlığı artırır, şirkətləri yeni fikirlərə, texnologiyalara, yeni idarəetmə və biznes modellərinə 

keçməyə təhrik edir və bazarlara yeni çıxış kanalları yaradır.  

Rəqəmsal marketinqin potensial faydaları böyükdür. Çünki proseslərin və istehsalın 

optimallaşdırılmasına, əməliyyat xərclərinin azaldılmasına və tədarük zəncirlərinin dəyişməsinə 

kömək edən rəqəmsal məhsul və xidmətlər rəqabət qabiliyyətini və məhsuldarlığı əhəmiyyətli 

dərəcədə artırmaq imkanları yaradır. Rəqəmsal marketinqin istehlakçılar üçün faydası rəqabətli 

qiymətlərlə daha geniş çeşidli mal və xidmətlər əldə etməkdir. Bundan əlavə, rəqəmsallaşma 

sahibkarlıq və iş yerlərinin açılması üçün də yeni imkanlar yaradır. [1] 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə "2018–

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət 

Proqramı" təsdiq edilib. Dövlət Proqramında göstərilir ki, nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında şəffaflıq artacaq, vergidən yayınma halları azalacaq, 

bank sektoru sağlamlaşacaq, işəgötürənlə işçi arasında maliyyə şəffaflığı təmin ediləcək, sosial 

sığorta ayırmalarının həcmi artacaq, elektron bank əməliyyatlarının çeşidi və həcmi genişlənəcək, 

elektron bankçılıqdan istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi artacaq, elektron ticarətin həcmi böyüyəcək. 

Bütün bunlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın nağdsızlaşmasını sürətləndirəcək və nəticədə real ÜDM-

in və dövlət büdcəsi gəlirlərinin artmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə ciddi töhfə 

verəcəkdir. 

Pandemiya dövrünün iqtisadi sektora olan təsirini ilk növbədə nəğdsiz pul hesablaşmaları və 



ödənişlərin həcminin artmasında görmək mümkündür.Kontaktsız ödənişlər, yeni pos-terminalların 

quraşdırılması, kod yığmadan kartı yaxınlaşdıraraq ödəniş etməyin mümkünlüyünü buna misal olaraq 

göstərmək olar. Pandemiya dövründə onlayn sifarişlər, onlayn alış-veriş artmaqda davam edir, 

vətəndaşlar da bu tip sifarişlərə və alqı-satqıya öyrəşməyə başlayıblar. 2019-cu ilə nisbətən onlayn 

ödənişlərdə üç qata qədər artım olub. Ancaq ümumi ticarət dövriyyəsində belə ödənişlərin həcmi hələ 

də kiçikdir. Qonşu ölkələrdə nəğdsiz ödənişlərin çəkisi bəzən 50 faizdən çoxunu təşkil edir. 

Azərbaycanda bu göstərici təxminən 20 faizə yaxınlaşıb, pandemiyadan əvvəl isə 10 faiz idi.[2] 

Bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də pandemiya rəqəmsal sferanı, elektron alış-veriş 

səhəsini, onlayn ticarət sferasını stimullaşdırıb. Ölkəmizdə son bir il ərzində çatdırma şirkətlərinin 

sayı kəskin artmışdır.Statistik məlumatlara əsasən belə şirkətlərin sayı 1 il ərzində 60-70-ə yüksəlib, 

halbuki pandemiyadan əvvəl yalnız bir neçə belə şirkət var idi. İnsanlar həmin şirkətlər vasitəsilə 

onlayn sifarişlər edir. İnsanlar dünyanın istənilən nöqtəsində müxtəlif məhsullar alırlar. Bütün 

dünyada çatdırma rəqəmsal marketinqin əsas elementlərindən biridir. Bu isə hal-hazırda bu sahəni 

dünyada ən rəqabətli sahələrdən birinə çevirib. 

Bu inkişafla bərabər bəzi problemlər də özünü göstərmişdir. Ən böyük problem isə 

məşğulluqla əlaqədar problemdir. Pandemiya səbəbi ilə iqtisadiyyata ciddi zərər dəyən sahələr turizm 

və xidmət sahələridir. Bu isə insanların işsizliyinə səbəb olmuşdur. 

Covid-19 pandemiyasından dolayı bir çox biznes sahələri itkilər ilə üzləşsə də, onların hamısı 

pandemiyadan neqativ təsir görməyib. Bəzi şirkətlər ən böyük inkişaflarını elə pandemiya dövründə 

yaşayıblar. Məsələn, video konfrans platforması olan Zoom, onlayn ticarət platforması Amazon-un 

inkişafı göz qabağındadır. Sadaladıqlarımız pandemiyada biznesin müxtəlif sahələrində uğur qazanan 

şirkətlərin sadəcə bir neçəsidir. Bunlar bir daha göstərir ki,  rəqəmsal marketinq artıq həyatımızın 

ayrılmaz parçasına çevrilmişdir.Artıq  inkişaf edən seqmentlərdəki potensial müəssisələri hədəf 

almaq daha asandır.  

Avtomatlaşdırılmış marketinq səylərinin nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi qarşıda 

duran ən önəmli məsələlərdən biridir.Avtomatlaşdırma biznes gəlirlərinin əksəriyyətinin 

hərəkətverici qüvvəsi ola bilər. Müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün e-poçt mesajları, reklam 

kampaniyaları və digər aspektlər daxil olmaqla avtomatlaşdırılmış marketinq fəaliyyətləri daha da 

geniş aspektdə təkmilləşdirilməlidir. 

İstehlak vərdişlərimizin qəfil dəyişdiyi bu dövrdə reklam kimi marketinqin kəskin xətlərinin 

tamamilə fərqləndiyini görə bilərik. Demək olar ki, hər bir istehlakçının diqqətini çəkən bu məsələyə 

daha yaxından nəzər yetirsək, reklam sektorunun xərc maddələrinin dəyişən marketinq strategiyaları 

ilə fərqləndiyini görə bilərik.Bildiyimiz kimi, köhnə ənənəvi reklam vərdişlərinə artıq üstünlük 

verilmir. Nümunə olaraq qeyd etmək olar ki, lövhə reklamları, radio və qəzet reklamları 

pandemiyadan sonra daha çox azaldı. Onun əvəzinə sosial media və onlayn video reklamlar 



artmaqdadır. Ancaq  nəzər almaq lazımdır ki, istehlakçıların evdə daha çox vaxt sərf etmələri ilə bir 

çox böyük marka reklam üçün daha çox pul xərcləyir. Məlum məsələdir ki, diqqət televiziya və radio 

kimi ənənəvi reklamlara deyil, rəqəmsal reklamlara daha da artdı. Məsələn, Çin dövləti mövcud olan 

ən böyük olan Tencent Holdinq şirkətinin rəqəmsal reklam gəlirlərinin bir il ilə müqayisədə2020-ci 

ilin birinci rübündə 32% artdığını bildirdi. [3] 

Evdə olan insanların qəfil artması istehlakçıların əvvəlkindən daha çox onlayn vaxt 

keçirməsilə həyat tərzinin dəyişməsinə səbəb oldu.Artıq rəqəmsal display reklamları, sosial media və 

onlayn video qısamüddətli media planında çox güman ki, artacaq kanallar olacaq.Metro reklam 

lövhələri və çöl reklamları kimi evdən kənar reklam insanların əksəriyyətinin evdə qalması 

səbəbindən daha az diqqət çəkəcəkdir.  

Mövcud narahatçılq ondan ibarətdir ki, heç kəs bilmir pandemiya nə vaxt bitəcək və nə zaman 

hər kəs adi həyatına qayıda bilər.Bir çox sahələrdə xərcləmələrin azaldığını görürük. Turizm sektoru, 

pərakəndə satış və ya Event şrikətləri xərclərə qənaət etməyə çalışırlar. Bununla birlikdə, bir çox 

onlayn xidmətlər isə ehtimal ki, onlayn kanallar üzərindənreklam xərclərini artıracaq.Müəyyən 

sahələrdə marketinq büdcələri azalmağa doğru getdikcə media daha ucuz olacaqdır. 

GlobalWebIndex araşdırma şirkəti tərəfindən həyata keçirilən bir araşdırmaya görə, 

işçilərin 23%-i evdən daha uzun müddət işləmək istədiklərini bildirib. Araşdırmanın 

nəticələrinə görə, məsafədən iş rejiminin geniş yayılması ilə birlikdə rəqəmsal marketinqin 

rolu artacaq və müəssisələr marketinq fəaliyyətlərini daha çox rəqəmsal istiqamətə 

yönləndirəcəklər. 

Dünyanın aparıcı konsaltinq şirkəti olan McKinsey tərəfindən yayımlanan yeni 

normativ rejimdə müştəri məmnuniyyəti ilə əlaqədar həyata keçirilən araşdırmaya 

əsasən, bütün müəssisələrdə koronavirus pandemiyasının dəyişən istehlakçı davranışlarına 

təsirinin birbaşa təzahürü kimi iş modellərinin rəqəmsallaşdırıldığı məlum olur. Pandemiya 

dövründə rəqəmsal marketinq üzrə sərmayə qoyuluşuna üstünlük verən şirkətlərin müştəri 

sədaqəti baxımından xeyir götürəcəyinə diqqət çəkir. 

İnternet heç vaxt pərakəndə satış üçün pandemiya dövründə olduğu qədər vacib olmayıb. "The 

Economist" jurnalına görə pandemiyadan əvvəl bəzi əlamətlər sanki özünü göstərirdi. Elektron 

ticarətin necə qəbul edilməsi vacib haldır. Elektron ticarət keçmişdə yalnız digər pərakəndə 

kanallardan biri kimi görülsə də, indi digər kanalların bir-birini tamamlayan gücü kimi 

qiymətləndirilməlidir.[4] 

Hər gün dəyişkən koronavirus məlumatlarının ildırım sürətində yayılmasını görürük. Belə 

şəraitdə rəqəmsal marketinqin operativ alətləri brendin pandemiyanın törətdiyi fəsadlardan qorumağa 

kömək edir. Məsələn, hər hansı bir ölkədə yeni hərəkat məhdudiyyətləri və ya virusun yoluxma 

hallarının kəskin artımı haqqında məlumatlar yayılır. Bu zaman, turizm sahəsində işləyən marketinq 



işçiləri dərhal müvafiq reklam kampaniyalarını yeniləməli və ya dayandırmalı, öz müştərilərinə 

xəbərdardar etməlidir. Əks halda, sifarişlər alındıqdan sonra müştəri sifarişlərinin ləğvi və qeyri-

ödəniş hallarıbaş verə bilər. 

Azərbaycanda pandemiya elektron ticarəti stimullaşdırdı.  Evə təcrid olunan şəxslər hər hansı 

bir şeyə ehtiyacı olduğu zaman onu sifariş etdiyi üçün bu sahə son dövrlər inkişaf etdi. 

Dünyadaməşhurolanonlaynticarətplatformalarınanəzərsalsaq, görərikki, 

onlarındövriyyəsikəskinartdı, həmçinin Azərbaycanda da, 

busahəyəsahibkarlararasındamaraqçoxaldı. Bu 

günistənilənsosialşəbəkələrdəyerlimağazalarınməhsullarınınsatışınıgörəbilirik, 

ancaqəvvələrbucürşeylərəazrastgəlinirdi. Bu o deməkdirki, 

sahibkarlarbutendensiyanıtutublar.Onlarbaşadüşürlərki, onlaynticarətplatformasınakeçidetməsələr, 

sahibkarlıqlarıməhvolacqdır. 

Post-pandemiyadayerinimöhkəmləndirməkvəuğurqazanmaqistəyənbiznessahibləri, 

rəqiblərininmüəyyənləşdirilməsinə, onlarınnəetdiyinə, 

fərqlinələredəbiləcəklərinəvərəqiblərindənnecəbiraddımöndəolacaqlarınadaimanəzəryetirməlidirlər.. 
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Xülasə  

 

            Son bir ildə dünyada baş verən COVID-19 pandemiyasının insan sağlamlığına olan 

fəsadlarının artması iqtisadi problemlərin dərinləşməsinə və daha da şaxələnməsinə səbəb olmuşdur. 

Müvafiq dövrdə yaranmış böhran meyilləri əvvəllər qeydə alınmış heç bir fövqəlada hadisələyə 

bənzəməmiş və məhz bunun nəticəsində müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlər bu 

prosesdən özlərini təcrid etmək üçün çox məhdud imkanlarla qarşı-qarşıya qalmışdırlar. Xüsusilə 

turizm, nəqliyyat sektorları başda olmaqla covid-19 pandemiyası iqtisadiyyatın bütün sahələrinə 

genişmiqyaslı sarsıdıcı  təsirlər göstərmişdir. Aqrobiznes sektorunda isə iqtisadiyyatın digər sahələri 

ilə müqayisədə pandemiyanın təsiri daha loyal səviyyədə hiss olmuşdur. Qeyd edək ki, qlobal 

səviyyədə baş vermiş bu proses həm tələbin, həm də təklifin strukturunda kəskin dəyişikliklərin baş 

verməsinə səbəb olmaqla kiçik və orta ölçülü təsərrüfatların fəaliyyətində daha böyük fəsadlar 

yaratmışdır. Yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq üçün hər bir dövlət ən optimal 

vasitələri və maliyyə resurslarını səfərbər edərək əlverişli imkanlar yaratmağa cəhd etmişdirlər. 

            Giriş 

           2019-cu ilin sonlarından etibarən dünyada baş verən COVID-19 pandemiyası səbəbi ilə baş 

qaldıran iqtisadi durğunluq və böhran meyilləri bütün sektorlara mənfi təsir göstərmişdir. İstehsal 

sahələrinin fəaliyyətində məhdudiyyətlərin yaranması, qlobal səviyyədə  işsizliyin artmasına hətta 

insanların istehlak  vərdişlərində  kəskin dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Bu dövrdə 

aqrobzines sektoru və onun tərkibində mövcud olan sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində isə 

nəzərə çarpacaq ölçüdə geriləmələr müşahidə olunmamışdur. Bunun əsas səbəbi aqrobiznesin insan 

cəmiyyətinin ən zəruri ehtiyaclarının qarşılanmasında baza rolunu oynamasıdır. 

Pandemiyanın təsirləri ilə yanaşı son 50 ildə dünya əhalisinin sürətlə artması və həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlər ərzaq tələbatının davamlı şəkildə yüksəlməsinə 

səbəb olmuşdur. Ərzaq və qida məhsulları istehsalı məhdud torpaq və digər mənbələr şəraitində 

formalaşmışdır. Bu baxımdan, ərzaq məhsullarına artan ehtiyacı ən effektiv şəkildə ödəmək üçün 

aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması tədbirlərinin intensiv şəkildə həyata keçirilməsi tələb 

edir. 

Problemin aktuallığı. 

Müasir iqtisadi şəraitdə rəqabət qabiliyyəti müəssisənin, sənayenin, kənd təsərrüfatının, 

ümumilikdə ölkənin iqtisadi inkişafın əsas meyarlarından hesab olunur. Pandemiyanın təsirləri 

göstərdi ki, istehsal infrastrukturu zəif olan və xüsusilə fövqəlada hallar zamanı çevik manevr 

qabiliyyətinə malik olmayan inkişaf səviyyəsi aşağı olan ölkələrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə 

yanaşı kənd təsərrüfatında da bir çox amillər sahənin potensial imkanlarında istifadə səviyyəsinə təsir 

edir, bu isə rəqabət qabiliyyətliliyi müəyyənləşdirən göstəricilərin dəyişməsinə səbəb olur. 

Kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərən amillərin sayı çoxdur və onların ümumi 



rəqabət dəyərindəki payı bölgədən, ölkədən və digər meyarlardan asılı olaraq çox dəyişir. Buna görə, 

rəqabət qabiliyyətini dəqiq ölçmək çətindir. Buna baxmayaraq, dünyanın demək olar ki, bütün 

ölkələrində kənd təsərrüfatında daim vacib rol oynayan rəqabət qabiliyyətinin bir sıra meyarları möv-

cuddur. Ümumiyyətlə hazırda mövcud olan böhran meyilləri kimi iqtisadi durğunluq müşahidə 

olunduğu dövrlərdə cəmiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən aqrar sektorda rəqabət imkanlarınnın 

yüksəldilməsi üçün bir sıra məsələlər prioritet təşkil etməlidir : 

İstehsal amili kimi torpaq və ondan istifadə də mühüm rol oynayan iqlim şəraiti  istehsalın 

məhsuldarlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Xüsusilə məhsuldarlığa yağış, iqlim şəraiti və 

digər təbiət hadisələri istehsal prosesində aktiv rol oynayır. Bu aspektdə istehsal sahələrində fövqal 

hadisələrin təsirini minimum səviyyəyə endirmək üçün mütərəqqi texnolojiyaların formalaşdırılması 

və tətbiqi vacibdir. Texnologi yeniliklərin və innovasiyaların tətbiqi isə kənd təsərrüfatında  istehsalın 

strukturunun təkmilləşdirilməsini və dövrün tələblərinə uyğun kadr potensialının formalaşdırılmasını 

şərtləndirir. 

İxtisaslı kadr və işçi qüvvəsi. Müasir texnologiyaların kənd təsərrüfatına tətbiqi hazırda ixtisaslı 

işçi qüvvəsi olmadan mümkün deyil. Müasir texnologiyalar və ixtisaslı işçilər əmək məhsuldarlığının 

artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Bu vəziyyətdə kənd təsərrüfatında bir işçiyə düşən 

əlavə dəyərin həcmi səmərəliliyin göstəricisi ola bilər. Dünya Bankının məlumatları  göstərir ki, 

ənənəvi olaraq bu indikatorun liderləri yüksək mexanizmə və istehsalı texnologiyasına malik inkişaf 

etmiş ölkələrdir. 

 Maliyyə vəsaitləri. Pandemiyanın təsirləri ilə yanaşı uzun reproduktiv dövrü ilə səciyyələnən 

kənd təsərrüfatı sektoru maliyyə təminatı baxımından hər zaman çatışmazalıqların hiss olunduğu 

sahələrdəndir. Bu baxımdan aşağı faizli kreditlərin verilməsi və biznes kreditlərinin ümumi kredit 

portfelində xüsusi çəkisinin artırılması hazırda ən ümdə məsələlərdən hesab olunmalıdır. Kənd 

təsərrüfatı üçün kapital qoyuluşu və investisiya cəlbediciliyinin artırılması  mexanizmlərinin 

formalaşdırılması da bu aspektdə  mühüm rol oynayır.  

Strategi yanaşma və rəqabət. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin təşkilati quruluşu onların 

fəaliyyətinin optimallaşdırılmasını, istehsal xərclərinin azaldılmasını, qərar qəbul edilməsində 

çeviklik və səmərəliliyin artırılmasını tələb edir. Sağlam rəqabətin olması kənd təsərrüfatı 

müəssisələri və sahibkarlar üçün istehsalın keyfiyyətini artırılmasını, innovasiyaların tətbiqini və 

istehlak bazara yeni məhsullar çıxarılmasını şərtləndirir. 

Tələbin səviyyəsi. Aqrobiznes sektorunda sahibkarlıq subyektləri  böyük bir bazar tutumuna 

sahib olması kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün əhəmiyyətli bir rəqabət üstünlüyü təşkil 

edir. Son istehlakçıdan tələbatın yüksək olması kənd təsərrüfatı məhsullarına, həmçinin qida 

sənayesinin emal müəssisələri, paylama şəbəkələri və digər topdansatış alıcılarına olan tələbatı 

stimullaşdırır. Dövlət kənd təsərrüfatı bazarındakı tələb səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 



göstərir. Dünyanın əksər ölkələrində kənd təsərrüfatında istehsal subyektləri  subsidiyalaşdırılır və 

onların davamlı inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Pandemiya dövründə bu məsələlər bir daha öz 

aktuallığını qorumuşdur.Aqrar sahədə istehsal subyektlərinin təsərrüfat risqlərini minimuma 

endirmək məqsədilə aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi labüddür. 

Fövqəlada hadisələr. Kənd təsərrüfatı, fövqəlada hadisələrərdən ən çox təsirlənən iqtisadi 

sahələrdəndir. Bu amil bütün növ riskləri minimuma endirməsini bir növ zərurətə çevirir və 

sahibkarları bu məqsədlə sığorta xidmətinin imkanlarından istifadə etməyə yönləndirir. Hazırda bir 

çox iqtisadçı ekspert pandemiya dövründə aqrobiznes sektorunda istehsal subyektlərinin çox  böyük 

itkilərlə qarşılaşmadığı fikrini irəli sürür. Lakin bir məsələni xüsusi vurğulamalıyıq ki, pandemiya 

dövründə əhalinin tələbində böyük bir dəyişikliyin baş verməsə də tələb strukturunda əhəmiyyətli 

dəyişikliklər meydana çıxmışdır. Belə ki,insanların gündəlik istehlak tələbi dəyişməsədə əhalinin 

böyük bir qisminin işsiz qalması əldə olunan gəlir  səviyyəsində nəzərə çarpacaq azalmaların 

olmasına, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə və keyfiyyətli məhsula olan ehtiyacın azalmasına 

səbəb olmuşdur. Bu amil isə istehsalçıların öz məhsullarını hədəflədiklərindən daha aşağı qiymətə 

satmalarına  və proqnozlaşdırılandan daha az mənfəət əldə etmələrinə zəmin yaratmışdır. 

Postpandemiya dövründə mövcud şərtlər düzgün təhlil edilməli gələcəkdə bu kimi hallarda 

sahibkarların rəqabət imkanlarını yüksəlməsinə müsbət təsir göstərəcək mümkün çıxış yolları 

axatarılmalıdır. 

Nəticə 

Qlobal səviyyədə böyük təsir gücünə malik pandemiyanın təsirlərinin azaldılması baxımından 

ən böyük imkan təbii ki, dövlətə məxsusdur.  Dövlət iqtisadiyyatın bütün sahələrində rəqabət 

mühitinin qorunması istiqamətində daima səmərəli tədbirlər həyata keçirir. Hesab edirik ki, mövcud 

şəraitdə fövqələda hadisələrdən daha çox təsirlənən kövrək bir stuktura malik aqrobiznes sektorunda 

xüsusilə kiçik və orta təsərrüfat kateqoriyasına aid olan təsərrüfatarın davamlılığının təmin olunması  

baxımından məqsədyünlü tədbirlərin icrası yenə dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetini təşkil 

edəcəkdir. Lakin qənaətimizə görə kiçik və orta ölçülü təsərrüfatların qorunması başda olmaqla, 

subsidiya, güzəştli kredit, vergi siyasəti, idxalın tarif və tarifsiz tənzimlənməsi siyasəti ilə yanaşı 

istehsal subyektlərinin rəqabət xüsusiyyətlərini inkişaf etdirəcək mütərəqqi mexanizmlərin 

formalaşdırılması bu aspektdə mühüm rol oynayacaqdır. 
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Covid -19 pandemiyası dövründə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında əhəmiyyətli 
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        XX əsrin sonlarından etibarən elm və texnolojiya sahəsində baş verən sürətli inkişaf  biznes 

mühitində də intensiv dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Texnoloji inqilab kimi də xarakterizə olunan bu 

tendensiyalar "e-ticarət" və "e-hökumət" kimi anlayışların həyatımıza daxil olmasını 

sürətləndirmişdir. Texnologiya sahəsində baş verən bu yeniliklər müəssisələrin istehsal-satış 

strategiyalarının dəyişməsinə yol açmaqla yanaşı istehlakçıların da ənənəvi ticarət vərdişlərinin və 

satın alma qərarlarının dəyişməsinə zəmin yaratmışdır. Son illərdə qloballaşma presesinin mühüm 

elementlərindən olan online ticarət, virtual biznes anlayışı müəyyən bir çərçivədən çıxaraq artıq hər 

bir dövlətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya alətlərindən biri kimi qiymətləndirilməyə başlanmışdır. 

Covid-19 Pandemiyası dövründə virtual ticarətin insan cəmiyyətinin hazırki mərhələsində nə qədər 

əhəmiyyətli ticarət üsulu olduğunu bir daha sübut olunmuşdur. Araşdırmalar göstərir ki,elektron 

ticarət artıq məhdud bir iqtisadi sahə üçün deyil bütün sektorlar üçün geniş imkanlara malik ticarət 

platformasıdır. Strateji əhəmiyyətə malik aqrar sahə və onun tərkibində fəaliyyət göstərən istehsal 

subyektləridə bu baxımdan istisna deyildirlər. 

           Giriş 

          Qloballaşan dünyada informasiya iqtisadiyyatı, məlumatların istifadəsi və yayılmasına, eləcə 

də emalına əsaslanan yeni bir iqtisadi modelə keçidi labüd etmişdir. Yeni iqtisadi sistemə keçid 

marketinq anlayışını da əsaslı şəkildə dəyişməklə müəssisələrin istehlakçıların artan tələb və 

ehtiyaclarına fokslanmasını sürətləndirmışdır. Bu gün istehlakçı bazarlarının kiçik bazar 

seqmentlərinə ayrılması və kütlədən uzaqlaşması müəssisələrin istehlakçılarla kommunikasi yasını 

çətinləşdirir və dəyişən tələb və ehtiyacları müəyyənləşdirmək üçün uyğun strategiyaların 

hazırlanmasını zərurətə çevirir. Bazar haqqında dəqiq məlumatların fasiləsiz, operativ şəkildə əldə 

olunması və bu məlumatlara uyğun strateji qərarların verilməsi, müəssisələrin rəqiblərindən bir addım 

qabaqda və rəqabət üstünlüyünü əldə etməsinə imkan yaradır. Bu çərçivədə həyatımızın bütün 

sahələrinə nüfuz edən internet, müəssisələrin marketinq başda olmaqla bütün iqtisadi vasitələrin 
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istifadəsində lazım olan böyük bir məlumat məlumat bazasını özündə əks etdirir. İnterneti xarakterizə 

edən "virtual mühit" və "virtual cəmiyyət" anlayışları üzərində qurulan rəqabətli marketinq 

fəaliyyətləri, elektron marketinq və ya rəqəmsal marketinqin əhatə dairəsini hər gün bir az daha 

genişlənməkdədir. 

        İnternetdən istifadə səviyyəsinin gündən-günə artması  istehlakçılarında  ondan iqtisadi 

baxımdan faydalanmağa sövq edir. Müvafiq dövrdə dünyada aqrar sahə üzrə xüsusilə alternativ 

marketinq vasitələrinin axtarışı istehsalçıların e-ticarətə yönəlməsini sürətlənmişdir. Lakin dünyada 

mövcud olan bu tendensiyanın ölkəmizdəki kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün xarakterik olduğunu 

söyləyə bilmərik.   

         Problemin aktuallığı 

          Bildiyimiz kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusilə ərzaq mənşəli məhsulların istehlak 

xüsusiyyətini uzun müddət qoruya bilməməsi, müəssisələrin bazar imkanarını məhdudlaşdıran əsas 

səbəblərdən hesab olunur. Aqrar sahədə sahibkarların istehsal təşəbbüsünün konyukturadan asılılığı  

və mövsümə uyğun olaraq məhsul bolluğunun yaranması ilə qiymət diskriminasiyası bəzən 

istehsalçılara mənfi təsir göstərir. Bu cür vəziyyət istehsalçıların  beynəlxalq bazarlara asan çıxış 

imkanını yaradan vasitələrin axtarışına yönləndirməklə bilavasitə e-ticarətin istifadə səviyyəsinin 

yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 

         Aqrar sahə məhsullarının satışında mühüm rol ponayan marketinqdə e-ticarət bitki, heyvan 

mənşəli məhsullarla satışı ilə yanaşı, alətlər və avadanlıqlar və s. məhsulların satışı üçün də geniş 

imkanları yaradır. Hazırda elektron ticarət həm istehsalçı həm də istehlakçı üçün əlverişli ticarət 

vasitəsidir. Elektron ticarətin inkişafına təsir göstərən diğər mühüm amillərə istehsalçıların satışa 

qədər olan xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını, nəqliyyat və lojistik təhcizatla bağlı artan 

imkanlarını göstərmək olar. E-ticarət istehlakçılar üçün də əlverişli ticarət mühiti yaradır. Burada 

istehlakçılar həm vaxta həm nəqliyyat xərclərinə qənaət etməklə yanşı onlara təklif olunan 

stimllaşdırıcı şərtlərdəndə istifadə edirlər. 

         Aqrar sahədə fəaliyyət göstərərn istehsal subyektlərinin də son dövrdə yönəldiyi  elektron ticarət 

bir sıra vasitələrlə həyata keçirilir : 

        İstehsalçı müəssisələr özlərinə məxsus elektron ticarət saytları və veb saytları vasitəsilə satışı - 

kənd təsərrüfatı istehsalçıları bu yolla öz məhsullarını satışa çıxara bilərlər. Lakin bu metod onlar 

üçün əlavə xərclərin yaranmasına səbəb olur. Veb sayt üçün domain (elektron ad) və hosting (e-

ünvan), axtarış provayderinin optimallaşdırmış parametrləri, veb dizayn, virtual POS və s. kimi xərc 

ünsürləri tələb olunur. Bütün bunlarla yanaşı  veb sayt idarəçiliyi çətin olduğu üçün kənd yerlərində 

bu metoda üstünlük verilməyə bilər. 

       Hipermarketlərin veb saytları vasitəsilə pərakəndə satışı-bu metod əsasən hipermarketlərin veb 

saytlarını ziyarət edərək həmin marketlərdə satılan kənd təsərrüfatı məhsullarının online qaydada 



sifarişini vermək mümkündür. İnternet istifadəçilər iş yerlərindən və ya evlərindən  hipermarketləri 

virtual şəkildə ziyarət edərək e-ticarət vasitəsilə alış-veriş etmək fürsəti qazana bilərlər. Burada 

istehlakçılar üçün tələb olunan tək şərt nağdsız hesablaşmanın aparılması üçün bank kartlarının və 

hesabda alışveriş üçün tələb olunan vəsaitin mövcudluğudur. 

        Sosial şəbəkələr vasitəsilə satış - İstehsalçılar və ya şirkətlər məhsullarını tanıtmaq üçün xüsusi 

bir keçid linki verərək məhsullarını öz saytlarına yönəldirlər. Veb saytı ziyarət edən istehlakçıya 

məhsulları burada tapmaq imkanı verilir. Kənd təsərrüfatı məhsulları yalnız sosial şəbəkələrdən 

istifadə etməklə satılır. Məhsullar birbaşa sosial şəbəkələrdən tanıdılır və satışlar hesab nömrələri 

vasitəsilə həyata keçirilir. Ancaq bu metod təhlükəsizlik baxımından etibarlı olmadığı üçün az istifadə 

olunur.  

        Elektron birja əməliyyatları vasitəsilə satış - Dünyada əsasən buğda, arpa, pambıq, tütün, çay, 

fındıq, günəbaxan başda olmaqla bir çox kənd təsərrüfatı məhsulu əmtəə birjalarında virtual şəkildə  

satılır. Lakin respublikamızda bu istiqamət yetərli infrastrukturun mövcud olmaması bu tip birja 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsində məhdudiyyətlər yaradır.   

         Elan verilə bilən ticarət saytları vasitəsilə satış - Bu metod ən etibarlı və üstünlük verilən 

sistemdir. Alıcı və satıcı baxımından risklər azdır. Satıcı məhsulu sayta göndərir, məhsulun 

təqdimatından sonra qiyməti şəkillərlə təyin edir və alıcını gözləyir. İstehlakçı məhsulu görüb 

bəyəndiyinə görə ödəməni həyata keçirir. İstehlakçı tərəfindən edilən ödəniş reklam saytının hesabına 

köçürülür. İstehlakçı məhsuldan razı qaldıqda və təsdiqlədikdə pul satıcının hesabına köçürülür. Bu 

sistemdə  veb saytları elektron mağazaları məhsul satıcılarına kirayə götürmək imkanı verir. 

          Qlobal marketinqdə elektron ixrac və elektron idxal, B2C (Businnes to Consumer)- Bu şəkildə 

hazırlanmış elektron ticarət beynəlxalq marketinqdə effektiv istifadə olunur. Xarici ticarətin hazırda 

elektron şəkildə aparılması  bu istiqamətdə marketinq potensialını artırmışdır. Firmaların 

əksəriyyətiartıq öz məhsullarını elektron bazarlar vasitəsi ilə satırlar. Müəssisələr bu ticarətin həyata 

keçirilməsi  üçün xarici ticarət üzrə ixtisaslaşmış işçilərlə çalışdırmalıdır. Brokerlər vasitəsi ilədə 

elektron ixrac və elektron idxal əməliyyatları həyata keçirilə bilər. 

       Nəticə 

       Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının e-ticarət vasitəsilə satışı  hazırda çox məhdud 

xarakter daşıyır. Bunun əsas səbəbilərinə istehsalçıların böyük əksəriyyətinin bu satış sistemi ilə tanış 

olmamalarını və kənd təsərrüfatı müəssisələrində rəqəmsal marketinq üzrə ixtisaslaşmış peşəkar 

kadrların yetərli səviyyədə olmamasını göstərmək olar. Bunlardan əlavə olaraq, kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının ticarət əməliyyatlarını elektron formada həyata keçirmək  üçün yetərli texnoloji 

imkanlara malik olmamalarını da sahənin inkişafına mənfi təsir edən faktorardan hesab etmək olar. 

Kargo və logistika şirkətərinin məhsulların çatdırılması üçün tələb etdikləri məbəğin yüksək 

olmasının da elektron ticarətin əhatə dairəsinin genişlənməsinə mənfi təsiri qeyd olunmalıdır.  Lakin 



covid-19 pandemiyasının təsiri ilə bir daha aktuallıq qazanan  və qloballaşan dünyada mühüm rol 

oynayan virtual biznes mühiti və onun əsas alətlərindən olan elektron ticarətin inkişafı hər bir ölkədə 

istehsal sahələrinə xas olan iqtisadi əlaqələrin hüdudlarının genişlənməsinə əlverişli imkanlar 

yaratmaqdadır. Hesab edirik ki, dünya iqtisadiyyatına aktiv inteqrasiya meyillərinin mövcud olduğu 

ölkəmizdə də bu tendensiyanın formalaşması və inkişafı bütün istehsal sahələrində, o cümlədən, aqrar 

sahədə istehsal-satış imkanlarının yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1.Vüsal Qasımlı ,İqtisadi modernzasiya –Bakı -2014 

2. Məmmədli O. Q., İsmayılov F. İ. Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi. Bakı: MBM, 2016, 

432 s. 

3. “ Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi” M.M.Mahmudov, İ.M.Mahmudova Bakı 

– 2011 

4. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış İnkişaf konsepsiyası” Bakı – 2012 

 

 

 

 

 

5. Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin mənimsənilməsinin 

ekoloji aspektləri 

 

Amil Məmmədəli oğlu Məhərrəmov 

Bakı Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə kafedrasının müdiri 

amagerramov@gmail.com 

 

Rüstəm Şahvələd oğlu Şəfaqətov 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

rustamshafagatov@gmail.com 

 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanın bərpa olunan enerji resurslarının əsas aparıcı növlərinin 

mənimsənilməsinin ekoloji aspektləri təhlil edilmiş, hər bir alternativ enerji mənbəyi üzrə yerli 

xüsususiyyətlər də verilməklə ənənəvi enerji mənbələrinin istismarı üzrə təbiətə dəyən zərərin 

azaldılması üçün mümkün innovativ vasitələrin tətbiqi araşdırılmışdır. Həm ölkənin enerji 

təhlükəsizliyi baxımından, həm də davamlı inkişafın ən zəruri elementlərindən biri kimi “yaşıl” 

enerjinin əhalinin gündəlik həyatına və sənayenin müxtəlif sahələrinə hərtərəfli daxil olmasını 

əngəlləyən bir çox ünsürlərin mövcudluğu da nəzərə alınmaqla alternativ enerjinin mövcud 

infrastruktur bazasında inkişaf etdirilməsi üçün kompleks tədbirlərə nəzər yetirilmişdir. Məqalədə 

konkret rəqəmlərlə külək, günəş və bio-kütlə enerjisi imkanlarının tədqiq olunmuş potensialı, habelə 
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cari və proqnozlaşdırılan istismar miqdarı göstərilmiş, ayrı-ayrı regionlar üzrə təbiətə atılan 

tullantıların miqdarı verilmişdir. Məqalənin sonunda bərpa olunan enerji sferasının inkişaf 

tendensiyası ilə ekoloji tarazlığın bərpası imkanlarına baxılmış və yekunlaşdırma aparılmışdır. 

 

Ənənəvi enerji mənbəyi kimi karbohidrogen ehtiyatlarının məhdudluğu və ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısının alınması dünyada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 

istehsal olunan enerjinin həcminin artırılmasını zəruri edir. Bir çox hallarda həm klimatik, həm 

texnoloji, həm də iqtisadi problemlərlə müşayət olunmasına baxmayaraq alternativ enerji 

mənbələrinin mənimsənilməsi ilbəil artan xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Bu təkcə əlavə istilik və 

elektrik enerjisi istehsalı yaratma istəyi ilə bağlı deyil, həm də ekoloji tarazlığın qorunmasının təmin 

edilməsi sahəsində mühüm vasitələrdən biri olması ilə əlaqədardır. Təkcə 2010-cu ilin aprel ayında 

Meksika körfəzində British Petrolium şirkətinin operatoru olduğu “Deepwater Horizon” 

platformasında baş vermiş qəza ilə neftin yayılması ilə bağlı ekoloji fəlakətin yaranması halını qeyd 

etmək kifayət edər ki, ənənəvi karbohidrogen enerji resurslarının istismarının təbii harmoniyanı nə 

dərəcədə poza biləcəyini göstərmək mümkün olsun. Azərbaycan üçün alternativ enerjinin bu 

üstünlüyü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əsrlərlə “qara qızıl” ölkəsi olaraq tanınan Azərbaycan 

artıq müasir inkişafın ən aparıcı elementlərini öz dövlət idarəçiliyinin tərkib hissəsi kimi görür və bu 

halda sosial əhəmiyyət kəsb edən istənilən iqtisadi layihənin həyata keçirilməsində ətraf mühit 

problemlərinin qabardılmasını, nəzərə alınmasını və onların aradan qaldırılması üçün əməli 

fəaliyyətin həyata keçirilməsini zəruri hesab edir. Məhz bu dayaqlara əsaslanaraq “Azərbaycan 2020: 

Gələcəyə Baxış” inkişaf konsepsiyasında “ətraf mühitin qorunması və ekologiya məsələləri” bölməsi 

biomüxtəlifliyin qorunması, yanacaq-enerji kompleksinin ətraf mühitə mənfi təsirinin 

neytrallaşdırılması, dənizin və onun akvatoriyasının çirklənməsinin aradan qaldırılması və 

qorunması, yaşıl ərazilərin bərpası və mövcud resursların səmərəli mühafizəsi istiqamətində zəruri 

tədbirlər də daxil olmaqla xammala qənaət, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin 

qorunması məqsədi ilə tullantıların zərərsizləşdirilməsi, təkrar emalı, təkrar istifadəsi, həmçinin az 

tullantılı və ya tullantısız texnologiyaların tətbiqi istiqamətində çoxsaylı məqsədyönlü fəaliyyət və 

işlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutulurdu [1, s.38]. Bütün bunlar gələcək nəslin sağlam mühitdə 

yaşaması və ekoloji təmizliyin saxlanılması üçün bu gün qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Elə buna 

görə də cəmiyyətin və sənayenin artan enerji tələbatının ödənilməsi üçün ətraf mühiti 

çirkləndirməyən və ya ən azından təbiətin öz xüsusiyyətlərini bərpa edə biləcəyi qədər çirkləndirmə 

səviyyəsinə malik olan enerji qaynaqlarından, xüsusilə də külək, günəş və biokütlə kimi alternativ və 

bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə Azərbaycan dövləti və əhalisi üçün strateji əhəmiyyət kəsb 

edir. Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer 

havasına atılan miqdarını aşağıdakı cədvəldə görmək olar [5]: 



 

Külək enerjisindən istifadə Azərbaycan ərazisində Böyük Qafqaz dağlarının şərq hissəsi, 

Abşeron yarımadası, Kiçik Qafqazın orta-qərb hissəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha 

səmərəli ola bilər. Aşağıdakı xəritədə Azərbaycanın külək potensiallı ərazilərini görmək olar [4]: 

 

Ümumilikdə, Azərbaycan 800 mVt-a yaxın illik külək enerjisi ehtiyatına malikdir. Bu ehtiyat 

ildə 2,4 milyard kVt/saat elektrik enerjisi, ildə 1 milyon tona yaxın şərti yanacağa qənaət, ən əsası isə 

hər il küllü miqdarda tullantıların, o cümlədən azondağıdıcı olan karbon dioksidin atmosferə 

atılmasının qarşısının alınması deməkdir [2, s.4].Odur ki, Azərbaycanın külək enerjisi potensialından 

səmərəli istifadə iqtisadi baxımdan qənaət səmərəsi verməklə yanaşı bu qədər yanacağın 

yandırılmasından ekologiyaya dəyən ziyanın aradan qaldırılması baxımından da faydalı ola bilər. 

Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti günəş enerjisindən də istifadə etməklə elektrik və istilik 



enerjisinin istehsalını artırmağa geniş imkanlar açır. Belə ki, günəşli saatların miqdarı il ərzində ABŞ-

da və Orta Asiya ölkələrində 2500—3000 saat, Rusiyada 500-2000 saat, Azərbaycanda isə 2400—

3200 saatdır. Əldə olunan statistik və təcrübi məlumatların araşdırılması göstərir ki, Azərbaycan 

ərazisində günəş enerjisindən istifadə olunması iqtisadi cəhətdən əlverişlidir. Günəş enerjisindən 

istifadənin inkişafı Azərbaycanın bir çox rayonlarında enerji problemini qismən həll edə bilər. İqlim 

göstəriciləri nəzərə alınmaqla respublikanın müхtəlif regionlarında fotoelektrik modullarla elektrik 

enerjisi hasilatıüçün hesablamaların nəticələri aşağıdakıcədvəldə verilmişdir [3, s.9]: 

 

Ölkəmizdə sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial хidmət sahələrinin son illərdə sürətli inkişafı 

biokütlədən də istifadə etməklə enerji istehsalı üçün yeni imkanlar açmışdır. Respublikamızda 

biomaddələrin aşağıdakımənbələri mövcuddur:  

•sənaye sahələrinin tullantıları;  

•meşətəsərrüfatıvəağac emalısahələrinin tullantıları; 

•kənd təsərrüfatıməhsullarıvəüzvi birləşmətullantıları; 

•məişət vəkommunal sahələrinin tullantıları; 

•neft vəneft məhsullarıiləçirklənmişsahələrindən alınan tullantılar; 

• çirkab su mənbələri. 

Aparılmıştədqiqatlar göstərir ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrindəistehsal tullantılarının tərkibinin 

çoхhissəsini biokütləmaddələri təşkil edir. Bu biokütləmaddələrindən elektrik enerjisinin istehsalında 

istifadəolunan bioqaz, biomaye vəbərk biokütlənin alınmasımümkündür. 130 ildən artıq 

müddətdəneft-qaz hasilatıvəemalınəticəsindəAbşeron yarmadasının vərespublikanın digər quru 



ərazilərinin 10 minlərləhektar torpaq sahələri neft vəneft emalıməhsullarının 

tullantılarıiləçirklənmişdir. Son illərdərespublikamızın alimləri tərəfindən aparılmıştəcrübələr 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, milyonlarla ton neftləçirklənmiştorpaq vəsu sahələrindən ekoloji 

baхımdan təmiz yüksək istilik tutumlu biobriketlərin hazırlanmasıvəonların məişətdə, kommunal 

хidmət sahələrində, kənd təsərrüfatıməhsullarıyetişdirilən istiхanalarda, kiçik güclü istilik elektrik 

stansiyalarında istifadəetməklə, minlərləhektar meşələrin qırılmasının qarşısınıalmaqla 

yanaşıatmosferəatılan CO2vəNOхzəhərli tullantıların qarşısınıalmağa imkan verər.  
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Süni intellektin biznes fəaliyyətində rolu 

 

İqtisadiyyat sahəsində ən mühüm və əhəmiyyətli inkişaf, rəqəmsal marketinqin tətbiqi, 

habelə, süni intellekt texnologiyasından istifadə edilməsidir. Əvvəllər, sənədləşmə və sadə 

avtomatlaşdırılmış əməliyyatları icra edən süni intellekt texnologiyası, hal-hazırda dərin analiz və 

hesabatların hazırlanması, şəxsi köməkçidən istifadə, təşkilatların fəaliyyətinin idarə edilməsi bir çox 

sahədə mütəxəssislərə kömək edir. 

Müasir dövrdə iqtisadi fəaliyyətin istənilən sahəsində nailiyyət qazanmağın əsas yollarından 

biri inkişaf edən texnologiyadan və müştərilər haqqında artan biliklərdən istifadə edərək, müştərilərə 

daha çox təsir edəcək vasitələr formalaşdıra bilməkdir. Belə ki, əvvəllər qeyri-mümkün hesab edilən 

kampaniyalar, hal-hazırda süni intellekt texnologiyaları vasitəsilə milyonlarla məlumatın istifadəsi 

nəticəsində həyata keçirilir. Ölkənin demoqrafik strukturu, istehlakçıların bədən quruluşu, çəkisi və 

bir çox şəxsi xüsusiyyətləri şirkətlər üçün yeni mal və ya xidmət istehsalı, çatdırılması və ya bu sahədə 

reklam hazırlanmasına kömək edir[1]. Ancaq, bu məlumatın necə istifadə ediləcəyi və hansı 

məqsədlərlə istifadə olunacağı tamamilə marketoloqların əlindədir. 

Marketoloqların məqsədi, doğru metodlardan və kanallardan istifadə edərək hədəf 

auditoriyaya öz mesajlarını çatdırmaqdır. Pandemiya dövründə süni intellekt texnologiyalarından 

geniş istifadə edən marketoloqlar, istehlakçıları müəyyən göstəricilərə əsasən qruplaşdırmış və hər 

bir qrup üçün fərqli marketinq siyasəti tətbiq edə bilmışdir[2]. Keçən əsrdə, hər bir istehlakçı üçün 

http://www.3tier.com/
http://www.stat.gov.az/source/environment/az/014_8.xls


müxtəlif təşviqedici kampaniyaların keçirilməsindən bəhs etmək qeyri-mümkün idi. Ancaq, 

günümüzdə istifadəçilərin demoqrafik xüsusiyyətlərindən faydalanaraq, istifadəçilərə məxsus fərdi 

bazalar yaratmaq mümkün olmuşdur və bu prosesin bir çox mərhələsi süni intellekt texnologiyaları 

tərəfindən həyata keçirilmişdir. Hər bir istehlakçıya uyğun hazırlanan kampaniyalar, həm 

müştərilərdə, həm də firmalarda böyük məmnuniyyət yaratmışdır. Bu formada aparılan marketinq, 

həm müəssisələrin, həm də fərdi sahibkarların fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmışdır. Yəni, 

fərdiləşdirilmiş marketinq ilə müştərilərin maraqlarına uyğun və onların faydalana biləcəyi 

məhsulları sistemləşdirərək təklif etmək və müəssisə markasının dəyərini artırmaq mümkün 

olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, süni intellekt texnologiyalarından istifadə edərək, marketoloqlar analiz və 

hesabatların hazırlanmasına əvvəlki kimi çox vaxt sərf etmirlər. Yeni texnologiyalar vasitəsilə təqdim 

edəcəkləri kampaniyanın məzmunu və strategiyalarını daha optimal müəyyənləşdirmək üçün istifadə 

edirlər. Belə ki, süni intellekt vasitəsilə marketoloqlar, mövcud vəziyyəti geniş prizmadan görə və 

strategiyalarını buna uyğun müəyyənləşdirə bilirlər. 

Müəssisələr, məhsullarını daha interaktiv formada satmaq üçün artırılmış reallıq (augmented 

reality) texnologiyasından istifadə edirlər. Artırılmış reallıq - real dünyadakı mühitin və onun 

içindəkilərin kompüter tərəfindən səs, görüntü, qrafik və s. məlumatlar ilə zənginləşdirilərək fiziki 

görünüşünün yaradılmasıdır. Bu texnologiya, cihazların obyekt tanıma xüsusiyyətindən istifadə 

edərək, virtual obyektlərin real obyektlər üzərinə qoyulması kimi də müəyyən edilə bilər. 

Artırılmış reallıqdan istifadə, şirkətlərin müştəri ilə ünsiyyətində daha bir üst səviyyəyə 

keçməsinə imkan yaradır. Nümunə olaraq, məhsulun sınaqdan keçirilməsini qeyd edə bilərik. 

İstehlakçının satınalma vərdişlərində çox görünən davranışlardan biri, məhsulu almazdan əvvəl onun 

sınaqdan keçirilməsidir. Artırılmış reallıq, reallığa ən yaxın görünüşü təmin edərək, məhsulları alıcı 

auditoriyasına daha da yaxınlaşdırır. Məsələn, istehlakçı mağazaya getmədən bir paltarın ona necə 

yaraşacağını və ya bəyəndiyi divanın qonaq otağında necə görünəcəyini bu texnologiyanın vasitəsilə 

görə bilir. ABŞ-da aparılan bir tədqiqatda (US Virtual and Augmented Reality Users 2020) 2019-cu 

ildə bu ölkədə 72,8 milyon insanın ayda minimum bir dəfə olmaqla artırılmış reallıqdan istifadə etdiyi 

müəyyənləşmişdir. Artırılmış reallıq texnologiyasının verdiyi faydalar nəzərə alınaraq, bu sahəyə 

qoyulan investisiyalar da ilbəil artmaqdadır. Belə ki, dünya miqyasında artırılmış reallıq 

texnologiyasına qoyulan xərclər 2017-ci ildə 11 milyard dollar olduğu halda, 2019-cu ildə 18,8 

milyard dollar, 2021-ci ildə isə bu rəqəmin 20 dəfə artaraq 215 milyard dollara çatacağı gözlənilir[4]. 

Beləliklə, müəssisələrin satış həcmini yüksəltməsi üçün istehlakçıların seçimlərini 

müəyyənləşdirməsi vacibdir. Günümüzdə ağıllı telefonlar, sosial media, obyektlərə bağlanan cihazlar 

həmişəkindən daha çox informasiya istehsal edir. Bu informasiyanı satılabilən dəyərli məhsula 

çevirmək üçün müəssisələr süni intellekt vasitələrini istifadə edirlər. Bu sahədə istifadə edilən çoxlu 

sayda platformalar mövcuddur. Bunlara nümunə olaraq: Invoca, Appier, Lexalytics, Netbase, Airpr, 

Persado və s. platformaları göstərmək mümkündür. 

INVOCA. Invoca - səsli axtarış platformasıdır. Marketinq mütəxəssislərinə müştərilərlə 

telefon danışıqlarını təhlil etməyə və onu optimallaşdırmağa imkan verir. Invoca, zəng mərkəzi 

vasitəsilə aparılan milyonlarla zəngi “səsli marketinq buludu” vasitəsilə təhlil etməyə imkanı yaradır. 

Nəticədə kimin zəng etdiyini, niyə zəng etdiyini və nə dediyini təhlil etmək mümkündür. Invoca ilə 

daxil olan zəngləri vaxtında qiymətləndirmək mümkündür. 

APPIER. Appier - insanların çoxlu ekrandan istifadə vərdişlərini müəyyənləşdirən bir 

platformadır. İnsanlar eyni vaxtda müxtəlif ekranlardan – mobil telefon, kompüter və planşet kimi 

ekranlardan istifadə edirlər. Bu platforma hansı istifadəçinin hansı ekranla necə davranacağını 

müəyyənləşdirir. Appier, istehlakçıların meyllərini daha yaxşı başa düşmək üçün marketoloqların 



çoxlu ekranla bağlı təcrübələrini təkmilləşdirməyə imkan yaradır. 

LEXALYTICS. Lexalytics - yazıları təhlil edən platformadır. Bu platforma vasitəsilə 

milyardlarla yazılar firmaların cavablandıra biləcəyi bir formaya çevrilir. Yazı və emosiyaları təhlil 

texnologiyaları vasitəsilə, şirkətlər müştərilərin düşüncələrinə cavab verə bilir. Bu yolla, firmalar 

daha uğurlu marketinq fəaliyyəti göstərə bilir. 

NETBASE. Bu platforma sosial mediada yayılmış milyonlarla yazını təhlil edərək, konkret 

marka haqqında nə deyildiyini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Netbase vasitəsilə şirkətlər 

müştərilərini qruplaşdıra və hər qrupa uyğun kampaniyalar həyata keçirə bilir. Bundan başqa, 

Netbase, şirkətin böhran idarəetməsinə də töhfə verə bilir. Belə ki, sosial mediada şirkət ilə bağlı bir 

şayiə yayıldıqda, onu izləyə və bu istiqamətdə tədbirlər görə bilər. 

AIRPR. Hər bir firma sağlam ictimaiyyətlə əlaqələr sisteminə sahib olmaq istəyir. Çünki bu 

sistem birbaşa olaraq müəssisənin marketinq fəaliyyətinə təsir edir. AirPR - qeyd edilən münasibətləri 

ölçən bir platformadır və müəssisənin ictimaiyyətlə əlaqələr strategiyasının nə qədər məhsuldar 

olduğunu müəyyənləşdir. Bu platforma müəssisənin sosial mediada atdığı hər bir hərəkətə diqqət 

yetirir, orada fəaliyyətini ölçür və müştərilərin məhsullarla nə qədər maraqlandığını göstərir. Bu 

platforma potensial müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələri müqayisə edərək, müəssisənin hansı ictimaiyyətlə 

əlaqələr sahəsində hansı strategiyasının daha səmərəli və niyə səmərəli olduğunu izah edir. 

PERSADO. Marketinq fəaliyyətində aparılan kampaniya və ya digər siyasətlərdə təsiredici 

başlıqlar yaratmaq çox çətindir. Persado - müxtəlif altenativlər formalaşdıraraq, onları sınaqdan 

keçirərək istifadəçilərin reaksiyalarını ölçür və ən yaxşı başlığı müəyyənləşdirməyə kömək edir. Əsas 

fəaliyyət istiqaməti e-poçtlarla göndərilən mövzuların başlıqlarını və məqalələrin başlıqlarını 

seçməkdir. Sözləri seçməklə yanaşı, yazı dili, istifadə ediləcək işarələr (emojilər), duyğuların 

ötürülməsi və mətn məzmununu da müəyyənləşdirə bilir. Onun vasitəsilə, biznesdə hansı başlığın 

daha təsirli olduğunu və niyə ona üstünlük verildiyini müəyyən etmək mümkün olur. 

Pandemiya dövründə süni intellekt aktiv şəkildə istifadə edilmişdir. şirkətləri səhiyyə işçilərinin 

mövcud xəstəliyi effektiv formada aşkar etməsinə və xəstəliyi daha ətraflı izləməyə kömək etmişdir. 

Bildiyimiz kimi, son dövrlərdə yayılmış pandemiya dövründə səhiyyə müəssisələrinin iş yükünü çox 

artırmışdır. Artıq daha geniş şəkildə istifadə edilən süni intellek tibbi diaqnozların sürətini artırmış 

və nəticədə səmərəlilik yüksəlmişdir. Nümunə olaraq göstərmək olar ki, Çinin elektron ticarət 

nəhəngi Alibaba virusun daha sürətli, yəni bir saniyədə 96% dəqiqliklə müəyyənləşməsini təmin edən 

diaqnoz sistemi yaratmışdır[3]. 

Başqa bir nümunə isə dronlarla zəruri tibbi ləvazimatların çatdırmasıdır. Belə ki, virusun geniş 

yayıldığı bölgələrə tibbi ləvazimatların çatdırılması həyati əhəmiyyət daşıyır. Bu vasitənin istifadəsi 

həm də ən təhlükəsiz yollardan biridir. Bəzi ölkələr bu vasitələrdən - pilotsuz uçuş aparatlarından 

geniş istifadə edərək qarşılaşacaqları riski azaldaraq zəruri materialları xəstəxanalara çatdırırlar.  

Süni intellektin pandemiya dövrümndə istifadə edildiyi sahələrdən biri də ödənişlərlə bağlı olmuşdur. 

“Blockchain” platforması müəssisə və şəxslər arasında ödənişləri asanlaşdırmışdır. Buna nümunə 

olaraq, Ant Financialın təklif etdiyi blokçeyn platformasıni göstərmək olar. Bu platforma ödəmələri 

sürətləndirərək, xəstələr ilə səhiyyə müəssisələri arasında canlı təması minimuma endirmişdir. 

Beləliklə, günümüzdə istifadəsi genişlənən süni intellekt biznes sahəsində səmərəliliyin 

yüksəldilməsinə və insan həyatında risklərin minimuma endirilməsinə köməklik etmişdir [3]. 

Süni intellektin tətbiqi ticarət əməkdaşlığının inkişafında mühüm töhfə verir. Bu faktor ticarətin 

rəqəmsallaşdırımasında, istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasında və sürətləndirilməsində, habelə 

risklərinin idarə edilməsində, nəqliyyat və tranzit marşrutlarının daha effevtim idarə edilməsində, 

yüklərin həcminin optimallaşdırılmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Süni intellektin istifadəsinin 

biznes sahəsində daha da genişlənəcəyi qaçınılmazdır.  
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Azərbaycan Respublikasında Gənclər Sektoru və  “Covid-19” Pandemiyası  

Dövründə Fəaliyyəti 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında gənclər sektoru və bu sektorun “Covid-19” pandemiyası 

zamanı fəaliyyətindən bəhs olunur. Yazıda gənclik anlayışı, gənclərin cəmiyyət üçün əhəmiyyəti, 

Azərbaycan Respublikasının gənclər siyasəti, bu istiqamətdə qəbul olunmuş dövlət proqramları 

barədə məlumat öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, məqalədə “Covid-19”pandemiyası 

dövründəgənclər siyasəti istiqamətində görülən işlərə, eləcə də Azərbaycan gənclərinin bu dövrdəki 

könüllülük fəaliyyətinə də nəzər salınır.  

 

Açar sözlər: gənclik, gənclər siyasəti, dövlət proqramı, pandemiya, könüllü 

 

Giriş 

İnsan doğulduğu gündən həyatının sonuna qədər müxtəlif yaş mərhələlərindən keçir. 

Ümumilikdə, bu mərhələlər uşaqlıq, gənclik, yetkinlik və yaşlılıq olaraq tanınır. Şübhəsiz ki, bunların 

arasında insanın ən dinamik olduğu dövr gənclik dövrüdür. Gənclər ictimai həyatın bütün sferalarının 

ən önəmli yaş qrupudur. Buna görə də, hər bir ölkə gənclər siyasəti sahəsinə xüsusi diqqət yetirməli, 

həmçinin gənc fərdlərin müxtəlifliyini, fərqli cəhətlərini və ehtiyaclarını nəzərə alaraq, bu siyasətin 
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hərtərəfli olmasına çalışmalıdır. 

 İctimai-iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsində gənclərin iştirakı 

Gənclik anlayışının izahı sosial, mədəni, bioloji və psixoloji parametrlər 

dəyərləndirilərəkverilməlidir. Gənclik dövrü  üçün daha çox bioloji dəyişikliklər və onların təsirləri 

prioritet olsa da, bu dövrə daxil olan peşə sahibi olmaq, iqtisadi və sosial müstəqillik əldə etmək, 

yetkinlik statusu qazanmaq kimi mövzuları əhatə edən izahlar daha çox sosial və mədəni amillərlə 

əlaqələndirilir.  

“Bir cəmiyyətdə gənclər niyə lazımdır, gənclik niyə vacibdir?” - deyə soruşsaq, belə cavab 

verə bilərik: Cəmiyyət də canlı orqanizm kimi yaşayan canlı varlıqdır. Cəmiyyətlərin və 

mədəniyyətlərin davamlılığı, yeni fərdlərin əlavə olunması ilə təmin edilir. Hər yeni nəsil davamlılığı 

təmin edən orqandır. Cəmiyyətin mövcudluğu gənclərin varlığından asılıdır. Gənc fərdlər 

doğulduqları, böyüdükləri və təhsil aldıqları cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərini həm çağın ehtiyaclarına 

uyğun olaraq qoruyur, həm də inkişaf etdirir və zənginləşdirirlər. Bu gənclərin mənəvi əhəmiyyətinin 

göstəricisidir. 

Bir ölkədə yaşlılıq artdıqca ixtisaslı işçi qüvvəsi, enerji və iş potensialı azalır. Gənc fərdlər 

enerjili, dinamik və həvəslidirlər. İnkişaf təmin etmək, istehsal etmək, elmi nailiyyətlər əldə etmək 

və s. gənclər üçün lazımlıdır. Bu, gəncləri cəmiyyətin maddi faydaları üçün vacib edir. Bir cəmiyyət 

gənclərinə nə qədər çox qayğı göstərərsə, onları nə qədər yaxşı böyüdərsə, gələcəkdə gənclər də bir 

o qədər məhsuldar olacaq və cəmiyyətə töhfə verəcəklər [7, s. 61]. 

2019-cu ilin statistik göstəricilərinə əsasən, dünya əhalisinin 1,2 milyardını, yəni təxminən 

16%-ni 15-24 yaş aralığındakı şəxslər təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə gənc əhalinin sayı azaldığı 

halda, inkişaf etməkdə olan və inkişaf etməmiş ölkələrdə bu halın əksi müşahidə olunur [7, s. 15]. 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Siyasəti 

Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasəti hələ Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəyə 

rəhbərlik etdiyi ilk illərdə məhz onun təşəbbüsü ilə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə 

çevrilmişdir. 1993-cü ildə ümumxalq səsverməsi ilə ölkə prezidenti seçilən Heydər Əliyev bir çox 

sahələrdə olduğu kimi, gənclər sahəsində də müşahidə olunan geriləməni aradan qaldırmış, bununla 

da ölkənin sürətli inkişafına təkan vermişdir. Hazırkı Gənclər və İdman Nazirliyinin qurulması, ilk 

gənclər forumlarının keçirilməsi, “Dövlət Gənclər siyasəti haqqında” Fərmanın və bu fərmana uyğun 

olaraq, “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul olunması kimi 

olduqca əhəmiyyətli tədbirlər məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır [4]. 

Bugün ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Azərbaycan 

Respublikasının gənclər siyasəti gənclərin təhsili, mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi, sağlamlığı, asudə vaxtının 

düzgün təşkili, hüquqlarının müdafiəsi, istedadlı gənclərin dəstəklənməsi və bunlar kimi bir sıra 

əhəmiyyətli məsələləri əhatə edir. Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin uğurla icra 

olunmasında ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanan “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət 

Proqramı” (2005-2009), “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı, “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, “Xüsusi istedada malik olan uşaqların 

(gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2006-2010-cu illər), “Azərbaycan 

Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2007-2012-ci illər)”, 

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin İnkişaf Strategiyası” kimi sənədlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan Respublikasında könüllülük hərəkatının dəstəklənməsi istiqamətində də 

prezident İlham Əliyev cənabları tərəfindən bir sıra addımlar atılmaqdadır. 2009-cu ildə “Könüllü 

fəaliyyət haqqında” Qanunun qəbul edilməsi bu addımlardan biridir [3]. Bununla yanaşı, 2020-ci ilin 

Azərbaycanda “Könüllülər İli” elan edilməsini, mütəmadi olaraq gənc könüllülərlə görüşlərin 



keçirilməsini də ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin gənclər siyasəti istiqamətində gördüyü işlərə 

nümunə göstərə bilərik. 

“Covid-19” Pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında Gənclər Sektoru 

Bildiyimiz kimi, artıq bir ildən çoxdur ki, dünya dövlətləri koronavirus pandemiyası ilə 

mübarizə aparmaqdadır. Azərbaycan Respublikası bu mübarizəni uğurla davam etdirməkdə, 

sözügedən pandemiyanın bütün sferalara, eləcə də sosial-iqtisadi sahəyə ola biləcək mənfi təsirlərini 

minimuma endirməkdədir. Belə ki, 19.03.2020 tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması və 

koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərman 

imzalanmışdır. Bu fərmana əsasən, ölkəmizdə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu təsis 

edilmişdir. 19.02.2020 tarixində həm də cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən “Azərbaycan 

Respublikasında koronavirus infeksiyasına qarşı həyata keçirilən səhiyyə tədbirləri üçün 

“Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait ayrılması haqqında” Sərəncam imzalanmışdır [2]. 

Pandemiya dövründə Azərbaycan Respublikasında gənclərin müxtəlif sahələrdə 

dəstəklənməsi, onlarla bağlı məsələlərin həlli, daha dəqiq desək, gənclər siyasəti istiqamətində də bir 

sıra önəmli addımlar atılmışdır. Sözügedən addımlardan biri sosial baxımdan əhalinin həssas 

kateqoriyasına aid olan tələbələrin təhsil xərclərinin qarşılanması olmuşdur. Belə ki, əvvəlcədən elan 

olunmuş müsabiqə əsasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan, akademik 

göstəriciləri yüksək olan tələbələrin təhsil xərclərinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Gənclər Fondu tərəfindən qarşılanması təmin edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas orqanı olan 

Gənclər və İdman Nazirliyi də öz fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən olan gənclərlə işi pandemiya 

dövrünün tələblərinə uyğun olaraq onlayn formatda təşkil etmişdir. Nazirlik tərəfindən bir sıra onlayn 

iclaslar təşkil edilmiş, bu iclaslarda postpandemiya dövründə hansı tədbirlərin həyata keçiriləcəyi 

müzakirə olunmuşdur. Həmçinin, nazirliyin gənclərlə iş şöbəsi tərəfindən keçirilən onlayn iclaslarda 

“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası” və “Azərbaycan gəncliyi 2017-

2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı, eləcə də mövcud şəraitdə gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərinə 

daxil olan tədbirlərin onlayn formatda həyata keçirilməsi ilə bağlı hərtərəfli müzakirələr aparılmışdır 

[6]. 

“Covid-19” pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq olunan sərtləşdirilniş karantin dövründə gənclərin 

könüllü fəaliyyətinin rolu daha da artmışdır.“Biz birlikdə güclüyük!” şüarını rəhbər tutaraq, Bakının 

12 rayonu da daxil olmaqla Azərbaycanın 31 rayon və şəhərində, “Bir-birimizi qoruyaq!” aksiyası 

keçirilmiş və aksiya çərçivəsində 300 nəfərdən çox könüllünün iştirakı ilə ümumilikdə 60000 

nəfərdən artıq vətəndaş maarifləndirilmişdir [5]. “Böyüklərimizi qoruyaq!” şüarı ilə könüllü gənclər 

Bakıda və regionlarda minlərlə tək yaşayan yaşlı insanları, aztəminatlı ailələri ziyarət etmiş, onların 

vacib ehtiyaclarının qarşılanmasına kömək olmuşlar.  

Nəticə 

Azərbaycan Respublikasında gənclər sektoru koronavirus pandemiyası dövründə də öz aktiv 

fəaliyyətini qoruyub-saxlamış, ölkənin gənclər siyasəti uğurla icra olunmuşdur. Bütün bunlar, eləcə 

də Azərbaycan gəncinin fəallığı gənclər sektorunun davamlı inkişafını təmin edir. Həm 

pandemiyadan əvvəl, həm də pandemiya dövründə uğurla icra olunan gənclər siyasəti isə 

postpandemiya dövründə də bu siyasətin uğurla icra olunmasına zəmin yaradır. 
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Post Pandemiya dövründə elektron ticarətsistemin tədbiqi 

 
Elektron ticarət - ticarətin spesifik forması, malların və xidmətlərin alışının, satışının və bölgüsünün 

tamamilə yeni üsulu olmaqla hazırda beynəlxalq miqyasda tanınmış çoxtərəfli ticarət qaydaları, o 

cümlədən xidmətlərlə ticarət üzrə Baş sazişə əsaslanaraq nizamlanır.Elektron ticarətin tarixinə 

nəzər salsaq görərik ki, bu ticarət sisteminin ilkin forması 1960-cı ildə ABŞ-da ortaya 

çıxıb.Həmin tarixdə "American Airlines" və IBM şirkətləri aviabiletlərin satışını 

avtomatlaşdırılmış sistem vasitəsilə həyata keçiriblə 

Elektron ticarətin əsas 6 modeli mövcuddur: 

1. Business-to-Consumer (B2C). 

2. Business-to-Business (B2B). 

3. Consumer-to-Consumer (C2C). 

4. Consumer-to-Business (C2B). 

5. Business-to-Administration (B2A). 

6. Consumer-to-Administration (C2A). 

Hazırda COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar elektron ticarət, onlayn iş, onlayn ödənişlər 

həyatımızın bir parçasına çevrilib COVID- 19 pandemiyası ilə birlikdə böyük bir yüksəliş yaşayan 

elektron ticarət Azərbaycanda da hədəf kütləsini böyütdü. Virusun yayılma sürətinin azaldılması üçün 

icazəylə çölə çıxmaq, mağazaların və restoranların bağlanması kimi tədbirlər insanları onlayn 

xidmətlərdən istifadə etməyə vadar etdi. Beləliklə, Azərbaycanda elektron ticarət istifadəsi 2 dəfədən 

artıq böyüdü. Böyük bir kütlənin ilk təcrübəsi olduğu üçün, burada iki situasiya baş verdi; 
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1. Onlayn satışa hazır olmayan və bu infrastrukturu qurmamış bir çox şirkətlər, pandemiya 

müddətinin də gətirdiyi çətinliklərlə birlikdə yeni istifadəçilərə pis təcrübə yaşatdı. Beləliklə, 

bu istifadəçilər tərəddüdlərində haqlı çıxdıqlarını düşünərək sektor üçün artıq itirilmiş kütləyə 

çevrildi. 

2. Düzgün infrastrukturu qurulmuş şirkətlər situasiyadan düzgün istifadə edərək və keyfiyyətli 

xidmət göstərərək bir qisim kütləyə onlayn xidmətlərin rahatlığını göstərmiş və onları onlayn 

sifarişə biraz daha yaxınlaşdırmışdır. 

Azərbaycanda isə "Elektron ticarət haqqında" qanun 2005-ci ildə qəbul olunub. 2008-ci ilə kimi 

ölkədə internet üzərindən ödəmə sistemi, yəni onlayn ödəniş mümkün olmadığı üçün elektron 

ticarət tətbiq edilməyib. İlk dəfə 2008-ci ilin dekabr ayının 2-də "SilverKey Azərbaycan" şirkəti 

"GoldenPay" adlı onlayn ödəmə sistemi qurub. Məhz bu tarixdən sonra ölkədə elektron ticarətin 

tətbiqinə başlanılıb. Hazırda ölkədə dövlət və özəl qurumlar tərəfindən istehsal olunan mal və 

xidmətləri elektron üsulla əldə etmək mümkündür. Elektron ticarətin ən böyük üstünlüyü, 

zamandan və məkandan asılı olmayaraq müştərilərə alış-veriş etmək imkanı yaratması, 

istifadəçilərin məhsul və xidmətləriniz haqqında daha asan və sürətli məlumat əldə etməsini təmin 

etməsidir. 

 

Elektron ticarətin alıcı və satıcılara qazandırdıqları 

 

Satıcılar baxımından; Alıcılar baxımından 

Yeni bir satış kanalıdır, Evdən çıxmadan alış-veriş imkanı verir 

Məkan və yer məhdudiyyəti olmayan bir 

mühitdə qurulmuşdur 

Nəqliyyat üçün xərclər azalır 

Sürətli və zaman məhdudiyyəti olmayan bir 

mühitdə quruludur, 

Ən uyğun məhsulu tapmaq şansı artar 

Məhsul satışlarının artırılması daha asandır Zaman itkisi azalır 

Minimum əməliyyat xərcləri vardır, Məhsul növləri daha rahat görülə bilər 

Minlərlə məhsul üçün satış imkanı vardır Məhsul ilə əlaqədar daha rahat məlumat alına 

biləcək bir mühitdir. 
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Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

Vergi əxlaqi yüksək olan vergi ödəyicilərinə  

Dəstək layihəsi 

 

Vergi ödəmək əsas vətəndaşlıq vəzifələrindən biridir.Vergi ödəyiciləri, cəmiyyətin bir üzvü 

olaraq öz vəzifələrinə riayət etməli olduqlarını bilməlidirlər.Vergitutma prosesində dövlətin əsas 

vəzifəsi vətəndaşları vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyə və vergi qaydalarına uyğun hərəkət etməyə 

həvəsləndirməkdir. Belə ki, vətəndaşlar vergi öhdəliklərini könüllü icra etmədikdə, bu davranışın 

onlar üçün yaradacağı xərclərin\ziyanın daha böyük olacağını bilməlidirlər[3]. 

Qlobal miqyasda baş verən pandemiya Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin belə bir halla 

qarşılaşacağını əyani şəkildə göstərdi. Belə ki, baş vermiş pandemiya əksər ölkələrin iqtisadiyyatına 

zərər vurduğu kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatından da yan keçməmişdir. Ölkədə aparılan siyasətə 

əsasən qarşılaşılan çətinliklərin və mövcud şəraitin sahibkarlığa göstərdiyi mənfi təsirlərləri 

minimallaşdırmaq və məşğulluğun qorunmasına dəstək məqsədilə müxtəlif layihələr həyata 

keçirilmişdir və maliyyə yardımı verilmişdir. Pandemiyanın zərər vurduğu fəaliyyət sahələrində 

sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən sahibkara dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. 

4 aprel 2020-ci il tarixində“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya 

enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə 

mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı 

Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı ilə təsdiq edildi[4]. Həyata 

keçirilmiş Tədbirlər Planı əsasən üç istiqamət üzrə planlaşdırıldı. İlk istiqamət "İqtisadi artıma və 

sahibkarlığa dəstək" yönündə olmuşdur. Bu istiqamətdə atılan addımlar iqtisadi qurumların 

fəaliyyətinin fövqəladə koordinasiyanı; iş yerlərinin və sosial sabitliyin qorunmasını; iqtisadiyyatda 

şəffaflığın artırılmasını; iqtisadi fəallığın qorunmasına vergi stimullarının verilməsini; iqtisadiyyata 

və sahibkarlığa dövlətin kreditini; zəmanət dəstəyinin verilməsini; iqtisadiyyatın və sahibkarların 

güzəştli şərtlərlə kredit resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsini; pandemiyanın mənfi təsir 

etdiyi fəaliyyət sahələrində əlavə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini; post-pandemiya dövründə 

iqtisadi artımın yeni modelinin tətbiqi istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini 

əhatə etmişdir. İkinci böyük istiqamət isə "Məşğulluq və sosial rifaha dəstək"lə bağlı olmuşdur. Bu 

yöndə atılan addımlar əsasən dövlət sektoru üzrə işçilərin işsizlik riskindən qorunması və sosial 

müdafiəsi; qeyri-dövlət sektoru üzrə muzdlu işçilərin işsizlik riskindən qorunması və sosial 

müdafiəsi; işsiz və işdən azad olunmuş şəxslərin məşğulluğu və sosial müdafiəsi; əhalinin xüsusi 

həssas təbəqəsindən olan şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilmişdir. 

Nəhayət digər önəmli istiqamətə "Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi" ilə bağlı olmuşdur. Əslində 

qeyd edilən hər bir sahə üzrə həyata keçirilmiş fəaliyyətlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir.  

Maliyyə yardımı 2019-cu ildə vergilərini, həmçinin məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını və 

işsizlikdən sığorta haqlarını ödəmiş vergi ödəyicilərinə şamil edilmişdir. Bu yardım dövlət 

büdcəsindən ayrılmış və həmin sahibkarların bank hesablarına köçürülmüşdür. Operativliyi təmin 

etmək məqsədilə, qeydiyyatda olan bütün vergi ödəyicilərinin şəxsi elektron kabinetlərinə 

“Pandemiya ilə bağlı maliyyə dəstəyi proqramı” barədə bildirişlər və mobil telefonlarına SMS-lər 

göndərilmişdir. Bu hal, vergi əxlaqının nə qədər əhəmiyyətli olduğunun bir göstəricisidir. Belə ki, 

dövlət tərəfindən vergi əxlaqı yüksək olan ödəyicilər qiymətləndirilmiş və pandemiya dövründə 

onlara dəstək verilmişdir.  



Sahibkarlara göstərilən maliyyə dəstəyi iki istiqamətdə aparılmışdır. İlk istiqamət pandemiyadan 

zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının ödənilməsi ilə bağlı olmuşdur. 

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə əmək müqaviləsi əsasında 

çalışan muzdlu işçilərin və maliyyə dəstəyi almış fərdi sahibkarların siyahısı Maliyyə Nazirliyinə 

təqdim edilir və maliyyə dəstəyinin sahibkarların bank hesablarına köçürülməsi təmin edilir.Digər 

istiqamət isə pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi/mikro sahibkarlara 

maliyyə dəstəyi ilə bağlı aparılmışdır. Ölkədə pandemiyadan zərər çəkmiş 4 böyük sektor (sənaye 

sektoru;ticarət sektoru;turizm, ictimai iaşə və digər xidmətlər sektoru;nəqliyyat sektoru) müəyyən 

edilmiş və onlar müəyyən fəaliyyət istiqamətləri üzrə qruplaşdırılmışdır. Bura aid edilmiş sahələrə 

aiddir: 

 Sənaye sektoru üzrə: istehsal sahəsi (ərzaq, dərman, tütün və içki istehsalı istisna olunmaqla);  

 Ticarət sektoru üzrə: topdan və pərakəndə ticarət (ərzaq, dərman və neft məhsullarının satışı 

istisna olunmaqla); 

 Turizm, ictimai iaşə və digər xidmətlər sektoru: yerləşmə vasitələri hesab edilən 

mehmanxana, motel, hostel və oxşar obyektlərin fəaliyyəti; turoperator və turagent fəaliyyəti; 

sifarişlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının daşınması 

və (və ya) çatdırılması xidmətləri; ictimai iaşə fəaliyyəti; sərgilərin təşkili, səhnə, istirahət və 

əyləncə (oyun), kinoteatr, teatr, muzey və konsert zallarının fəaliyyəti; idman-sağlamlıq 

obyektlərinin fəaliyyəti; hazırlıq (tədris) və ixtisasartırma kurslarının, uşaq tədris və inkişaf 

mərkəzləri, uşaq klubları, psixoloji mərkəzlərin fəaliyyəti; bərbərxanaların, gözəllik 

salonlarının fəaliyyəti; özəl təhsil müəssisələri; avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və 

onların təmiri,  

 Nəqliyyat sektoru: ölkədaxili yük və sərnişindaşıma fəaliyyəti. 

Aparılmış layihənin reallaşması ölkə üzrə müxtəlif dövrləri əhatə etmişdir. Birinci mərhələdə 111986 

vergi ödəyicisinin müraciəti araşdırılmış və 63804,2 min manat maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. 

Faktiki ödəniş edilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 107256 olmuşdur. Layihənin ikinci mərhələsində isə 

fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyi üzrə faktiki ödəniş edilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 50148, 

ödənilmiş vəsaitin məbləği isə 13252,0 min manat olmuşdur. Muzdlu işçilərə əmək haqqının 

müəyyən hissəsinin ödənilməsi üzrə 2-ci maliyyə paketi çərçivəsində ödəniş edilmiş vergi 

ödəyicilərinin sayı 23188 olmuşdur. Həmin vergi ödəyiciləri üzrə muzdlu işçilərin sayı 237272 nəfər, 

ödənilmiş vəsaitin məbləği 104083,3 min manat təşkil etmişdir. Ölkə üzrə aparılmış layihə 

çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən verilmiş qərara uyğun olaraq, 

fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərara əsasən, 

3-cü mərhələ çərçivəsində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilmiş Lənkəran, Şəki şəhərləri və 

Cəlilabad, Biləsuvar, Qax, Zaqatala, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarında 12.982 fərdi 

sahibkara maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Bu mərhələdə dövlət büdcəsindən ödənilmiş vəsaitin 

məbləği 5.991,9 min manat olmuşdur[2]. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyinin 

davam etdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərara əsasən, 4-cü mərhələ daxilində 84632 mikro sahibkara 

maliyyə dəstəyi verilmişdir. Faktiki ödəniş edilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 84.632, ödənilmiş 

vəsaitin məbləği isə 30198,4 min manat təşkil etmişdir[2]. Beləliklə, verilən rəqəmlər göstərir ki, 

ölkədə pandemiya dövründə zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının 

ödənilməsi prosesində və bu sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi/mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyi 

istiqamətində dövlət tərəfindən ciddi qayğı göstərilmişdir.  



Maliyyə dəstəyi müvafiq proqramlar çərçivəsində vəsait almış və işçi sayında ciddi azalmalara yol 

verməmiş vergi ödəyicilərinə, dekabrın 1-nə olan işçi sayı əsas götürülməklə, aylıq əməkhaqqı 

fondunun yarısı həcmində verilmişdir. Eyni zamanda, yeni qeydiyyatdan keçmiş müəssisələr də 

muzdlu işçiləri üçün dövlət dəstəyindən yararlana bilmişlər. Sahibkarlara yenidən maliyyə dəstəyinin 

göstərilməsi barədə qərar yaranmış vəziyyətdə sahibkarlıq subyektlərinin zərərlərinin azaldılmasına, 

onların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, iş yerlərinin qorunub saxlanılmasına xidmət 

etmişdir. 

Dövlət tərəfindən atılan addımlardan digəri, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun 

yaradılması ilə bağlıdır. Fondun məqsədi Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının 

yayılmasının qarşısını almaqdan və onunla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə 

maliyyə dəstəyini təmin etməkdən ibarətdir. Fondun vəsaiti üç əsas mənbə hesabına 

formalaşdırılmışdır. Bunlara Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, fiziki və hüquqi 

şəxslərin könüllü ödəmələri, həmçinin qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr aiddir[5]. Bundan 

başqa, “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması 

ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydası”nın 

təsdiq edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin Qərarınauyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin “Məşğulluq” altsistemində 

işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi 

karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə aylıq 190 (yüz doxsan) manat məbləğində birdəfəlik 

ödənilmişdir [1]. 

Dövlət tərəfindən göstərilən bu qayğı, vətəndaşların da öz növbəsində vergitutma prosesinə 

məsuliyyətlə yanaşmasının və öz öhdəliklərini zamanında icra etməsinin nə qədər əhəmiyyətli 

olduğunun bir göstəricisidir.  
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Postpandemiya dövründə yaşıl iqtisadiyyat: ekoloji təmiz məhsullar 

 

 

Hazırkı dövrdə dünyanı bürüyən koronavirus pandemiyası ölkələrin iqtisadi mühitinə, eləcə 

də ərzaq təhlükəsizliyinə öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Məsələn, bununla əlaqədar ərzaq 

məhsullarının istehsalında ləngimə, ixrac potensialının aşağı düşməsi kimi hallar dünya bazarında 

qıtlıq yaratmaqla yanaşı ərzaq təchizatı və tələb arasında balansı dəyişə bilər ki, bu da qiymətlərin 

kəskin artımı ilə nəticələnər. Bu baxımdan dünyada baş verən qlobal problemləri nəzərə alaraq 

Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə ciddi mübarizə aparılır, əhalinin sosial rifahının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülür, postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın inkişafı 

üçün proqramlar qəbul edilir. 

Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə mövcud təbii potensial imkanlar baxımından ekoloji təmiz kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının perspektivləri böyükdür, o zaman postpandemiya dövründə 

insanların sağlamlığı, onların immun sisteminin möhkəmlənməsi, orqanizmin müqavimət 

potensialının gücləndirilməsi,  xəstəliyə qarşı daha dayanıqlı olmasını təmin edən ekoloji təmiz kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına dair layihələrin icrası önə çəkilməlidir. 

Ekoloji təmiz məhsullar sistemi sağlam torpaq, sağlam bitki, sağlam heyvan, sağlam ərzaq 

və sağlam ətraf mühitin mövcudluğu üçün şərait yaradan kənd təsərrüfatı modelidir. Ekoloji təmiz 

kənd təsərrüfatının əsas mahiyyəti istehsalda genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər və onların 

törəmələrindən istifadə edilməsinin qadağan olunmasıdır. 

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehlakçıların həyatını, sağlamlığını, ətraf mühitin 

mühafizəsini təmin edən aqroekosistemin yaradılması, kənd təsərrüfatı işlərinin gedişində kimyəvi-

sintetik (süni) maddələrin istifadəsindən imtina edilməsi, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məkanında 

torpaqların təbii bərpasının və özünütəmizləmə proseslərinin stimullaşdırılması, su hövzələrinin və 

atmosferin çirklənməsi mənbəyini nəzarətdə saxlayan səmərəli texnologiyaların tətbiqi kimi 

prinsiplərə əsaslanır.  

Qeyd edək ki, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının tətbiqini zəruri edən amillərdən biri də keçən 

əsrin sonlarından başlayaraq əkinçilikdə genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərdən (GMO) 

istifadə olunması, bundan irəli gələrək əvvəllər məlum olmayan xəstəliklərin yayılması, 

xəstəliklərincavanlaşmaı, demoqrafiyaya mənfi təsir, insan ömrünün qısalması və s. mənfi hallardır. 

Təsadüfi deyil ki, müxtəlif ölkələrdə GMO və onun məhsulları ilə yemlənən laboratoriya heyvanları 

üzərində aparılan təcrübələrdə bu heyvanların verdiyi nəsildə müxtəlif patoloji xüsusiyyətlər, yəni 

daxili orqanların ölçülərinin azalması, heyvanlarda aqressivlik, immunitetin zəifliyi və xəstəliyə tez 

tutulması, döl vermə qabiliyyətinin zəifləməsi və ikinci nəsildə tamamilə itməsi və digər nöqsanlar 

aşkar edilmişdir.  

Bu gün Azərbaycanın dünya bazarına ekoloji təmiz yeyinti məhsulları – kürü və sair balıq 

məhsulları, nar, nar şirəsi, meyvə şirələri, meyvə qurusu, mineral sular, fındıq, təzə və 

konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr, zeytun, zəfəran və s. kimi məhsullar çıxarmaq imkanları 

genişdir. Təkcə spesifik torpaq və iqlim şəraiti olan quru subtropik zona sayılan Abşeron yarımadası 

neftlə yanaşı, daim öz nadir qiymətli inciləri olan zəfəran, zeytun, püstə, badam, sarı əncir, ağ və qara 

şanısı ilə şöhrət tapmışdır.  

Hazırki dövrdə də Azərbaycan Respublikasına məxsus ənənəvi mədəni brend bitkilər 

diqqətdən kənar qalmamalıdır. Məsələn, heç də təsadüfi deyil ki, vaxtilə Abşeron zonasında 

becərilən, xalq təbabətində geniş istifadə olunan, tərkibində 0,8% efir yağı, 3,1% rəngləyici maddə, 

25,4%  şəkər və  17 müxtəlif element, 27-dən çox müxtəlif üzvi birləşmə olan zəfəran bitkisini Şərqin 

kiçik möcüzəsi adlandırırlar. Zəfərandan ürək-damar, qaraciyər, böyrək, öd kisəsi, baş-beyin, göz və 

s. xəstəliklərinə qarşı, müxtəlif xörək və şirniyyat məmulatı hazırlanmasında istifadə edilir. 

Sənətşünas alimlər isbat etmişlər ki, dahi italyan rəssamı Leonardo da Vinçi hazırladığı rənglərə 

zəfəran da qatırmış. Bu da alınan rəngin şux sarı, özü də silinməz olmasını təmin edirmiş. Qədim 



Misirdə, İran, Babilistan, Midiya və Hindistanda zəfərandan müxtəlif dərmanlar və məlhəmlər 

hazırlamışlar. 

Bu nadir məhsulun istehsalı və ixracı ilə əlaqədar bəzi maraqlı faktlara müraciət edək. 1846-

1850-ci illərdə Bakıdan dəniz nəqliyyatı ilə aparılan zəfəranın 88%-i, 1851-1855-ci illərdə 46,5%-i, 

1858-ci ildə isə 43,2 %-i İrana göndərilmişdi. Çox maraqlıdır ki, 1824-cü ildə zəfəran ixracından əldə 

edilən gəlir (508,875 manat) həmin ildə qara neftin ixracından əldə edilən gəlirdən bir qədər (500,740 

manat) artıq idi. [M.Musayev,“X1X əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti”, Bakı, 1966, s.62] 

Azərbaycan bu nadir, çox dəyərli məhsulun istehsalı ilə bütün dünyada tanınıb. Lakin təəssüf  

hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, biz bu üstünlüyü əldən vermişik. Qiymətli və valyuta tutumlu bitki 

olan zəfəranın respublikamızda becərilməsi imkanı genişdir. Bugünkü sahibkarlar, fermerlər dövlətin 

maliyyə dəstəyinə arxalanaraq zəfəran yetişdirmək və istehsal etmək üçün elmi əsaslara uyğun, 

düşünülmüş addımlar atarlarsa bu fəaliyyət həm özləri həm respublikamız üçün yenidən gəlir gətirən 

sahəyə çevriləcəkdir. Digər tərəfdən Azərbaycan zəfəranı keyfiyyətinə görə dünya bazarında brend 

ola bilər.  

Lakin ölkəmizdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün təbii mühitin 

perspektivliyi nə qədər geniş olsa da sahə ilə bağlı mövcud problemlər də az deyildir. Belə ki, bu gün 

sahibkarları məhsulu necə istehsal etməkdən çox, istehsal etdikləri məhsulları necə satmaq məsələsi 

narahat edir. Məsələnin həlli istiqamətində ilk addım olaraq xüsusi ilə emal müəssisələri ilə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasındakı mövcud vəziyyət hökumət səviyyəsində araşdırılmalı, 

istehsalçıları narahat edən məsələlər tənzimlənməlidir. Əgər istehsal olunan məhsulun vaxtında emal 

və satışı təmin edilərsə sahibkarın gəlirləri də mütəmadi olaraq artacaq. Həmçinin, bütün bunlar yeni 

mərhələ üçün istehsalçıda stimul yaradar, hətta belə olduqda dövlətin büdcədən verdiyi subsidiyalara 

olan ehtiyac da azalar, bazara orqanik, ucuz və keyfiyyətli məhsul çıxarılar. Ekoloji təmiz kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə yanaşı emalı əlavə dəyər zənciri yaradar, daxili bazarla yanaşı 

xarici bazarlara daha çox hazır məhsul təqdim edilər, digər tərəfdən yeni iş yerlərinin yaradılmasına 

səbəb olar. 

Belə şəraitdə kənd təsərrüfatı kooperasiyaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbiidir ki, hər bir 

xırda əmtəəçilərin dünya bazarlarına çıxmaq imkanları məhduddur, dövlətin yardımına ehtiyac 

duyulur. Dövlət kooperasiyalaşma vasitəsilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının ixracat əməliyyatlarını 

genişləndirə bilər. Bu istiqamətdə dövlət siyasəti fəaliyyət göstərməli, təşkilatı məsələlər həll 

olunmalı və fəaliyyət prinsipləri müəyyən edilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya ölkələrinin 

çoxunda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarının və emal olunmuş məhsulların 80%-i kənd təsərrüfatı 

kooperasiyalarının payına düşür.  

Həmçinin, bu istiqamətdə sahibkarlar tərəfindən qabaqcıl və səmərəli biznes planlar ortaya 

qoyulmalı, dövlət və özəl əməkdaşlıq gücləndirilməli, özəl sektor, xüsusilə də kiçik və orta 

sahibkarlıq üçün işgüzar mühit əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmalıdır. Ölkədə özəl təşəbbüslərin 

yaradıcı və innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi iqtisadi resursların daha yüksək əlavə dəyər yaradan 

sahələrə istiqamətlənməsi gələcək aqrobiznesin inkişafını təmin edən məsələlərdəndir. Eyni zamanda 

vergi və gömrük siyasəti dövlət büdcəsinin xərclərinin təmin edilməsi üçün adekvat imkanlar 

yaratmaqla yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına xidmət etməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu ki, demək olar ki, Azərbaycanda ən ekzotik bitkilərdən tutmuş 

subtropik meyvələrə qədər hər şey yetişir. Lakin bu məhsullara uyğun emal sənayesi və marketinq 

infrastrukturu qurulmalıdır ki, yetişdirilmiş məhsullardan tam və səmərəli istifadə olunsun, istehlakçı 

onlardan ilboyu istifadə edə bilsin və bu məhsullar xarici bazarlara maneəsiz çıxa bilsin. Dünya 

təcrübəsindən görünür ki, bunun üçün marketinq vasitəçiləri və ya marketinq təşkili üzrə xüsusi 

agentliklər fəaliyyət göstərir ki, belə təşkilatlar hələ ölkəmizin aqrar sahəsində tam təşəkkül tapa 

bilməmişdir. Bu mənada regionlarda aqrar emal sahəsinin inkişaf etdirilməsi tədbirlərinin Dövlət 

Proqramında xüsusi yer tutması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  



Aqrar bizneslə məşğul olan hər bir subyekt marketinq və menecment xidmətinin mahiyyətini 

dərk etməlidir. Ümumiyyətlə, aqrobiznesin inkişafı iştirakçılardan yeni ixtisasların, yeni yanaşmanın, 

ən əsası isə yeni bilgilərin qazanılmasını tələb edir. Bu məsələnin həllində yeyinti məhsulları 

bazarında marketinqin təşkili istiqamətində SWOT təhlilinin aparılması, biznes subyektlərinin 

problemlərinin öyrənilməsi,bazar haqqında informasiyanın təhlili vacibdir. 

Ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının inkişafı istiqamətində yuxarıda 

göstərilən tədbirlərlə yanaşıistifadəsi qadağan olunan maddələrin və orqanizmlərin təyin edilməsi 

üçün müasir avadanlıqlar və ləvazimatlarla təchiz edilmiş müvafiq laboratoriyaların təşkili, rəqabət 

mühitinin yaradılması və antiinhisarçılıq siyasətinin daha da gücləndirilməsi, istehlakçı hüquqlarının 

müdafiəsi, qiymətlərin səviyyəsinə nəzarət etməklə aqrar bazar tarazlığının təmin edilməsi kimi 

məsələlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məqsədyönlüdür. 

 

 

 

 

11. Dosent N.Ə. Mustafayeva, dos.əvəzi Quliyeva R.A. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

Сovid -19 pandemiya dövründə distant təhsilin xüsusiyyətləri və mahiyyəti 

 

Pandemiya digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadiyyatınada təsir göstərsə də, 

ölkəmizdə post-pandemiya dövründə itkilərin qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar iqtisadi balansın saxlanmasına imkan verir.Qlobal problemə çevrilmiş koronavirus 

pandemiyası ilə aparılan effektiv mübarizə, ümumdövlət məqsədləri naminə həmrəylik təcrübəsi və 

ərazi bütövlüyünün bərpası irimiqyaslı və dərin islahatların aparılmasına zəruri əsasları gücləndirir. 

Əvvəlki illərdə aparılmış islahatlar hesabına ölkənin sosial-iqtisadi potensialı artmış, iqtisadiyyatın 

xarici təsirlərə dözümlülüyü yaxşılaşmışdır. Həyata keçirilən sosial-iqtisadi quruculuq və ərazi 

bütövlüyünün təmini uzunmüddətli dövrdə Azərbaycanın daha keyfiyyətli inkişaf mərhələsinə 

keçməsinə, sürətlə inkişaf edən, yüksək rifaha malik lider dövlət olmasına möhkəm əsaslar 

yaratmışdır [1, 6]. 

Koronavirus pandemiyasının yayılması nəticəsində əksər ölkələrin təhsil məkanında nisbətən 

arxa planda qalan onlayn-distant təhsil ön plana keçdi. Сovid -19 pandemiya dövrü təhsil sistemində 

ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu və müasir  dövrdə informasiya  texnologiyalarının inkişafı 

təhsil  sisteminə  də öz təsirini göstərməyə başladı. Bunun nəticəsidir ki,  distant,  yəni müəyyən 

məsafədən keçirilən təlim-tədris sistemi yaradıldı. Ümumilikdə, COVID-19 pandemiyası böhran 

dövrlərində təhsilin məzmunu və formatına yenidən nəzər salmaq zərurətini meydana çıxardı. Bu 

böhran XXI əsr təhsilinin özəlliklərini qabartmaqla həm də distant təhsili zərurətə çevirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi də onlayn tədris imkanlarını nəzərdən keçirərək 

ümumi təhsil müəssisələrində tədris prosesinin dayandırılması səbəbindən dərslərin onlayn 

öyrənilməsi üçün bir neçə tədris resursunu təqdim etdi. Qeyd edək ki, distant təhsil forması “Təhsil 



haqqında” qanunda (maddə 13) və Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə öz əksini tapıb. Lakin daha 

öncə aparılan araşdırmalar göstərdi ki, əvvəlki dövrlərdə ölkəmizdə distant təhsilin tətbiq 

olunmamasının əsas səbəbi distant təhsil mexanizminin hazırlanmaması, bütün ali təhsil 

müəssisələrinin buna tam hazır olmaması və hətta bu sahədə məlumat azlığının olması idi. Bu 

prosesin gecikməsi isə həm on minlərlə gənci təhsil almaq hüququndan məhrum edirdi, həm də 

universitetlərimizin xaricdən minlərlə tələbə cəlb etmək imkanını məhdudlaşdırırdı[2]. 

Son zamanlar Azərbaycan təhsil məkanında təhsilin yeni forması –distant təhsilin tətbiqi 

imkanlarından yararlanır.Distant təhsil kommunikasiyanın bir növü olub iki subyekti birləşdirir-

tələbə və təhsil müəssisəsi. Distant təhsil tarixən iki istiqamətdə həyata keçirilib-məsafədən idarə 

olunmaqla birtərəfli və ikitərəfli. Birtərəfli təhsil öyrənənə təhsil verən tərəfindən məsafəli şəkildə 

mövzu ilə bağlı materialların çatdırılması yolu ilə həyata keçirilir. Ikitərəfli distant təhsil öyrədən və 

öyrənənin məsafəli şəkildə qarşılıqli fikir mübadiləsi ilə həyata keçirilən təhsil forması kimi qəbul 

edilib. 

Distant təhsilin tarixi inkişaf prosesinə nəzər yetirəndə görmək olur ki,distant təhsilin tarixinin 

hələ 1633-1638-ci illərdə Yan Amos Komenskinin qələmə aldığı "Böyük didaktika" əsərindəki 

fikirlərində olduğunu qəbul ediblər[4]. Bu əsərdə təhsil verənlə təhsilalan arasındakı qarşılıqlı 

mübadilə geniş şərh olunsa da distant təhsil konsepsiyasının 1728-ci ildən formalaşdığını qəbul 

edənlər də az deyil. Demək olar ki, həmin tarixdən bu günədək distant təhsil konsepsiyası olduğu 

kimi qalsa da, dəyişən yalnız kommunikasiya kanalları olub. Tezliklə bu üsulu öz fəaliyyətində tətbiq 

edən, müxtəlif ölklərdə  formalaşıb və inkişaf edib. XX əsrin əvvəllərində radionun yaranması ilə 

distant təhsil də yeni forma və məzmun alır. Tələbələr evdən müəllimin mühazirələrini radio 

vasitəsilə dinləməyə başlasalar da, sənədləşmə işləri yenə də poçt vasitəsi ilə həyata keçirilir. Radio 

vasitəsi ilə ilk distant təhsil verən Pensilvaniya Universiteti 1922-ci ildən öz yayımına başlayır.XX 

əsrin 60-cı illərinin ortalarında ABŞ-da yaradılan Eksperimental Kolleclər və Universitetlər Birliyi 

(UECU) təhsilə yeni yanaşmalar və metodlar hazırlayır. 1970-ci ildə Divarsız Universitet 

konsepsiyası (University Without Walls- UWW) hazırlanır ki, orada əks olunan müddəalar bugünkü 

günümüzdə də öz aktuallığını qoruyub saxlayıb. Beləliklə, UWW konkret bir universitet deyil, 

peşəkar təhsil proqramları hazırlayan bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. XX əsrin 60-cı illərinin 

sonlarında Böyük Britaniyada distant təhsilin imkanları dövləti maraqlandırmağa başlayır və bu 

layihənin reallaşması üçün konkret addımlar atılır. Yeni tədris planları, tədris-metodiki vəsaitlər və 

texnologiyalar hazırlanır və  Açıq Universitet (Open University) layihəsi əeyata keçirir. Fəaliyyətinin 

ilk illərində yalnız öz ölkəsinin vətəndaşlarını qəbul edən bu universitet sonrakı illərdə xarici 

vətəndaşların da qəbulunu həyata keçirməyə başlamışdır. Hazırda bu universitet distant təhsil həyata 

keçirən universitetlər arasında liderlik etməyə davam edir[5].  



         XX əsrin 80-ci illərində kompüter texnologiyalarının cəmiyyət həyatına daxil olması ilə 

distant təhsil yeni forma və məzmun əldə etməyə başlayır. Daha sonra İnternetin dünyanın bütün 

ölkələrini simsiz rabitə ilə birləşdirməsi distant təhsilin imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, həm də 

onu asanlaşdırır. 1989-cu ildə Tim Berners Lee beynəlxalq hörümçək toru adlanan qlobal şəbəkənin 

(world wide web-www) layihəsini təqdim edir. 1995-ci ildə Amerikanın Penn Dövlət Universitetində 

Jerrold Maddoxun İnternet üzərindən "İncəsənət haqqında şərh" adlı dərsi ilk dəfə olaraq online 

yayımlanır. Bu haqda biz daha sonrakı araşdırmalarımızda məlumat verəcəyik. Eyni zamanda 

informasiya-kommunikasiya imkanlarının yaratdığı şəraitdən bəhrələnən ölkəmizdə distant təhsilin 

yaranması və inkişaf meyilləri də araşdırmamızın əsas istiqamətini əhatə edəcəkdir. 

Hal-hazırda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycanın təhsil müəssələrində distant təhsil 

tətbiq olunur. Distant təhsilin xarakterik xüsusiyyətlərinə çeviklik, modulluluq, iqtisadi səmərəlilik, 

müəllimin yeni rolu, təhsilin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət, müasir texnologiyalardan istifadə və s. 

aiddir. Distant təhsildə informasiyalar öyrənənlərə elektron materiallar, elektron dərslik, audio-video 

disklər və s. formalarda təqdim edilir. Distant təhsildə tədris metodik kompleksdən, kompyuter, 

audio-video maqnitofon, multimedia texnikası və s. kimi təlim vasitələrindən istifadə olunur. Distant 

təhsilin müsbət cəhətləri ondan ibarətdir ki, vaxtın çox hissəsini tələbələr müstəqil şəkildə məşğul 

olurlar və deməli, müəllimlər eyni zamanda, daha çox tələbəni öyrədə bilərlər və bunun da sayəsində 

distant təhsilin qiyməti münasib olur. 

Distant təhsil, ümumiyyətlə, hər hansı təhsil almaq imkanları olmayan şəhər və ölkələr üçün 

əvəzedilməzdir. Bu, təhsili hamı üçün əlçatan edir. 

Hesab olunur ki, distant təhsil vaxtının çoxunu işdə, uşaqlarla və ya ailəsi ilə keçirən insanlar 

üçün yeni biliklər və bacarıqlar əldə etmək üçün yeganə mümkün vasitədir. Hər hansı şəxs işini 

itirmək qorxusu olmadan və işdən ayrılmadan ixtisasını artırmaq və ya yeni biliklər əldə etmək imkanı 

əldə edir[3]. 

Mənfi cəhətləri ondan ibarətdir ki, dərslərkifayət qədər interaktiv olmur. Tələbələrin təhsil 

səviyyəsində və peşəkar təcrübəsində fərdi fərqləri  nəzərə almağa imkan vermir.  

Bəzəndistant təhsil və qiyabi təhsilin oxşar cəhətlərini vurgulayırlar. Əslində, demək olar 

ki, ikisi də oxşardır. Amma distant təhsilin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, dərslər internet vasitəsilə 

keçirilir. Tələbələr distant təhsili harada olmalarından asılı olmayaraq ala bilərlər. Bunun üçün 

sadəcə  sürətli internet lazımdır.  Qiyabi təhsildən fərqli olaraq distant təhsildə  virtual da olsa tələbə 

və müəllim arasında əlaqə yaranır. Tədris prosesində müəyyən zaman fasiləsi uzun çəkmir, müəllim 

və tələbə arasında istənilən zaman onlayn  əlaqə yaranır. Distant təhsil formasında tələbələrin birgə 

işi təşkil olunur: konfranslar, seminar və müzakirələr, birgə layihələr[2]. 

Distant təhsil ilk olaraq qiyabi təhsil kimi görünsə də, əslində isə onun qiyabidən fərqləndirən 

xüsusiyyətləri çoxdur. Məsələn, qiyabi təhsil alan tələbələr məcburdurlar ki, ildə 1-2 dəfə daimi 



yaşadığı yerdən məktəbə gəlsin, mühazirəyə qulaq assın, orada tapşırıqlar yerinə yetirsin. Amma 

distant təhsil olduqda tələbələr artıq evdə oturduqları halda bu təhsili ala biləcəklər. Əslində qiyabi 

təhsillə distant təhsilin oxşar cəhətləri olsa da, bir çox fərqlilikləri var. Belə ki, qiyabi təhsildən fərqli 

olaraq distant təhsil internet vasitəsilə keçirilir. İnformasiya texnologiyalarının təhsildə ən mühüm 

əhəmiyyətlərindən biri də elə budur. Distant təhsil vasitəsilə tələbələr Böyük Britaniya və dünyanın 

bir çox digər universitetlərində təhsil ala bilərlər. Dərslər onlara verilən elektron materiallar, video 

dərsliklər və s. materiallarla tədris edilir. Qeyd edək ki, distant təhsil üzrə verilən dərəcələr ayrı-

seçkilik olmasın deyə əyani təhsilin diplomundan fərqlənmir. Bunun ikinci bir üstünlüyü isə 

Azərbaycanda oxuya- oxuya tələbələr eyni zamanda, distant təhsilini də davam etdirə bilərlər[4]. 

Qiyabi təhsilin ləğv olunması ən yaxşı üsuldur. Çünki qiyabi təhsil artıq öz faydasını vermir 

və Avropanın qabacıl ölkələri ilə rəqabət apara bilmək üçün distant təhsilə keçilməsi vacibdir. Distant 

təhsil sisteminin ölkəmiz üçün nə dərəcədə uğurlu olacağını isə zaman göstərəcək. Əslində distant 

təhsil çoxlu maliyyə tələb edən sahədir. Burada bununla işləyə biləcək professorlar, texnologiyaya 

yönümlü və maraqlı insanlar da olmalıdır. Azərbaycanda hələ ki  heç bir ölkənin distant təhsili 

tanınmır.Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Microsoft Teams” platformasının tətbiqi də göstərdi ki, bütün 

ali təhsil müəssisələri üçün domenlər yaradılsa da, bəzi universitetlər distant təhsilə tam hazır deyil. 

Distant təhsil məsafədən təhsil olduğundan, bu təhsil formasının keyfiyyətli olması şərtdir. Bunun 

üçün isə ali məktəblər İKT baxımından tam hazır olmalı, həmçinin elektron dərsliklərlə də təmin 

olunmalıdırlar[5].  

Nəticədə qeyd  edək ki, koronavirus pandemiyası dövründə onlayn distant təhsil təkcə 

Azərbaycanda deyil, bütün dünyada təhsil sistemini düşdüyü kritik situasiyadan xilas 

etdi.Azərbaycanda isə distant təhsil tətbiq etmək üçün aşağıdakı proseslərin həyata keçirilməsi 

zəruridir[1]:  

 Azərbaycan Respublikasında distant təhsillə bağlı hədəfləri bəlli edən strategiyanın 

hazırlanması 

 Strategiyanı həyata keçirə biləcək kadr potensialının və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi  

 DT ilə bağlı qanunvericilik bazasının yaradılması. 

 Cəmiyyətin bütün təbəqələrinin distant dərsləri almasına şərait yaradan Distant Təhsil 

Televiziyasının yaradılması 

 Bu sahədə dünyanın qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə 

edilməsi 
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Müasir dövrdə postpandemiya dövrününsosial-iqtisadi fəsadları 

2020-ci il üçün qlobal olaraq ən yadda qalan hadisə koronavirusun bütün dünyanı öz pəncəsi 

altına alması oldu. Pandemiya olaraq adlandırılan virus növləri arasında ölüm sayına görə olmasa da 

ölkələrin iqtisadiyyatına vurduğu zərərə görə Covid-19-u lider adlandırsaq yanılmarıq. İlk 

yoluxmanın müşahidə olunduğu vaxtdan bu günə bu virus 168 milyarddanartıq insanın ölümünə 

səbəb olmaqla yanaşı dünya iqtisadiyyatına da güclü zərbə vurdu. Belə ki, qlobal dəyər zəncirləri 

həlqələrin bəzilərinin qırılması ilə ciddi zərər gördü və bu da öz növbəsində istehsal prosesinə öz 

mənfi təsirini göstərir. İlk yoluxmanın müşahidə olunduğu vaxtdan bu günə bu virus 168 

milyarddanartıq insanın ölümünə səbəb olmaqla yanaşı dünya iqtisadiyyatına da güclü zərbə vurdu. 

Belə ki, qlobal dəyər zəncirləri həlqələrin bəzilərinin qırılması ilə ciddi zərər gördü və bu da öz 

növbəsində istehsal prosesinə öz mənfi təsirinigöstərir. 

       Maliyyə bazarlarında martın ortalarında 3 trilyon ABŞ dollarından artıq qiymət enməsi müşahidə 

olunub. Əsas təsir inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha riskli və daha gəlirli hesab olunan (böyümə və 

gəlirlilik potensialı yüksək şirkətlər) səhm və istiqrazlarına toxunaraq onları 1.1 trilyon ABŞ dolları 

dəyərində mənfiyə salıb. Pandemiyanın fəsadlarının kəskin şəkildə cərəyan etdiyi ölkələrdə kütləvi 

qapanma-karantin tədbirləri nəticəsində iş imkanından məhrum olan məşğul əhali qrupunun üzləşdiyi 

çətin vəziyyət və xeyli sayda iş yerlərinin bağlanması, insanların gəlirlərini itirməsidir. Öncəki qlobal 

maliyə böhranı ilə müqayisədə, 2020-ci ildə iş saatı itkisinin təxminən dörd dəfə yüksək olması 

hesablamalara əsasən məlum olub. Bu o deməkdir ki, insanlar gəlirlər və xərclər bölgüsündə də 

ixtisarlar etməyə məcbur qalıb. Pandemiya dövründə onlayn satış aparan firmalar sosial-iqtisadi 

məhdudiyyətlər zamanı minimum təsirlənmə ilə, əksinə, gəlirliliyi artırmağa nail oldu. Bu baxımdan, elekton 
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iqtisadiyyat təmsilçiləri olan qlobal rəqəmsal ticarət şirkətləri onlayn fəaliyyət göstərən işçi qəbulunu 

pandemiya dövründə də davam etdirdi. Onlayn ticarətin həcmində rəqəmsal alış-verişin bir növü olan 

mobil (m-commerce) və sosial kommersiya (s-commerce) göstəricilərinə də nəzər yetirmək bu istiqamətdə 

hansı gedişatın aparıcı olduğunu anlamağa imkan verir. Pandemiya ilə mübarizə tədbiri kimi ölkələrin tətbiq 

etdiyi karantin rejimində insanların sosial mediada sərf etdikləri vaxtın artması ilə paralel, sosial şəbəkələr 

vasitəsilə alış-verişlər həyata keçirilməsi vərdişlərinin gücləndiyi məlumdur. Burada da Çin digər ölkələri 

kəskin fərqlə qabaqlayır. Aydındır ki, pandemiya dövründə şəraitə uyğun olaraq rəqəmsal keçidə daxil olan və 

onlayn sistemlərə üz tutan sosial-iqtisadi sfera nümayəndələri böhran vəziyyətini daha yaxşı idarə etmək 

qabiliyyəti nümayiş etdirir. İqtisadi sektora diqqət yetirdikdə, insanlar tərəfindən bu müddətdə bir çox 

əməliyyatların elektron qaydada aparılmasına yönəlmə həm də karantin rejimi şərtlərinə əməl olunmasına 

dəstəkdir. Azərbaycanda nəğdsiz ödənişlərin çəkisi ilə bağlı sağlamlıq böhranından əvvəl 10% ətrafında olan 

müvafiq göstəricinin virusun yayıldığı dövrdən başlayaraq 20%-dək yüksəldiyi məlumdur. Rəqəmsal 

platformalar vasitəsilə aparılan alış-verişlər üzrə ölkədə daşıma-çatdırılma şirkətlərinin də sayının kəskin 

surətdə artması insanların onlayn vərdişlərə yiyələnmə səviyyəsində yüksəlişi əks etdirən 

aspektdir.Proqnozların ortaq məqamlarına nəzər yetirdikdə aşağıdakı məsələləri qeyd etmək olar: 

 Biznes və təhsil məqsədi ilə səfərlərin sayı azalacaq, bu da avia şirkətlərə və otel biznesinə mənfi təsirini 

göstərəcək  

 Uzunmüddətli perspektivdə son 30 ildə səhmlərin qiymət gəlirlilik nisbətindəki yüksək rəqəmlər daha normal 

səviyyəyə enəcək.  

 Pensiya fondlarının maliyyə cəlb etməsi çətinləşəcək.  

 Postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın «U» formalı, maliyyə bazarlarının isə «V» formalı bərpa olunacağı 

proqnozlaşdırılır 
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Azərbaycanda kargo şirkətlərin yük daşınmasında rolu 

 

Hər bir müstəqil dövlətin milli iqtisadiyyatının ən aparıcı infrastruktur sahələrindən biri də 

nəqliyyat kompleksi sahəsidir. Ümumiyyətlə,Nəqliyyat sistemi istər ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin 

etibarlı təminatının yaradılmasında, istərsə də ölkənin ümumdaxili məhsulun (ÜDM) 

formalaşmasında böyük əhəmiyyəti vardır. 



Müasir bazar iqtisadi şəraitində istər daxili, istərsə də dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafında nəqliyyat 

sektorunda inkişaf getdikcə yeni forma və məzmun alır. Yəni ölkələrin açıq qapı nəzəriyyəsinə 

əsaslanaraq iqtisadi əlaqələrdə iştirakı ölkələrin nəqliyyat sisteminin formalasmasına təkan verir. 

Azərbaycanda yüklərin çatdırılması təşkili, xaricə optimal nəqliyyat seçimini tələb edir. Gömrük 

üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, həmçinin yükün və lazım olan büdcənin xüsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq nəql etməninsəmərəli və əlverişli sürətini təmin edən çatdırılma xidmətləri mövcuddur. 

Beləliklə, Azərbaycan səraitində hava nəqliyyatı ilə sərnisin və xalq təsərrüfatı yüklərinin dasınması 

3 istiqamətdə inkisaf etmisdir. 1) Respublikanın daxili iqtisadi rayonları ilə; 2) MDB üzvü olan 

respublikaların səhər və rayonları ilə; 3) Beynəlxalq və yaxud xarici ölkələrlə olan əlaqələri 

Yerli şirkətləri, müəssisələr tərəfindən xaricə göndərilməsi lazım olan məhsulları ən operativ üsullarla 

çatdırır. Azərbaycanda bu xidməti yerinə yetirən bir neçə kargo şirkətləri var.  “Cargo” 

sözününmənası “yük” deməkdir.Yükdaşıma ekspeditor şirkət və sifarişçi arasında bağlanmış 

müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Müştərinin istəyinə, yükün həcminə və çatdırılma 

müddətinən asılı olaraq müvafiq nəqliyyat növü ilə seçilir.  

Koronavirus pandemiyası dünyada rəqəmsallaşmanı xeyli stimullaşdırdı.Yəni, bu dövrdə rəqəmsal 

mühit xeyli canlandı.Açıqlanan statistik rəqəmlərə əsasən, pandemiya dönəmində Azərbaycanda da 

onlayn ticarətdən istifadə edənlərin sayı artıb. 

Vətəndaşlarımızın xaricdən onlayn məhsul sifariş verməsi də son dövrlərdə xeyli canlanıb.İndiyə 

qədər Azərbaycanda insanlar xarici ölkələrdən, daha çox da Türkiyədən məhsul sifariş 

edirdi.Türkiyədən alış həcmi artıq milyon dollarla ölçülürdü və bununla bağlı Azərbaycanda 50-yə 

qədər karqo şirkəti var idi.Ancaq daxili elektron ticarət, ölkə daxilində olan mağazaların 

elektronlaşması və vətəndaşların onlayn alış etməsi yetərincə inkişaf etməmişdi.Lakin pandemiya 

dövründə daxili onlayn ticarət bir qədər inkişaf etdi.Artıq ölkə daxilində onlayn alış-veriş və 

çatdırılma ilə bağlı bir neçə yeni şirkət yaranıb.Bu istiqamətdə bir dinamika var və sözügedən sahədə 

inkişaf davam edir. 
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Aviasiyada müasir texnologiyaların tətbiqi 

 

Açar sözlər: virtual reallıq, blokchain, robotlar, aviasiya sənayesi, biometriya, süni intellect 

 

Aviasiya sənayesi müasir texnologiyaların, rəqəmsal sistemlərin təsirlərindən yan 

keçməmişdir. Müasir sərnişinlərin tələb və gözləntilərindən xəbərdar olmaq  üçün müasir 

texnologiyalardan istifadə edilir. Aviasiya sənayesi müştərilərin ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və 

müştəri strategiyasını formalaşdırmaq üçün Sentiment Analysis- dən istifadə edir. Beynəlxalq Hava 

Nəqliyyatı Assosiasiyası (IATA) “Aviasiya Sənayesinin Gələcəyi 2035” adlı son hesabatında 

aviasiya sənayesinin necə formalaşacağını müəyyən edəcək texnologiyaları və amilləri 

müəyyənləşdirdi. Hesabatda kiber təhlükəsizlik, robototexnika və avtomatlaşdırma, 3D printing, 

virtual reallıq, augmented reallıq, IoT, big data, alternativ yanacaq və enerji mənbələri, yeni təyyarə 

dizaynları aviasiya sənayəsinin gələcəyi kimi göstərilmişdir[2]. 

VR headsets(Virtual Reality) - virtual dünya, qutu şəklində qulaqlıq taxaraq birbaşa 

gözünüzün qabağına gətirilir. Oculus Rift, HTC Vive və s kimi Virtual Reallıq (VR) avadanlığının 

meydana gəlməsi ilə bu texnologiyanın üstünlükləri bir çox tətbiqdə öz yerini tapdı. Virtual 

gerçəkliyin uçuş təliminə əsas faydası uçuş təcrübəsini özündə birləşdirməsi və ənənəvi uçuş 

simulyatorları ilə müqayisədə bəzi əhəmiyyətli öyrənmə üstünlükləri təmin etməsidir. Pilotlarlar 

hazırlayan məktəblərdə təhsil xərcləri azalır, uçuş təlimlərində maliyyəyə qənaət edilir və şagirdlərin 

daha sürətli təhsil almasına imkan yaradır. Uçuş təlimində əsas məqsəd məsafələri düzgün 

qiymətləndirmək bacarığını öyrənməkdir. Yeni pilot tələbə bu təcrübədən məhrumdur və uçuş 

təcrübəsindən istifadə etməlidir. Uçuş təliminin bu aspektini dərinlik qavrayışının olmadığı ənənəvi 

simulyatorlarda hazırlamaq çətindir. Ənənəvi uçuş simulyatorlarında nadir hallarda 180 dərəcədən 

çox görüş sahəsi olur. VR ilə 360 dərəcə baxış mümkündür və tələbə ənənəvi uçuş simulyatorları 

tərəfindən təmin olunan 180 dərəcə baxış hüdudlarından kənara çıxa bilir. Və həqiqi təyyarədə olduğu 

kimi nəzarəti həyata keçirə bilər. Virtual Reality (VR), ətraf mühitin görmə, eşitmə və toxunma ilə 

təmsil olunduğu komputer tərəfindən yaradılan bir mühitə daxil olma anlayışıdır. Bu mühit, məsələn. 

bir otaq, mənzərə və ya kokpit istifadəçiyə ekran və ya başlıqlı bir ekran(qulaqlıq) vasitəsilə təqdim 

edilə bilər. İstifadəçi fiziki düymələr və ya qollar ilə ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə qura bilər[8]. 

Robotlar - dünyadakı bir çox hava limanı əvvəllər insanların gördüyü müxtəlif fəaliyyətlər 

üçün robotlar istifadə etməyə başladı: sərnişinlərlə qarşılıqlı əlaqə, təmizlik və hüquq-mühafizə və s. 

Robotexnika son bir neçə ildə çox inkişaf etdirildi. Avtomatlaşdırma indi bütün iş sahələrində tətbiq 

edilir. Bu, son zamanlar robototexnika və süni intellekt sahəsindəki inkişaflardan qaynaqlanır.  

Təyyarə istehsalında, Boeing 777, onu tək parça halında saxlayan 60000 və daha çox birləşmə 

nöqtəsindən ibarətdir. Bu pərçimləri yerinə qoymaq üçün iki insan tələb olunur. Boeing, 2015-ci ildə 

Fuselage Build Sistemini quraşdıraraq buna son verməyə qərar verdi. Robotlar da insanlar kimi cüt-



cüt işləyir və zamana, səhiyyə xərclərinə qənaət edirlir, məhsuldarlıq artır[10]. 

Təyyarələrə qulluq, texniki xidmət üçün təyyarə yoxlamalarını təkmilləşdirmək üçün robotlar 

istehsal edən şirkətlər var. Robotlar texniki xidmət vaxtını saatlardan dəqiqələrə endirə bilər. Bu, 

texniki mühəndislərin digər işlərlə məşğul olmaq üçün kifayət qədər vaxtı olmağını təmin edir. Hal-

hazırda uzaqdan idarə olunan robotlar, təyyarənin səthindəki yoxlamalardan sonra (normal, yaş və 

tərs) yerüstü  heyətə yüksək səviyyəli şəkillər göndərir. Daha sonra təmirin lazım olub-olmadığını 

qiymətləndirib qərar verə bilərlər. Bu robotlar gələcəkdə ultrasəs və termo-qrafik yoxlamaları etmək 

üçün təkmilləşdirilə bilər. Bir çox hava limanı, sərnişinlərin suallarına cavab almasına, bələdçi rolunu 

oynamasına, təhlükəsizlik və təmizlik xidmətlərinin göstərilməsi üçün robotlardan istifadə edir[9].

  

 Süni İntellekt və Data Science - süni intellekt hava yolları ilə sərnişinlər arasında rəqəmsal 

qarşılıqlı əlaqəni fərdiləşdirir, optimallaşdırır və genişləndirir. Süni intellekt və machine learning, 

aviaşirkətin sərnişinlərin ehtiyaclarına uyğun olaraq xidmətlərini hazırlamasına kömək edir. Big data, 

süni intellekt və machine learning ilə birlikdə sənayedə strategiyalarını dəqiq tənzimləmək üçün 

istehlakçı davranışlarını proqnozlaşdırmağa kömək edir. Rəqəmsal əsrdə məlumatlar dəyərlidir, 

inkişaf etmək üçün  uğurlu plan hazırlamaqda  data mining üsullarından istifadə etmək lazımdır. 

Aviaşirkətlər, hər bir marşurut məsafəsi və hündürlüyü, təyyarənin növü və çəkisi, hava şəraiti 

və s. ilə əlaqəli uçuş məlumatlarını toplamaq və təhlil etmək üçün quraşdırılmış machine learning 

alqoritmləri ilə süni intellekt sistemlərindən istifadə edirlər. Verilənlərdən əldə edilən məlumatlara 

əsasən sistemlər uçuş üçün lazım olan optimal yanacaq miqdarını qiymətləndirirlər[2].  

Aviaşirkətlər daha təhlükəsiz uçmaq üçün big datadan istifadə edir. Southwest, 2008-ci ildən 

bəri NASA ilə text data-mining layihəsi üzərində işləyir. Mütəxəssislər təyyarələr tərəfindən 

yaradılan çox sayda verilənlərin text-miningi üçün alqoritmlərdən istifadə edir, həmçinin pilotlardan 

və hava nəqliyyatı nəzarətçilərindən verilənləri alaraq təhlükələri müəyyənləşdirir. Pilotsuz 

təyyarələr də tezliklə reallığa çevriləcək. Robotic Process Automation, təyyarənin əl müdaxiləsi 

olmadan səyahət etməsini mümkün edə bilər. Bu gün də təyyarələr uçuşun əsas hissəsini avtomatik 

pilot rejimində başa vurur, pilotlar idarəetməni yalnız qalxma və enmə zamanı həyata keçirirlər. Uçuş 

zamanı ortaya çıxan qeyri-müəyyənlik və risklərə baxmayaraq, gələcəkdə kokpitdə pilotun 

olmayacağı ehtimalı çox yüksəkdir[3].  

Biometriya - üz tanınması, barmaq izi identifikasiyası və gözün selikli qişasının tanınması 

kimi biometrik texnologiyalar yoxlama prosesi üçün adı hal olacaq. Sərhəd nəzarəti, hava limanı 

girişləri, təyyarəyə girişi, miqrasiya sənədləri üçün biometrik sistemlərin inteqrasiyası ilə bütün 

yoxlama prosesi tezliklə sənədsiz hala gələcək. Bu, sərnişinlərin baqajlarını real vaxt rejimində 

izləməsinə imkan verəcək[2]. 

Hal-hazırda barmaq izinin tanınması biometrik müəyyənləşdirilmənin ən məşhur metodudur. 



Bu texnologiyanın universallığı sayəsində, istifadəçilərin etibarlı eyniləşdirməsi lazım olan istənilən 

sahədə və istənilən məsələnin həlli üçün tətbiq edilə bilər. Xüsusi skaner vasitəsilə götürülən barmaq 

izi rəqəmsal koda keçərək əvvəl daxil edilmiş nümunə ilə müqayisə edilir. Sərnişinlər səyahət 

sənədləri ilə üzlərinin uyğunlaşması üçün sadəcə kameraya yaxınlaşır və sonra təyyarəyə minməyə 

davam edirlər. British Airways seçilmiş beynəlxalq uçuşlarda yeni biometrik üz tanıma 

texnologiyasından istifadə etməyə başlayıb. Bu texnologiya sərnişinlərin artıq pasportlarını və ya 

minmə biletlərini yola düşmə qapısında təqdim etmələrinə ehtiyac olmadığını göstərir, sənədləri 

yalnız qeydiyyatdan keçdikdə və təhlükəsizlikdən keçdikdə təqdim etmək kifayət edir[6].  

Müasir texnologiyanın bir çox üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Bununla birlikdə, 

üstünlüklər texnoloji inkişafın səbəb olduğu problemlərin təsirini gizlədə bilər. Müasir texnologiyalar 

təhlükəsizlik səviyyəsini artırır.  

Blockchain texnologiyasının ortaya çıxması, texnoloji yenilik yaratdı ki, bu da aviasiya 

sənayesinin özündə bir çox cəhətlərə dəyər qazandıra bilər. Blok zəncirinin aviasiya sahəsindəki 

istifadəsi, şəffaflıq sahəsində, texniki baxım, uçuş məlumatlarının təhlükəsizliyi və sərnişin 

məlumatları ilə bağlı yeni imkanlar aça bilər ki, bu da nəticədə səmərəliliyin və dəqiqlik səviyyəsinin 

artırılmasına kömək edəcəkdir. 

Bu gün bir təyyarənin uçuşda qalması üçün kritik olan məlumatların çoxu əl ilə toplanır ki, 

bu da bahalı və vaxt aparan bir prosesdir.Peer-to-peer şəbəkəsində baş verən əməliyyatların rəqəmsal 

dəftəri olan Blockchain, bir təyyarədən bir hissənin quraşdırılmasını və ya çıxarılmasını hər dəfə qeyd 

edə bilər.Dəyişdirilən hissənin nə qədər xidmətdə olduğunu və təmirini həyata keçirən texnikin 

şəxsiyyəti, yeri və etimadnaməsini də əks etdirə bilər.Sistem kriptoqrafik doğrulama üsulları ilə təmin 

olunur.Blockchain-in əsas xüsusiyyətlərindən biri də şəbəkədəki üzvlərin orada olan məlumatlara tam 

şəffaf baxa bilməsidir. Qeydə alınan məlumatlar rəqəmsal varlıqlar, müqavilələr və əməliyyatlar kimi 

hər hansı bir rəqəmsal məlumat ola bilər. Blockchain-i yenilikçi edən şey, bütün əməliyyatlara bütün 

şəbəkə tərəfindən daxil olmaqdır, bu da üzvlərin şəbəkə daxilində qeyd olunan hər bir əməliyyatın 

tarixçəsinə baxmasına imkan verir.Blockchain texnologiyası məlumatların qorunması və idarə 

olunması üçün böyük fürsətlər nümayiş etdirdiyindən, aviaşirkət sənayesi qısa müddətdə öz xeyrinə 

blok zənciri tətbiq etməyi düşünə bilər[3]. Aşağıda aviasiya sənayesində blok zəncirinin faydalı 

olmasının bir neçə yolu verilmişdir. 

Baqaj və yükün izlənməsi - Blockchain, sərnişinlərin çantalarının və yüklərinin yerləşməsini 

və vəziyyətini, etibarlı və dəyişməz şəkildə izləməyə imkan verir. Beləliklə, blockchain şəffaflığı və 

görünürlüğünü artırmağa kömək edə bilər ki, bu da səlahiyyətlilərə və sərnişinlərə baqajlarını block 

zənciri boyunca hər zaman asanlıqla izləməyə imkan verəcəkdir[7]. 

Şəxsiyyətin təsdiqlənməsi - Blok zəncirinin istifadəsi sərnişinlərin şəxsiyyətinin 

yoxlanılmasının effektivliyini artıra bilər. Biyometrik məlumatlar, tələb olunan sənədlər və biletlər 



kimi sərnişinlərin detalları blok zəncirində saxlanıla bilər. Sərnişinlər hava limanına yoxlama kodu 

ilə daxil ola bilirlər ki, bu da sənədlərin yoxlanılması üçün uzun müddət növbə çəkmə probleminə 

son qoyacaqdır[5]. 

Avtomatlaşdırılmış ödənişlər - Blockchain, əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında 

özləri tərəfindən həyata keçirilən elektron müqavilələr olan ağıllı müqavilələr yaratmaq imkanı verir. 

Ağıllı müqavilələrin istifadəsi, havayolları şirkətləri arasında, səyahət agentlikləri və havayolları 

arasında qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi, səyahət sığortasının satışı və vergilərinin ödənilməsi kimi 

əməliyyatlarında qəbul edilə bilər[4]. 

COVİD-19 pandemiyasının aviasiya iqtisadiyyatından təsirləri yan keçməmişdir. Son illərdə 

pandemiyanın mənfi təsirləri bütün sahələrədə öz təsirini göstərdi. Dövlətlər özünütəcrid qaydaları 

ilə qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Nəticədə, birbaşa, qaçılmaz iqtisadi çətinliklər yaranır. Bu da 

aviasiya sənayesində inkişaf prosesini zəiflədir və maddi olaraq da uçuşların sayının azalması ilə 

digər sənaye növləri kimi aviasiya sənayesi də iqtisadi ziyan görür. Uçuşlar ləğv edildiyinə görə, 

təyyarələr bir hava limanından digərinə boş uçmalı oldu. Bu da hava yolları şirkətlərinin iflas 

etməsinə gətirib çıxardı ki, bunun qarşısını almaq üçün işçilər işdən çıxarıldı. Və bu iqtisadi təsirlər 

özünü işçilərə də göstərdi. Bəzi şirkətlər isə geri ödəmələrdən imtina etdi. Uçuşların ləğv edilməsi ilə 

karqo qiymətləri 3 dəfədən çox artdı. BMT-nin Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO), çinli 

turistlərin azalması səbəbi ilə Yaponiyanın birinci rübdə 1.29 milyard dollarlıq, Taylandın isə 1.15 

milyard dollar turizm gəlirini itirə biləcəyini proqnoz etmişdi. Həmçinin, hələ mart ayının 5-də ABŞ-

a səyahət qadağası elan edilməmişdən əvvəl Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (İATA), 

COVID-19 pandemiyasının, uçuşların azalması ilə aviaşirkətlər üçün 113 milyard dollar itkiyə səbəb 

ola biləcəyini proqnozlaşdırdı[11]. 
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Aqrar sahədə biznes strukturlarının maliyyə nəticələrinin təhlili 

 

Hazırki şəraitdə aqrar sahədə yaranmış təsərrüfatçılıq formaları öz istehsal-təsərrüfat 

fəaliyyətləri nəticəsində istehsal olunan məhsullara sərəncam verməkdə və onların satışında tamamilə 

sərbəstdirlər. Mövcud iqtisadi şərait  kənd təsərrüfatında dəyər kateqoriyalarından qiymət, vergi, 

maliyyə, kredit, sığorta və renta ödəmələri və başqa iqtisadi kateqoriyalardan daha geniş və çevik 

istifadə edilməsini tələb edir. Dəyər kateqoriyaları sistemində qiymət əsas rol oynayır. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, istehsalın iqtisadi üsullarla idarə edilməsi aqrar sahənin inkişafının güclü 

vasitəsidir. Qiymət kənd təsərrüfatı istehsalının yerləşdirilməsində, ixtisaslaşdırılmasında, 

təmərküzləşdirilməsində, həmçinin mövcud istehsal resurslarından intensiv və səmərəli istifadə 

olunması yolu ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasında və istehsalın iqtisadi 

səmərəliliyininyüksəldilməsindəstimullaşdırıcı rol oynayır. Aqrar sahədə bazar münasibətlərinin 

normal fəaliyyət göstərməsi bilavasitə qiymət mexanizmi vasitəsi ilə tənzimlənir. Əhalinin ərzaq 

məhsullarına olan tələbatı daim dəyişərək təklif olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi, 

keyfiyyəti və strukturu da konkret dövrdə yaranmış siyasi-iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir, 

tələbatından az və yaxud çox olur. Ərzaq məhsullara olan tələbatın təklifdən çox olduğu halda 

qiymətin səviyyəsi obyektiv olaraq artır, əksinə tələbat təklifdən az olduğu halda qiymətin səviyyəsi 

aşağı düşür. Bu prosesdə tələblə təklif arasında nisbət fərqin qiymət vasitəsilə tarazlaşdırır və 

istehsalın gələcəkdə daha da artırılması üçün əvvəlcədən stimul yaradır. 

Bazar münasibətlərində tələb, təklif və qiymət arasında əlverişli nisbətin tarazlığının 

formalaşdırır ki, bu da öz növbəsində əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatı ödəyir, 

məhsulların maya dəyəri aşağı düşür, bazarda qiymətin səviyyəsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətini artırır. 

Bütün bunlara baxmayaraq, bazar münasibətlərinin indiki şəraitində məhsulların qiymətləri 

ildən-ilə artır, pul vahidinin dəyərinin inflyasiyaya uğraması prosesi davam edir. Belə bir vəziyyət 

kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə bəzi ərzaq məhsullarının bir qədər qıtlığı şəraitində isə həmin 

məhsulların qiymətlərinin artması obyektiv bir zərurətə çevrilir. Nəticədə bütünlükdə əhalinin yaşayış 

şəraitinə mənfi təsir göstərir və əhalinin həyat tərzi bir qədər aşağı düşür. 

Bunun da başlıca səbəblərindən biri bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar uzun müddət 

mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilən sərt planlaşdırmadan, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı, satışı, maddi-texniki təminat, qiymətqoyma, vergi, kredit, idarəetmə və əməyin 

stimullaşdırılması üsul və formalarından tam halda yeni əsaslarla təşkili müxtəlif mülkiyyət formaları 

və çoxukladlı təsərrüfatçılıq formaları isə yaradılması olmuşdur. Məhz belə bir şəraitdə məhsul 

qıtlığının yaranması, əmtəə məhsullarının qiymətlərinin artması, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin və 

həyat tərzinin aşağı düşməsinə səbəb oldu. Bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar olaraq 

respublikamızda yaranmış iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün yeni istehsal münasibətlərinin 

formalaşdırılması tələb olundu. Bunun üçün bir sıra təşkilati, iqtisadi, texniki, texnoloji və sosial 

tədbirlərin kompleks şəkildə hazırlanaraq həyata keçirilməsi tələb olunurdu. Həmin tədbirlər 

kompleksi sistemində kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin liberallaşdırılması, az sərbəst satış 

qiymətinin müəyyən olunması yaranmış böhrandan çıxmağın əsas şərtlərindən biri hesab olundu. 

Odur ki, bazar iqtisadiyyatının prinsipləri və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı 

məhsullarının qiymətlərinin liberallaşdırılmasına dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış tədbirlər 

hazırlanması obyektiv bir zərurət kəsb etdi.  

Aqrar sahədə biznes strukturlarının istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli olması üçün 

istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səviyyəsi əhəmiyyətli rol oynayır. Ümumiyyətlə, maya 

dəyəri konkret məhsul istehsalına və satışına müəssisələrin cari istehsal xərclərini əks etdirməklə, 

təsərrüfat fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Təsərrüfatlarda innovativ texnologiyalardan 

istifadə etməklə əmək və material ehtiyatlarına qənaət olunması hesabına maya dəyərinin aşağı 



salmaq, istehsalın iqtisadi səmərəliliyinə nail olmaq imkanları genişlənir. Burada məhsulun satış 

qiymətinin səviyyəsi də əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin aşağı maya dəyərinə malik məhsul istehsalı 

onun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsinə şərait yaradır. 

Araşdırmalarımız göstərir ki, 2015-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı 

müəssisələrində bitkiçilik məhsulları istehsalının iqtisadi səmərəliliyini araşdırarkən belə nəticəyə 

gəlinir ki, bəzi məhsulların satış qiymətinin artımının maya dəyərinin artımını üstələdiyi, yaxud da 

həmin məhsulların maya dəyərinin azalması nəticəsində rentabellik səviyyəsi yüksəlmişdir. Məsələn, 

müqayisə dövründə taxılın maya dəyərinin 7,2% azalması, satış qiymətinin 26,3% artması nəticəsində 

rentabellik 7,7 bənd, pambığın satış qiymətinin artımının maya dəyərinin artımını üstələməsi 

nəticəsində rentabellik 2,3 bənd artmışdır. Satış qiymətinin artımının maya dəyərini üstələməsi halı 

nəticəsində kartofun rentabelliyi 30,2 bənd, bostan bitkilərinin 0,7 bənd, meyvənin rentabelliyi 17,8 

bənd artmışdır. Bu dövrdə bəzi məhsulların maya dəyərinin artımının satış qiymətinin artımına 

nisbətən daha çox yüksəlməsi nəticəsində rentabellik səviyyəsi azalmışdır. Bu məhsullara şəkər 

çuğunduru və üzümü aid etmək olar.  

Müqayisə olunan dövrdə kənd təsərrüfatı müəssisələrində heyvandarlıq məhsullarının da 

bəzilərinin qiymət artımının maya dəyərinin artımını üstələməsi həmin məhsulların rentabelliyini 

yüksəltmişdir. Misal olaraq, bu dövrdə qaramalın çəki artımının rentabelliyi 19,6 bənd artaraq 22% 

olmuşdur. Bəzi məhsullarının maya dəyəri isə qiymət artımını qabaqladığı üçün rentabellik 

azalmışdır.   

Təhlil göstərir ki, müqayisə dövründə bitkiçilik məhsullarının rentabellik səviyyəsi 1,7 bənd, 

heyvandarlıq məhsullarının isə 3,7 bənd azalmışdır. bu dövrdə bitkiçilik məhsullarının rentabellik 

səviyyəsinin ən yüksək göstəricisi 2016-cı ildə 43,5%, ən aşağı göstəricisi isə 2017-ci ildə 25,5% 

olmuşdur. Heyvandarlıq məhsullarının da ən yüksək rentabellik səviyyəsi 2016-cı ildə 11,8%, ən 

aşağı isə 2019-cu ildə 3,4% olmuşdur. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində heyvandarlıq məhsullarının 

rentabellik səviyyəsinin 3-12% arasında olması bu təsərrüfat formalarının gəlirlik səviyyəsinin çox 

aşağı olması ilə yanaşı gələcəkdə geniş təkrar istehsal imkanlarını və maliyyə dayanıqlığını zəiflədir, 

gələcəkdə heyvandarlığın inkişafını ləngidir. 

Hazırkı şəraitdə fərdi sahibkar təsərrüfatlarında statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 

bitkiçilik məhsulları istehsalının maya dəyərində olan fərqlər satış qiymətlərində də fərqlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Bəzi bitkiçilik məhsullarının maya dəyəri və qiymətlərin artması, 

bəzilərinin isə azalması müşahidə olunur. Bu təsərrüfatlarda taxılın maya dəyəri 25,4%, qiyməti 56%, 

şəkər çuğundurunun müvafiq olaraq 92,3% və 1,7%, kartofun 2,4 dəfə və 18,3%, tərəvəz 22,6% və 

7,5%, bostan bitkilərinin 66,2% və 58,6%, çay yarpağının maya dəyəri 29,9%, qiyməti isə 22,9% 

artmışdır. Bu dövrdə taxılın rentabelliyi 33,6 bənd, bostan bitkilərinin 6,8 bənd artmış, kartofun 

rentabelliyi 29,1 bənd, şəkər çuğundurunun isə 0,1 bənd azalmışdır. Bəzi məhsulların, məsələn 

pambığın, tütünün və meyvənin maya dəyərinin azalması və qiymətlərin artması nəticəsində 

rentabellik səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Belə ki, pambığın rentabelliyi 49,4 bənd 

artaraq 55%, tütünün 85,6 bənd artaraq 91,7%, meyvənin rentabelliyi isə 213,7% olmuşdur. 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında istehsal olunan heyvandarlıq məhsullarının maliyyə 

nəticələrinin təhlili zamanı bəzi məhsulların maya dəyərinin azalması, satış  qiymətinin artması 

nəticəsində rentabellik səviyyəsi artmışdır. Belə ki, müqayisə olunan dövrdə qaramalın çəki artımının 

maya dəyərinin 4,2% azalması, satış qiymətinin isə 33,2% artması nəticəsində rentabellik səviyyəsi 

24 bənd artaraq 57,9% olmuşdur. 

Səmərəlilik amili əsasən fəaliyyətin nəticəsinin ona sərf olunan xərclərə nis-bəti kimi götürülür 

və bəzi hallarda o, müxtəlif səbəblərlə bağlı qiymətlərin dəyişmə səviyyəsindən asılı olub 

nəzərəçarpacaq dəyişikliklərə uğrayır. Həmçinin, bazarda qiymətin dəyişməsi şəraitində 

səmərəliliyin təmin olunması sahəsində müxtəlif tendensiyalar müşahidə edilə bilər (2). 

Ölkəmizdə aqrar sahənin  hazırki inkişaf şəraitində müəyyən xərc və resurslar vahidinə görə 

istehsal edilən məhsulların həcminin artırılması, həmçinin som məhsul istehsalının hər vahidinə sərf 

edilən xərclərin, resursların minimuma endirilməsi hər bir təsərrüfat subyektinin və cəmiyyətin 

qarşısında duran ən mühüm məqsədlərdən biri hesab edilməlidir. Qeyd edilən məqsəd və ona nail 

olunma metodlarının tətbiqi səmərəliliyin yüksəldilməsinin potensial imkanlarını dərindən 



öyrənməklə reallaşa bilər. 

Biznes strukturlarının satış fəaliyyətinin demək olar ki, əsаsistiqаmətləndiricisi qiymətdir. 

Təsərrüfat fəaliyyətində istеhsаlхərclərinin ödənilməsi və müəssisənin gəlirləri qiymətdən аsılıdır. 

Qiymət vasitəsilə amillərin istеhsаlа yönəldilməsi tənzimlənir. Qiymət mexanizmi  həm də aqrar 

sferanın müəyyən növ məhsullаrınınistеhlакçısı və yаistеhsаlçısırоlundаçıхışеdənаyrı-аyrı biznes 

strukturlarının sаhələriаrаsındакıqаrşılıqlıiqtisаdimünаsibətlərinхаrакtеrini müəyyən еdir. 

Аqrarsferadа qiymətlərin səviyyəsi və struкturuеləоlmаlıdırкi, məhsul аrtımı və 

оnunкеyfiyyətininyахşılаşdırılmаsındа, innovasiyaprosseslərininsürətləndirilməsində, məsrəflərin 

аzаldılmаsındа, yüкsəкrеntаbеlliistеhsаlınformalaşmasında bütün bölmələri mаrаqlаndıra bilsin. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, hələlik kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının bazar qiymətləri 

başqa qiymət növləri ilə müqayisədə daha sürətlə artır. Bunun da başlıca səbəbi məhsulların 

reallaşdırılmasında çoxsaylı aralıq vasitəçilərinin iştirak etməsidir. Daha doğrusu, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının böyük əksəriyyəti öz məhsullarını özləri üçün əlverişli bazarlarda 

reallaşdırmaq imkanlarına malik deyildirlər. Onlar məhsulları istehsalçılardan istehlakçılara çatdıran 

aralıq vasitəçilərə vermək məcburiyyətində qalırlar ki, bu da son nəticədə qiymətlərin daha da 

yüksəlməsinə gətirib çıxarır. 

Tədqiqat göstərir ki, kənd təsərrüfatında konkret növ məhsulun istehsal şəraitinin müxtəlifliyi 

eyni zamanda məhsul vahidi maya dəyərinin aşağı salınması üçün fərdi real imkanlar yaradır. Buna 

bir neçə yolla nail olmaq mümkündür. Belə ki, torpaqların münbitliyinin artırılması, su və enerji 

təchizatının yaxşılaşdırılması, istehsalın və əməyin fondla silahlanma səviyyəsinin yüksəldilməsi, 

istehsal texnologiyalarının səmərələşdirilməsi, aqrotexniki qaydaların təkmilləşdirilməsi, istehsalın 

stimullaşdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməyin səmərəli təşkili və s. digər amillərin tətbiqi 

əsasında məhsuldarlığın artımını təmin etmək olar ki, bu da nəticə etibarı ilə maya dəyərinin aşağı 

salınmasının həlledici və perspektivliyi istiqamətləridir; ikinci amil müxtəlif istehsal şəraitinə malik 

olan təsərrüfatların fəaliyyətlərinin təhlili yolu ilə maya dəyərinə təsir edən amilləri aşkara çıxarmaq 

və hansı amilin hesabına məhsul vahidinin ucuz başa gəlməsinə nail olmaq mümkünlüyünü 

əsaslandırmaq olur; üçüncü, ən başlıca amil konkret məhsul növü harada, hansı təsərrüfatda ucuz başa 

gəlirsə obyektiv və subyektiv amilləri nəzərə almaqla istehsalın daha etibarlı şəraitdə yerləşdirilməsi, 

ixtisaslaşdırılması və təmərküzləşdirilməsi məsələlərin həlli düzgün yerinə yetirilir. Qeyd edilən 

amillə istehsalın intensivləşdirilməsinə, mexanikləşdirilməsinə və mütərəqqi texnologiyanın 

tətbiqinə əlverişli şərait yaranır ki, bu da məhsulun maya dəyərinin ucuz başa gəlməsinə səbəb olur. 

Lakin, bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı ilə əlaqədar 

olan xərclər ildən-ilə artır. Bu proses nəticə etibarı ilə əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları maya 

dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Təsərrüfat subyektləri məcburiyyət qarşısında qalıb satdıqları 

əmtəə məhsullarının qiymətlərinin artırılmasını tələb edirlər. Bir tərəfdən ərzaq məhsulunun 

çatışmazlığı, yəni təklifin tələbdən az olması, digər tərəfdən isə məhsul vahidi istehsalının baha başa 

gəlməsi qiymətlərin mexaniki olaraq artmasına səbəb olur. 

Kənd təsərrüfatında istifadə edilən maddi-texniki vasitələrinin qiymətinin artması da ayrı-ayrı 

növ kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin səviyyəsini yüksəldir. Bununla belə maya 

dəyərinin tərkibində əmək haqqı xərcləri, ictimai sığorta ümumi istehsalat və ümumi təsərrüfat 

xərcləri, həmçinin satış məhsullarından gəlirlərə müəyyənləşdirilmiş gəlir vergisinin faizi də məhsul 

vahidinin maya dəyərinin artmasına səbəb olur. 
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“Azeri light” nefti dünyanin ən keyfiyyətli brendi kimi 

 

Xülasə 

 

Azərbaycan özünün zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə beynəlxalq 

miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rola malikdir.Azərbaycan hələ 1901-ci 

ildə neft hasilatında Amerikanı üstələmişdir: Bakıda 11,5 milyon ton, Amerikada isə 9,1 milyon ton 

neft hasil edilmişdi. Həmin ildə Azərbaycanda hasil edilmiş neft, dünya neft hasilatının 50%-dən 

çoxunu təşkil etmişdir.“Neft daşları”nda 1949-cu ildə 1№-li quyu 942 m dərinlikdən gündə 100 ton 

hasilatla istismara daxil olmuşdur və dənizdə neftçıxarmanın əsası qoyulmuşdur. “Neft Daşları” 

yatağında ən böyük hasilat 1967-ci ilə təsadüf edir - 7,6 mln.ton.1994-cü ildə7 ölkənin 11 iri şirkəti 

arasındaimzalanmış“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın neft sənayesini dirçəltmişdir. 2017-ci ildə 

Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” 

yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında 

düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş Saziş imzalanmışdır. Sazişin bir hissəsi olaraq SOCAR-ın 

“Azəri-Çıraq-Günəşli”dəki iştirak payı 11,65 faizdən 25 faizə artırılmış, beynəlxalq tərəfdaş şirkətlər 

isə, Dövlət Neft Fonduna 3,6 milyard dollar bonus ödəyəcəklər. Azərbaycana çatacaq mənfəət 

neftinin səviyyəsi 75 faiz, ölkənin ümumi mənfəət göstəricisi 89,1 faiz təşkil edəcəkdir. 

COVİD-19 virusina görə ölkələrdə hava, su və avtomobil nəqliyyatlarının hərəkətinə 

məhdudiyyətlər qoyulduğu üçün, yanacağa olan tələb azalmışdır. Bu səbəbdən “Azeri Light” kimi 

yüksək keyfiyyətli neft markasına tələbat da azalıb. “Azeri Light” neft markası beynəlxalq birjalarda 

ticarət olunmur və onun konkret alıcıları var. 2020-ci ilin fevralında dəyəri 63 dollar olan Azərbaycan 

neftinin qiyməti mart ayında kəskin surətdə azalaraq 22-23 dollara düşmüşdür.2020-ci ilin 

aprelində “OPEC+” ölkələrinin hasilatın azaldılması ilə bağlı “Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”-nə 

əsasən  1 may 2020-ci ildən 30 aprel 2022-ci ilədək gündəlik neft hasilatının üç mərhələ üzrə 

azaldılması razılaşdırılmışdır.  

“Azeri Light” neft markasının indiyə qədər ən yüksək qiyməti 149.6 dollar (2008, iyul), 

minimum qiyməti isə 19.15 dollar (2001, dekabr) olmuşdur.2021-ci ilin may ayında dünya bazarında 

"Azeri Light" markalı neftin 1 barelinin orta qiyməti 67-70 dollar arasında dəyişir.  

Açar sözlər: enerji ehtiyatları, neft hasilatı, “Neft daşları”, “Əsrin müqaviləsi”,  mənfəət 

neftinin səviyyəsi, “Azeri Light”, “OPEC+”. 

Azərbaycan dünyada neft-qaz kimi ənənəvi enerji resursları ilə məşhur olan, enerji 

baxımından zəngin bir ölkədir. Azərbaycan özünün zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

etməklə beynəlxalq miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rola malikdir. 

Beynəlxalqlayihələrə imza atmışAzərbaycan, neftini və qazını dünya bazarlarına çıxarmaqla, iqtisadi 

potensialını gücləndirmiş, regional əməkdaşlıq müstəvisində həm nəqliyyat, həm də enerji 

sektorundakı böyük uğurlarını və perspektivliyinitəmin etməkdədir. Enerji təhlükəsizliyi dövlətlərin 

milli təhlükəsizliyinin struktur elementi olmaqla, siyasi və iqtisadi cəhətdən milli strategiyanın əsas 

məsələsidir.Enerji təhlükəsizliyi bu gün də dünya dövlətlərinin bir nömrəli gündəm mövzusudur.  

1846-cı ildə dünyada ilk dəfə Azərbaycanda Bibiheybətdə və Balaxanıda mexaniki üsullarla 

neft hasil edilmiş və1859-cu ildə Bakıda ilk dəfə neft emalı zavodu tikilmişdir. 1883-cü ildə Bakı-

Batumi dəmir yolunun istifadəyə verildiyi vaxtdan Azərbaycan nefti Avropa ölkələrinə ixrac edilir. 

1898-ci ildə Bakının neft emalı zavodunu neft yataqları ilə birləşdirən boru xətti ilə ildə 1 milyon ton 

neft nəql edilib. Azərbaycan hələ 1901-ci ildə neft hasilatında Amerikanı üstələmişdir: Bakıda 11,5 

milyon ton, Amerikada isə 9,1 milyon ton neft hasil edilmişdi. Həmin ildə Azərbaycanda hasil edilmiş 

neft, dünya neft hasilatının 50%-dən çoxunu təşkil edirdi.Bakı neftinin dünya bazarlarına 
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çıxarılmasını təmin etmək üçün Bakı-Batum neft kəməri 1907-ci ildə istifadəyə verilmişdir. 

40-cı illərdə SSRİ-də çıxarılan 33 milyon ton neftin 23,5 milyon tonu Azərbaycanın payına 

düşürdü. İkinci dünya müharibəsi illərində 1942-ci ildə Xəzər dənizi ilə cəbhəyə 505 min 

ton, Həştərxan vasitəsilə 336 min ton neft məhsulları daşınmışdır.[1] 

Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanmış cəbhənin tələb etdiyi bütün benzinin 80%-ni, 

sürtgü yağlarının 90%-ni Azərbaycan təmin edirdi.  Oktanlı benzin hava döyüşlərində təyyarənin 

sürətini artırır, göyə qalxma müddətini azaldırdı. Hər bir təyyarənin, tank ekipajının düşmənə 

zərbəsində Bakı neftçilərinin payı vardır.[2] 

Açıq dənizdə quraşdırılan ilk dəniz platforması kimi “Ginnesin rekordlar kitabı”na daxil olan 

“Neft daşları”nda 1949-cu ilinnoyabrında 1№-li quyu 942 m dərinlikdən gündə 100 ton hasilatla 

istismara daxil oldu və dənizdə neftçıxarmanın əsasını qoydu. Neft Daşlarında Avropada ilk dəfə 

olaraq dərinliyi 3183 m, mailiyi 2040 m olan quyu rekord sürətlə qazılaraq Avropa rekordu 

qazanmışdır. Neft Daşları yatağında ən böyük hasilat 1967-ci ildə olmuşdur - 7,6 mln.ton. Bu gün 

“Neft daşları”ndan çıxarılan neftin illik hasilat səviyyəsi artır. Hazırda qazma işi aparılan 331 saylı 

meydançadan hər birinin gözlənilən gündəlik hasilatı 10 ton neft olmaqla 10 ədəd quyunun qazılması 

layihələndirilir.Bu günə qədər Xəzər dənizində ümumilikdə 2286 quyu qazılıb. Onların da 1939-u 

"Neft Daşları"nın payına düşür.Ümumilikdə isə 70 il ərzində “Neft daşları” yatağından 176 milyon 

ton neft və 13 milyard kubmetrdən çox təbii qaz hasil olunub.  

1994-cü ilin sentyabrında  “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasilə Azərbaycanın neft 

sənayesidirçəldilmişdir. Müstəqil AR-da neft sənayesinin inkişaf xüsusiyyətləri:  

• Ölkənin neft sənayesinə xarici investisiyaların sürətlə cəlb edilməsi; 

• 2000-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanda neft hasilatı həcminin sürətlə artması; 

• Azərbaycan neftinin dünya neft bazarıina çıxarılması və xüsusi marka (“Azeri Light”) adı 

altında satılması; 

• Azərbaycanın yeni beynəlxalq neft-qaz nəqli kəmərlərinin inşası; 

• Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın əhəmiyyətli rola malik olması; 

• Neft hasilatında dənizdən çıxarılan neftin payının həlledici mövqeyə çıxması; 

• Ölkənin neft sənayesində ən müasir texnologiyaların tətbiqi. 

• Ölkəyə böyük “neft pulları”nın daxil olması; 

• Dövlət Neft fondunun yaradilması; 

• Azərbaycanın hasilat sənayesində Şəffaflıqla beynəlxalq təşəbbüsə qoşulması; 

• Neft-qaz gəlirlərindən səmərəli istifadə stratrgiyasının qəbul edilməsi; 

• Yeni qaz yataqlarının kəşf edilməsi. 

2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, 

“Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft 

hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliş edilmiş və “Yeni Əsrin müqaviləsi” Sazişi imzalanmışdır. 

“Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadıldı. Sazişin bir hissəsi olaraq 

SOCAR-ın “Azəri-Çıraq-Günəşli”dəki iştirak payı 11,65 faizdən 25 faizə artırılıb və beynəlxalq 

tərəfdaş şirkətlər Dövlət Neft Fonduna 3,6 milyard dollar bonus ödəyəcək. Azərbaycana çatacaq 

mənfəət neftinin səviyyəsi isə 75 faiz təşkil edəcək. Beləliklə, ölkənin ümumi mənfəət göstəricisi 

89,1 faiz təşkil edəcək ki, bu da gələcəkdə yeni strateji layihələrə başlamağa zəmin yaradacaqdır. 

Növbəti 29 il müddətində “Azəri-Çıraq-Günəşli”yə 40 milyard dollardan çox sərmayə qoyulması 

potensialı mövcuddur. 

Neft hasilatı dünyanın müxtəlif regionlarında aparılırdığına görə neft markaları keyfiyyəti və 

xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Qiymətlər də təbii ki, fərqli olacaqdır. Xam neftin 

hazırda 200-ə yaxın növü var və birja platformalarında onların hamısını eyni zamanda texniki 

cəhətədən göstərmək mümkün deyil. Bu səbəbdən beynəlxalq birjalarda təqdim edilən neft markaları 

bir növ etalon hesab edilir. Misal üçün, Avropa İttifaqı və Asiya regionu üzrə etalon neft markası 

Brent Crude Oil (Brent), Amerika üçün isə West Texas Intermediate (WTI) hesab olunur. Bu 

markalar beynəlxalq birjalarda ən yüksək bazar likvidliyinə malikdir. Faktiki olaraq neftin birja 

dəyəri onun ən obyektiv qiyməti hesab olunur. 

“Azeri Light” neft markası - Azərbaycana aid “Azəri” və “Çıraq” neft yataqlarından hasil 

https://az.wikipedia.org/wiki/1942
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99%C5%9Ft%C9%99rxan
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https://az.wikipedia.org/wiki/Qara_d%C9%99niz
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edilən neftin ticarət markasıdır  və 1997-ci ildə müəyyənləşdirilib. İlk dəfə dünya neft bazarına 1999-

cu ilin aprelində Bakı-Supsa neft kəməri ilə çıxarılıb. Beynəlxalq standartlara əsasən böyük həcmdə 

nefti dünya bazarına çıxaran ölkə sertifikat almalıdır. Sertifikatlaşma zamanı neftin kimyəvi tərkibi 

əsas götürülür, yəni, neftin qiyməti, onun kimyəvi tərkibi və texiniki göstəricilərinə əsasən müəyyən 

edilir. “Azeri Light” neft markası hazırda yüksək keyfiyyətli xam neft hesab olunur. Amerika neft 

institutunun qatılıq dərəcəsi göstəricisi üzrə 34,8°-35,5° qatılığa malikdir, tərkibindəki  kükürdun 

miqdarı isə 0,14 faizdir ki, bu da onun yüngül, qatışıqsız neft olmasını təmin edir. Bundan əlavə, 

“Azeri Light” markasının yüksək keyfiyyətli neft olmasını təmin edən daha bir göstərici tərkibindəki 

ümumi turşuluq miqdarının (ÜTM) 0,25mg KOH/qram olmasıdır. Bu səbəbdən “Azeri Light” 

markası üçün bu cür texniki göstəricilər böyük üstünlükdür. 

“Azeri Light”-ın keyfiyyətcə “Brent” və “WTI” markalarından üstün olmasına baxmayaraq 

hazırda dünya neft bazarında daha ucuz satılır və bunun əsas səbəbi neftə olan tələbin aşağı 

düşməsidir. Məlum olduğu kimi sıxlığı və tərkibində kükürdün miqdarı az olan neft yanacaq 

istehsalçıları üçün daha əlverişlidir. Xüsusən də benzin istehsalı zamanı tərkibində kükürdün miqdarı 

daha aşağı olan neft markaları daha sərfəlidir. Bu səbəbdən “Azeri Light” hər zaman “Brent” və 

“WTI” markalarından baha qiymətə satılıb. Lakin, son illər  ərzində dünyada sürətlə yayılan COVİD-

19 virusina görə ölkələrdə hava, su və avtomobil nəqliyyatının hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulduğu 

üçün, yanacağa olan tələb də aşağı düşüb. Bu səbəbdən “Azeri Light” kimi yüksək keyfiyyətli neft 

markasına tələbat azalıb. “Azeri Light” neft markası beynəlxalq birjalarda ticarət olunmur və onun 

konkret alıcıları vardır. 2020-ci ilin fevralın 1-də dəyəri 63 dollar olan Azərbaycan neftinin qiyməti 

mart ayında kəskin surətdə azalaraq22-23 dollara düşmüşdür. 

Dünya iqtisadiyyatı üçün təhlükə yaradan Koronavirus pandemiyası demək olar ki, maliyyə 

bazarlarını çökdürmüşdür.Bu vəziyyətdən çıxmaq məqsədilə,2020-ci ilin 

aprelində “OPEC+” ölkələrinin hasilatın azaldılması ilə bağlı “Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”-nə 

əsasən  1 may 2020-ci ildən30 aprel 2022-ci ilədək gündəlik neft hasilatının üç mərhələ üzrə 

azaldılması razılaşdırılmışdır. Razılaşmaya əsasən gündəlik neft hasilatı mayın 1-dən 9.7 milyon, 

iyunun 1-dən 2020-ci ilin dekabr ayınadək 7.7 milyon və 2022-ci il 30 aprel tarixinədək 6 milyon 

barrel azaldılması qərara alınmışdır. 2018-ci ilin oktyabr ayında gündəlik xam neft hasilatı 718 min 

barrel olan Azərbaycan da müvafiq olaraq hasilatı gündəlik 164 min, 131 min və 98 min barrel 

azaltmaq öhdəliyi götürüb. 

“Azeri Light” brendinin əsas alıcıları olan İtaliya, Çin, İsrail, Almaniya, İspaniya və Fransada 

da mövcud vəziyyətlə - pandemiya ilə əlaqədər olaraq Azərbaycan neftinin kəskin qiymət 

dəyişkənliyi baş vermişdir. Xatırladaq ki, “Azeri Light” neft markasının indiyə qədər ən yüksək 

qiyməti 149.6 dollar (2008, iyul), minimum qiyməti isə 19.15 dollar (2001, dekabr) olmuşdur.2020-

ci ilin martında Asiya bazarında neftin qiyməti təxminən 30 faiz aşağı düşmüşdür və ən çox 

zərərçəkən neft ölkələri arasında Azərbaycan da var idi.Brent markalı neftin bir barelinin qiymətinin 

31 dollara qədər enməsi, istehsalçı ölkələr arasında "qiymət davasının" başlamasına səbəb olmuşdur.   

2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında neft-qaz sektoruna 1 milyard 821,1 milyon manat vəsait 

yönəldilib. Ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə neft-qaz sektoruna yatırılmış investisiyalar 0,7 faiz 

azalıb.Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 4 ayda neft-qaz sektorunda 9 milyard 246,9 

milyon manatlıq məhsul istehsal olunub. Sənayenin bu sektorunda məhsul istehsalı əvvəlki ilin eyni 

aylarına nisbətən 6,9 faiz azdır. Neft-qaz sektorunda istehsal olunmuş əlavə dəyərdə isə 8,4 faiz 

azalma baş verib. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, emal prosesi zamanı 1 barrel “Azeri Light”  markalı netfdən 16 

litr benzin, 32 litr dizel yanacağı, 24 litr təyyarə yanacağı, 1 litr qaz, 6 kq neft koksu, 83 litr mazut, 

1.5 kq kömür, 12 balon propan, tort üçün 170 şam, 1 litr motor yağı almaq mümkündür.[3] 

 

Nəticə 

Hazırda dünyada, neft bazarında baş verən hadisələri və Azərbaycan iqtisadiyyatının neftin 

qiymətindən aslılığını nəzərə alaraq milli neft markamız olan “Azeri Light”-ın texniki göstəriciləri, 

üstünlükləri və qiyməti öz üstünlüyünü qoruyub saxlaya bilir.2021-ci ilin may ayında dünya 

bazarında "Azeri Light" markalı neftin 1 barelinin orta qiyməti 67-70 ABŞ dolları arasında 



dəyişir.Hasilatın azalmasına baxmayaraq sözü gedən məhsul keyfiyyətlidirsə, kəmiyyət də 

yüksələcəkdir. Bu iqtisaddi yanaşma və qanunauyğunluqdur. (Təbii ki, atalar demişkən: “hər anın bir 

hökmü var”- yəni bu rəqəmlər hər an dəyişə bilər: həm kəmiyyət, həm də qiymət).  

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahisi 

1. http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/32_folder/32_articles/32_ww22.html 

2. http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2015/aprel/431835.htm 

3. https://banker.az/azeri-light-neft-markasi-haqqinda-maraqli-faktlar 

4. socar.az 

 

 

 

  
17. Алиева Наиля Рауф кызы, доцент кафедры  

“Государственное управление и менеджмент” 

 

Садыхов Халиддин Сабухи оглы, cтудент 4-го курса  

 

Маркетинговая стратегия предприятия “AZNEFTEMAŞ” 

 

Экономические изменения в Азербайджане за последнее десятилетие глубоко повлияли 

и изменили большинство аспектов экономической деятельности, что несомненно повлияло на 

экономическую деятельность и систему договорных отношений, сложившихся в ОАО 

“Азнефтемаш”. 

Интернационализация мировой экономики и усиления внешнеэкономических связей 

приводят к активизации процессов выхода деятельности отечественных предприятий за 

пределы национальных границ. И ОАО “Азнефтемаш” не исключение. Как следствие 

международный маркетинг становится достаточно весомым средством для предприятия с 

целью получения объективной информации о зарубежных рынках, а также поиска 

потенциальных потребителей, оценки и удовлетворения их потребностей для получения 

максимальной прибыли. Именно это и побуждает предприятие к разработке стратегии 

международного маркетинга, которая способна сделать его конкурентоспособным на 

зарубежных рынках. 

ОАО “Азнефтемаш” оснащено современным и эффективным оборудованием, в том 

числе станками с ЧПУ, промышленными роботами, станками для гибки труб, резки металла и 

др. Применяется современное лабораторное оборудование и инструменты, на заводе в 

обязательном порядке проводятся комплексные испытания выпускаемой продукции. Имеется 

автоматизированная система проектирования и управления технологическим процессом. 

Постоянные заказчики: Нефтяные компании SOCAR, ХазарМунай, ВР 

(Азербайджанский филиал), LUKOIL и другие. ОАО “Азнефтемаш”. Основные потребители 

отчетного года, на долю которых приходится не менее 10% от общего объема продаж: 

 “SOCAR” - 71% 

 “BPАзербайджан” -  23% 

 “LUKOIL” - 14% 

Эти нефтяные компании совершают крупные покупки. Буровые платформы, которые 

должны быть введены в промышленную эксплуатацию в связи с появлением большого 

количества новых месторождений в рамках достаточных финансовых ресурсов, обусловлены, 

в том числе, стабильно высоким уровнем цен на нефть на мировом рынке. 

31.12.2020 

Отчет о выгоде и убытках                                     2019                          2020 
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Выручка от продаж 49598697 12349966 

Себестоимость продаж 49521669 12249977 

Общие выгоды 77028 99989 

Использованные материальные ценности 35735216 6198832 

Трудовые расходы 343484 494027 

ГФСЗ 75566 105927 

Амортизационные расходы 36590 36140 

Остальные расходы 12646140 4741295 

Итоги прочих административных расходов 684673 673756 

Операционные выгоды (убытки) 77028 99989 

Финансовые доходы 49598697 12349966 

Финансовые расходы 49521669 12249977 

Финансовые выгоды  

 

77028 99989 

Прибыль до налогообложения 77028 99989 

Подоходный налог (15405) (19998) 

Чистая выгода(убытки) 61623 79991 

 

Товарную политику ОАО “Азнефтемаш” целесообразно рассмотреть через призму 

оценки уровня разнообразия продукции. Таким образом, ширина номенклатуры предприятия 

(то есть количество выделенных по определенным признакам видов продукции производит 

предприятие) составляет несколько группы товаров: буровые установки, вертлюги, 

манифльды, лопасные калибраторы и другие. При этом, номенклатура продукции ОАО 

“Азнефтемаш” имеет разную глубину: буровая установка “РУСЛАН” и других 9 видов, 

цементировочные агрегаты 3 вида, манифольды 7 вида. Насыщенность товарной 

номенклатуры (то есть общее количество товарных единиц в номенклатуре продукции) на 

данном предприятии в целом насчитывает 28 товарную единицу.  

Основным методом ценообразования в ОАО “Азнефтемаш” является модель «средние 

издержки плюс прибыль», согласно которой осуществляется начисление определенных 

наценок на полную себестоимость товара. В ходе своей деятельности предприятие может 

столкнуться с довольно неординарными ситуациями на рынке. Именно поэтому, учитывая 

каждую отдельную ситуацию, ему необходимо применять различные стратегии и тактики 

поведения. Например, в борьбе за стремление выжить в жестоком рыночной среде 

предприятие вынуждено идти на ценовые уступки до тех пор, пока цена покрывает издержки. 

Следует также отметить, что эффективным инструментом ценовой политики ОАО 

“Азнефтемаш” является система ценовых акций, главной целью применения которых является 

формирование дополнительных стимулов для покупателей в приобретении товаров. При этом, 

акционные предложения предприятия зависят от конъюнктуры рынка на момент подписания 

контрактов, условий платежей, качественных характеристик товара и других факторов. 

Таким образом, процедура формирования стратегии международного маркетинга 

предприятия предусматривает совокупность обобщенных этапов, на которых принимаются 

соответствующие решения: 

 оценка текущей деятельности предприятия на внутреннем рынке по сравнению 

с деятельностью основных конкурентов; 

 анализ маркетинговых возможностей и рисков для предприятия; 

 выбор перспективных для предприятия внешних рынков; 

 исследования конкуренции на внешнем рынке; 



 разработка и формирование стратегии маркетинга применительно целевых 

внешних рынков; 

 оценка результатов деятельности с последующим корректировкой и 

совершенствованием стратегии международного маркетинга предприятия  

 Стратегию международного маркетинга в общем виде можно определить как схему 

будущей деятельности предприятия с целью достижения определенной, как правило, 

коммерческой цели при условии наличия определенных возможностей и в определенный 

период времени. 

 

 

 

  

18. Dosent Qarayev Natiq 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

Post- pandemiya dövrünün yeni modeli: strateji çağırışlar və trendlər 

 

 

“Biz elə addımlar atmalıyıq ki, post - pandemiya 

dövrünə ən hazırlıqlı ölkələr sırasında olaq və dərhal, vaxt 

itirmədən yeni inkişaf dinamikasına sahib olaq”. 

İlham Əliyev 

Bəşər tarixi boyunca dünya ilk dəfədir ki, bu dərəcədə qlobal, mürəkkəb, anlaşılmaz, qeyri- 

müəyyən və proqnozlaşdırıla bilməyən iqtisadi, sosial, və demoqrafik fəlakətlə üz- üzədir. 

 Heç şübhəsiz ki, 2020- ci ilin əvvəlindən başlanan koronavirus pandemiyası ilə bağlı əksər 

ölkələrdə sosial – iqtisadi fəallığın məhdudlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında da yeni 

strateji çağırışlar qoyur. Hazırkı əlverişsiz qlobal mühitdə əsas məqsəd isə son illərdə əldə olunmuş 

sosial-iqtisadi rifah səviyyəsinin aşağı düşməsinə imkan verməmək və post-pandemiya dövründə 

iqtisadiyyatın artım tempinin yüksəldilməsi üçün onun yeni mexanizmlərini yaratmaqdır. 

Pandemiya şəraiti bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da iqtisadiyyatın, digər 

ölkələrdəki kimi sürətlə olmasa da, müəyyən qədər geriləməsinə səbəb olub. Dünyada artıq yeni 

reallıqlar formalaşmaqdadır. Neft qiymətlərinin aşağı həddə sabitləşməsi, texnologiyaların və 

yeniliklərin sürətlə yayılması iqtisadi siyasətdə çevik dəyişikliklərin aparılmasını labüd edir. Bu 

baxımdan Azərbaycanda iqtisadi siyasətin yeni idarəetmə çərçivəsinin yaradılması iqtisadi uğurları 

əldə etməyin yeni mənbələrinin tapılmasına hesablanıb. Növbəti illərdə iqtisadiyyatımızın 2 dəfə 

böyüməsi, qeyri – neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, xarici və özəl investisiyaların cəlb edilməsində 

yeniliklər, insan kapitalından geniş istifadə edilməsi, innovativliklik və s. kimi hədəflərin qoyulması 

Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir çağırışlar üzərində inkişaf edəcəyini və islahatların da bu 

məqsədlə sürətlənəyicini deməyə imkan verir. 

Əvvəlki illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən dərinləşmiş islahatların pandemiyanın respublika 

iqtisadiyyatına təsirlərini azaltması Azərbaycanda sahibkarlar,məşğul əhali və işləməyən 

vətəndaşlarımızla bağlı birbaşa dəstək paketinin  həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. 

Post – pandemiya dövründə iqtisadi artımın yeni modeli tətbiq ediləcək. Dövlətin iqtisadi 

siyasətinin əsas prioritetləri bunlar olacaq: tikinti, dağ – mədən sənayesi, neft – kimya sənayesi, 

rəqəmsal iqtisadiyyat, nəqliyyat, kommersiya fəaliyyəti, logistika, telekommunikasiya, daxili turizm, 

kənd təsərrüfatı və emal sənayesi. 

Ölkəmizdə iki mühüm istiqamətdə - güzəştlərin tətbiq edilməsi və dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi istiqamətlərində işlər aparılır. Eyni zamanda strateji əhəmiyyət daşıyan ərzaq 

məhsullarının istehsalının təşkil edilməsi istiqamətində işlər görülür. 

Mərhələli şəkildə iqtisadi aktivliyin bərpa edilməsi müşahidə olunacaq. Eyni zamanda təbii 

https://unec.edu.az/
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ki, pandemiya həm qlobal iqtisadiyyata, həm də milli iqtisadiyyata yeni istiqamətlər müəyyənləşdirdi. 

Bu istiqamətlər xüsusilə də onlayn menecment, avtomatlaşdırma kimi sektorlara daha yaxından 

dəstəyin nümayiş etdirilməsi ilə bağlı olacaq. 

Pandemiyanın əslində əsas mesajlarından biri də o oldu ki, bu tip xarici faktorlar ölkənin ixrac 

imkanlarını məhdudlaşdıra bilər. Bu da nəticə etibarilə tələbin yerli istehsal hesabına ödənilməsini 

daha da aktuallaşdırır. Ona görə də post – pandemiya dövründə tələbin yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi üçün yerli istehsalın daha yaxından dəstəklənməsi həyata keçiriləcək. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, cənab İlham Əliyevin möhkəm təməl üzərində qurulan iqtisadi 

strategiyası ölkənin istənilən çətin durumdan xilasını şərtləndirən yol xəritəsidir. Görülən qabaqlayıcı 

tədbirlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan bu böhrandan daha az itkilərlə çıxacaq. Dövlət 

başçısının vurğuladığı kimi, şəffaflıq, dürüstlük, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və bu 

istiqamətdə bundan sonra atılacaq addımlar həm pandemiya dövründə, həm də post pandemiya 

dövründə Azərbaycana yeni imkanlar qazandıracaq. 

2020-ci il dünya iqtisadiyyatı üçün uğursuz il kimi tarixə düşdü. Həm qlobal pandemiya ilə 

mübarizə, həm də neftin qiymətinin kəskin düşməsi dünya dövlətlərini yeni çağırışlarla üz-üzə qoydu. 

Bu cür vəziyyətin nə qədər davam edəcəyini proqnoz etmək mümkün deyil. Yəni pandemiyanın 

qlobal iqtisadiyyatda yaratdığı qeyri-müəyyənlik səbəbindən dünya ölkələrində iqtisadi tənəzzül hələ 

davam etməkdədir. Ona görə də bu gün dövlətlərin qarşısında iki əsas çağırış var - pandemiyanın 

sosial-iqtisadi təsirlərinin azaldılması və milli iqtisadiyyatın post-pandemiya dövründə inkişafı. 

2020-ci il üçün qlobal olaraq ən yadda qalan hadisə koronavirusun bütün dünyanı öz pəncəsi 

altına alması olacaq. Pandemiya olaraq adlandırılan (epidemioloji yayılma miqyası geniş olan, yəni, 

bir neçə ölkə və qitələri əhatə edən) virus növləri arasında ölüm sayına görə olmasa da (Covid-19 bu 

günə olan göstəricilərlə XV əsrdən bu yana yaşanan pandemiyalar arasında ölüm sayına görə 18-ci, 

XXI əsrdə isə “donuz qripi” adlandırılan H1N1 virusundan sonra 2-ci yerdədir) ölkələrin 

iqtisadiyyatına vurduğu zərərə görə Covid-19-u lider adlandırsaq yanılmarıq. 

İlk yoluxmanın müşahidə olunduğu vaxtdan bu günə bu virus insanların ölümünə səbəb 

olmaqla yanaşı dünya iqtisadiyyatına da güclü zərbə vurdu. Belə ki, qlobal dəyər zəncirləri həlqələrin 

bəzilərinin qırılması ilə ciddi zərər gördü və bu da öz növbəsində istehsal prosesinə öz mənfi təsirini 

göstərir. Xüsusən Çin və ABŞ kimi dünya qlobal dəyər zəncirlərində böyük paya sahib olan həlqələrin 

izolyasiya olunması bu effekti yaradan əsas səbəbdir. Paralel olaraq, qida və tibbi məhsullar istisna 

olmaqla, digər istehlak mallarına tələbin azalması isə ümumi istehlakın həcminin azalmasına, 

nəticədə tələb və təklif balansında xaotik dəyişikliklərin baş verməsinə gətirib çıxardı. Əsas zərər isə 

xidmət və turizm sektoruna dəyib. Bundan başqa, xammal bazarında da qiymət enmələri baş verdi və 

hələ də davam edir. Bütün bu baş verənlərin nəticəsində dünya üzrə ÜDM-in BMT tərəfindən 2020-

ci ilə hesablanmış olan 2.5%-lıq artımı proqnozu (neftin qiyməti 61$ qəbul olunaraq) yeni 

proqnozlarla əvəzlənir və müsbət ssenaridə 1.2%artım, mənfi ssenaridə isə 0,9% azalma 

proqnozlaşdırılır. 

İqtisadiyyata da canlı orqanizm olaraq yanaşdıqda, onun bütün sektorlarının bir-biri ilə birbaşa 

olmasa belə müəyyən formada əlaqəli olduğunu görə bilərik. Pandemiya mühitində “mikroflorası” 

pozulan orqanizmin yad müdaxiləyə qarşı hansı istiqamətdə hansı refleksləri göstərəcəyini və bu 

prosesin nə qədər vaxt alacağını indiki halda təxmin etmək çətindir. Bu baxımdan, pandemiya 

dövrünü insanın psixoloji affekt halı ilə uzlaşdırdıqda bir çox sektorlarda hərəkətsizlik və gözləmə 

mövqeyinin müşahidə olunması da izah oluna bilən hadisədir. 

Dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda da dövlət bu istiqamətdə mühüm addımlar 

atmaqdadır. Həm pandemiyanın sosial-iqtisadi təsirlərinin azaldılması istiqamətində qərarlar qəbul 

edilir, həm də post-pandemiya dövrünə hazırlıqla bağlı islahatlar aparılır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi siyasətin ayrı-ayrı istiqamətlərinə cavabdeh olan 

qurumların bir platformadan koordinasiya olunması müsbət səmərəsini verir. Həyata keçirdiyi 

yeniliklərlə dünyada ən islahatçı Prezident kimi tanınan cənab İlham Əliyev imzaladığı fərman və 

sərəncamlarla post-pandemiya dövründə sosial-iqtisadi sferada islahatların vahid mərkəzdən 

əlaqələndirilməsi sistemini yaradır. 

Lakin son illərdə dünya iqtisadiyyatında potensial iqtisadi artım templərinin aşağı düşməsi, 



qlobal maliyyə sabitliyinin kövrəkliyi xüsusilə ilin əvvəllərindən başlanan koronavirus pandemiyası 

və onunla əlaqədar əksər ölkələrdə sosial-iqtisadi fəallığın məhdudlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatı 

qarşısında da yeni strateji çağırışları yaradıb. Yaradılmış rifah səviyyəsinin əlverişsiz qlobal mühitdə 

dayanıqlı saxlanılması və daha da yüksəldilməsi üçün milli iqtisadiyyatımızın beynəlxalq rəqabət 

qabiliyyəti gücləndirilməli, iqtisadiyyatın neft gəlirlərindən asılılığı minimuma endirilməli, ölkədə 

makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi qorunmalıdır. 

Bu səbəbdən də növbəti onillikdə ölkəmizdə sosial rifahın yüksəldilməsi üçün iqtisadiyyatın 

ikiqat artımının təmin edilməsi qarşıda duran başlıca strateji çağırışlardan biridir. Xüsusilə post-

pandemiya dövründə iqtisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsi üçün onun yeni 

mexanizmlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, bu məqsədlə daha dayanıqlı və inklüziv 

iqtisadi artım mənbələrinin yaradılmasına, xüsusilə özəl investisiyaların, o cümlədən birbaşa xarici 

investisiyaların cəlbinə, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsinə əsaslanan milli inkişaf 

prioritetlərinin müəyyən edilməsi, qlobal dəyər zəncirinə fəal qoşulma, investisiya mühitinin radikal 

yaxşılaşdırılması, müasir səhiyyə və təhsil siyasəti vasitəsilə insan kapitalının keyfiyyətinin daha da 

yüksəldilməsi, biznesin tələblərinə uyğunlaşdırılması, mülkiyyət hüquqlarının daha effektiv 

qorunması və "biznesə dost” digər strateji vəzifələrin icrası təmin olunmalıdır. 

         Qeyd edək ki, milli iqtisadi inkişaf qarşısında duran strateji çağırışlara adekvat cavab vermək, 

yeni iqtisadi artım və inkişaf modelinə uğurlu keçidi təmin etmək, bunun üçün iqtisadi siyasət və 

iqtisadi islahatlar çərçivəsini formalaşdırmaq məqsədilə ölkədə iqtisadi siyasətin yeni strateji 

idarəetmə çərçivəsinin yaradılması tələb olunur. 

İqtisadi siyasətin yeni idarəetmə çərçivəsi post-pandemiya dövründə ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafının sürətləndirilməsini və milli iqtisadiyyatın müasirləşdirilməsini hədəfləyən strategiyanın 

formalaşdırılmasını, xüsusilə onun vacib hissəsi olan iqtisadi islahatlar proqramının hazırlanmasını 

və uğurla həyata keçirilməsini təmin etməlidir. 
 

 

 

19. Dosent Babayeva Sevil,  

Hüseynova Aysel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Программы быстрого реагирования для поддержки экономики  

в постпандемический период. 

         В практике регулирования рыночной экономики используются  различные прогнозы и 

программы. Для обоснования необходимости программ быстрого реагирования, а именно это 

является собственным выводом и предложением авторов, в экстремальные периоды развития 

(в данной случае - пандемия), нужно вникнуть в суть поискового и нормативного прогнозов, 

а также учесть различие вероятности исполнения прогнозов по критерию горизонтов - 

оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные .Важным 

отправным  постулатом  является также классификация Программ с выделением таких видов, 

как периодические (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные), целевые и 

чрезвычайные. Этот подход необходим потому, что анализ этих видов прогнозов и программ 

доказывает – для специфики переживаемого сообществом периода они недостаточны и 

структурно несовершенны. Они рассчитаны на логичное и бесконфликтное развитие 

событий. Дело в том, что в условиях пандемии, или любого другого катаклизма, возрастает 

непредсказуемость развития событий, субъективность влияния неэкономических сил, не 

работают такие проверенные методы прогнозирования и программирования как 

экстраполяция, факто логия, регрессия и корреляция, исторические и математические 

аналогии. 



          Все известные пандемии (чума, черная оспа, испанка, ВИЧ и пр.) по-своему уникальны, 

но особенность пандемии COVİD-19 заключается в беспрецедентных карантинных мерах, 

организованных ВОЗ. Масштаб этих мер серьезно задел экономику, более чем ущерб от 

нетрудоспособности населения, выявил экономических агентов, пострадавших или, напротив, 

выигравших от проведения нокдаунов, вакцинации и.т.д. Не следует забывать, что 

цикличность экономики, то есть последовательность фаз промышленного кризиса - рецессии, 

рекавери, наложившись на специфику карантина, сказалась на показателях производства и 

благосостояния. Особенно реактивными оказались нефтяная отрасль, поскольку события 

происходили на фоне ценовой войны и резкого падения спроса, транспортные отрасли, 

автомобильная промышленность, непродовольственная торговля, туризм, общественное 

питание. В 2020-ом году отреагировал финансовый рынок. Если до этого падение коснулось 

Китайских бирж, то с конца  февраля Индексы Доу-Джонса, S&P, NASDAQ-100 

продемонстрировали падение, аналогичное рецесии 2007-2008 гг. Многократно усилилась 

волатильность всех чувствительных финансовых инструментов.  

Первые случаи заражения вирусом COVID-19 в Азербайджанt. были 

зарегистрированы в середине марта, Азербайджан быстро отреагировал и организовал 

карантинные мероприятия, которые включили в себя полный локдаун. Всего с момента начала 

пандемии было три локдауна – весенний, летний и зимний, при которых применялись 

различные ограничения, что в следствии оказало влияние на все сферы экономики. Значимый 

удар постпандемических мероприятий пришелся на макроэкономику. Спад показателя ВВП 

Азербайджана за 11 месяцев 2020 года составил 4.3%, что является самой большой рецессией 

за последние 25 лет (http://interfax.az/view/823670). Одним из внешних факторов, который 

негативно повлиял на макроэкономику, стало снижение мировых цен на сырьевые товары с 

дополнительным сокращением объемов добычи. В результате доходность от нефтяного 

сектора снизилась на 36,2%  в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Несмотря на 

отрицательные показатели нефтяного сектора, газовый сектор увеличил экспорт на 4,8% - 

почти $2,2 млрд.  При подсчете государственного бюджета на 2020 год базовая цена за баррель 

нефти предусматривалась на уровне $55, в течение года цена была снижена до $35. 

Компенсационные переводы из Госнефтянного фонда в госбюджет составили 12,2 млрд. 

манатов для обеспечения стабильности. Жесткие карантинные меры оказали большое 

давление в том числе и на бизнес, пострадавшим оказался не только частный сектор, но и 

государственному предпринимательству пришлось проходить через ряд трудностей. По 

данным Госкомстата Азербайджана внешнеторговый оборот за период с января по июль 2020 

года уменьшился в реальном выражении на 22,5% (импорт сократился на 43,4%, экспорт – на 

7,1%) по сравнению с первым полугодием 2019 года.  В целях поддержки ненефтянного 

сектора, Азербайджанская Республика приняла пакет мер в размере 3,5 млрд. манатов. 2 июня 

2020 были приняты поправки к Налоговому кодексу, введены временные налоговые льготы и 

каникулы .Однако такие сферы как торговля, туризм, услуги, многие индивидуальные 

предприниматели понесли существенный ущерб и предоставленная помощь от государства не 

смогла в полной мере реанимировать их деятельность. Звенья экономической системы страны 

по цепочке влияют друг на друга, так удешевление нефти привело к напряжению на валютном 

рынке. Независимо от этого, по отчету ОЭСР из всех стран Восточного партнерства только у 

Азербайджана удалось предотвратить девальвацию государственной валюты. Банковский 

сегмент преодолел трудности по кредитованию экономики намного лучше, чем 

прогнозировалось. Кризис на почве короновируса повлиял на экономику каждой страны, 

разница в том, как страны среагировали и смогли уменьшить масштаб ущерба. Азербайджан 



продемонстрировал достойную политику регулирования, о чем свидетельствует стабильные 

экономические показатели, а так же умеренная статистика зараженных в стране. Однако, все 

перечисленные мероприятия  организовывались в рабочем порядке, в отсутствии единой 

методики комплексного ответа   на вызовы  экстремальной экономики. Смеем предположить, 

что  снижение   таких показателей, как валовый продукт и  доходность приоритетных отраслей  

могла быть меньше, а что еще важнее, быстро компенсировано  при  наличии  Программ – 

спутников по быстрому реагированию на чрезвычайные макрэкономические ситуации.  

Непредсказуемость и низкая вероятность эффективного прогнозирования в таких условиях  

заставляет задуматься о новых формах программ, которые были бы способны реагировать на 

изменение обстановки с наикратчайшим или даже отрицательным лагом. В этом смысле 

привлекают  антикризисные программы «Бизнес быстрого реагирования», по типу которых 

можно было бы  создать методику и инструментарий  государственных программ быстрого 

реагирования, принципиальное отличие которых от существующих заключалось бы в 

изначальной многовариантности, сценарных  изысках  и оценке не только объективных , но и 

субъективных влияний, в том числе политических кругов, финансовых групп и 

международных  общественных организаций с неэкономической мотивацией действий  и 

решений. Относясь к ним, как к возможному образцу, отметим, что они представялют собой 

«…комплекс первоочередных мероприятий для собственников малого бизнеса по 

предотвращению дефолта в собственном бизнесе и подготовке предприятий к работе в новых 

экономических условиях. Программа строится на обширном опыте работы в кризис 

предпринимателей из разных сфер и регионов страны.» ( https://infopro54.ru › events › 

antikrizisnaya-program..).По аналогии, Государственные программы быстрого реагирования 

должны содержать комплекс первоочередных мероприятий для регулирующих органов, 

направленных на выявление наиболее уязвимых  в данной конкретной ситуации отраслей, 

оценку материальных потерь, создание мобильных экспертных групп, выработку принципов, 

возможностей и лимитов использования государственных резервов). Эти программы по 

существу, могут дополнять регулярные, краткосрочные и среднесрочные программы а также  

способствовать корректировке долгосрочных программ. Главным их предназначением  будет 

являться  преодоление  растерянности,  панически необдуманных действий в тех или иных 

сферах, придание упорядоченности и согласованности действиях  независимых агентов 

рыночной экономики, в первую очередь частного сектора, играющего определяющую роль в 

механизме здоровой конкуренции и саморегулирования рынка. Прогнозная часть в этом 

случае должна предшествовать программе и также основываться на многовариантности, 

причем  доминирующим методом может явиться  оперативный экспертный анализ. 

Естественно, что неотъемлемой чертой программ подобного типа должна быть 

предусмотренная заранее периодичность (с определением графика пересмотров) экспертная 

оценка тенденций на основе вновь определившихся факторов и, в особенности, их 

нетипичного сочетания. Помимо перечисленных  выше качеств  программ  быстрого 

реагирования , они должны включать  a)варианты затрат  и их источников, пути и формы 

инвестирования как  внешние, так  и внутренние   с учетом  заменяемости b)варианты 

последовательности  разделов работ, c)мероприятия  в связи с возможными препятствиями в 

работе ,d) инструменты стимулирования  привлечения рабочей силы, в том числе и 

высокопрофессиональной. 

 Серьезной причиной  пересмотра методики прогнозирования и  программирования  являются 

вызовы Четвертой промышленной  революции ( Industry 4.0) , берущей разгон с 2011 года. 

Этот термин обозначает прогнозируемое массовое внедрение киберфизических систем в 



производство и обслуживание человеческих потребностей во всем спектре их современных 

проявлений. Вместе с колоссальным потенциалом  быстрого роста отраслей  Industry 4.0 несет 

в себе риски атипичных колебаний  в экономике и  даже  ситуаций, пограничных с коллапсом 

всех систем. 

Объяснить анализ нетипичного сочетания факторов можно на примере «ковидного 

шока», последовавшего в нефтяной отрасли Азербайджана. Одновременно  сказалось влияние: 

а) резкого снижения спроса на топливо в связи с локдауном и закрытием границ, b) ценовые 

конфликты России и Саудовской Аравии с) соглашение ОПЕК+, согласно которому 

Азербайджан должен был сократить добычу нефти d) уязвимость человеческого фактора в 

связи с ростом заболеваемости и нетрудоспособности е) историческое пересечение с 

военными действиями по освобождению земель. Мало того, что постепенное проявление 

влияния этих факторов было непредсказуемо, но к ним присоединилось влияние 

субъективных и неэкономических сил. Это развернутая «зеленым движением»  борьба с 

использованием ископаемого углеводородного топлива и фактор отклонения фьючерсной 

торговли на нефтяных площадках от торговли реальной нефтью. В этих условиях давление на 

нефтяные компании и «грязная» игра на нефтяном срочном рынке неизбежны, скачки цены 

непредсказуемы, хотя сам факт не только нынешних, но и будущих, колебаний, не вызывает 

сомнений. Попутно усомнимся в противоречивых  прогнозах трендов нефтяных цен, 

поступающих  даже из авторитетных источников. Так, Управление энергетической 

информации (EIA) при Минэнерго США повысило прогнозы цены на нефть Brent в 2021 до 

62,3 доллара за баррель (https://www.aa.com.tr › мир ›) в другом источнике. (Риск сильного 

падения цен на нефть сохраняется в 2021 .. https://regnum.ru › news › economy) дается 

совершенно иной прогноз от имени того же Минэнерого согласно которому в 2021 году 

средняя цена на нефть Brent в 2021 году составит 52,7 доллара за баррель. Эти противоречия 

не только не удивительны, но даже закономерны, потому что фьючерсные рынки управляемы 

крупными игроками, а финанансовые рынки превосходят объемом реальные. Этот пример, на 

наш взгляд, доказывает обоснованность агностицизма относительно научного 

прогнозирования  экономических событий в нетипичных условиях.  Касательно деятельности 

общественных и неэкономических международных организаций типа ВОЗ, сказывается 

отсутствие международно утвержденного правового поля их деятельности, юридического 

обоснования запретов, количественных индикаторов правомерности их действий. Здесь не 

имеется в виду неправомочность действий международных организаций в нынешней 

пандемии, для  обоснования необходимости Программ быстрого реагирования важен сам факт 

отсутствия  правовой определенности их решений в той или иной ситуации. 

Программы подобного вида сыграли бы роль эффективного приложения и к 

Программам развития регионов, которые традиционно призваны способствовать 

обустройству  определенных территорий,  особенно нуждающихся в силу каких бы то ни было 

причин в  комплексном, эффективном и интенсивном развитии. В Азербайджане, конечно, 

такими особыми территориями являются освобожденные земли Карабаха. Как раз 

региональные программы в Азербайджане можно считать образцом системного и 

преемственного  подхода к высшей форме Государственного регулированию - 

программирование. С 2003 года каждые пять по указу Президента Азербайджанской 

Республики принимается среднесрочная программа по социально-экономическому развитию 

регионов страны. Тем самым на сегодняшний период было принято четыре программы: «I 

Программа СЭР регионов Азербайджан 2004-2008»; «II Программа СЭР регионов 

Азербайджан 2009-2013»; «III Программа СЭР регионов Азербайджан 2014-2018»; «IV 



Программа СЭР регионов Азербайджан 2019-2023». Цель программ состоит в решении 

проблем регионов, установления устойчивого и инклюзивного социально-экономического 

развития на территории всей страны. Очевидно, что освобожденные территории, отставшие в 

своем развитии будут охвачены подобными кратко и долгосрочными программами развития. 

В феврале 2021 года Президентом была подписана концепция развития Азербайджана под 

названием «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического 

развития» В рамках этого периода  предусмотрено и Великое возвращение на освобожденные 

территории, а также развитие программ, обеспечивающих создание чистой окружающей 

среды и страны «зеленого роста». (https://media.az/economy/ 1067812035/ azerbaydzhan- 2030-

stavka-na-reformy/).Указом Президента была разработана «Государственная программа по 

восстановлению и устойчивому развитию освобожденных от оккупации территорий 

Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы» с предусмотренными бюджетными 

расходами на текущий год до $1,3 млрд. Азербайджан не ограничивается построением 

международного аэропорта в Физули, планируется возвести аэропорты в городах Лачин и 

Зангилан, тем самым превратить Зангилан в стратегически важный логистический центр. 

Открывается возможность использовать  парадоксальные преимущества  объекта( 

террирорий), который не загроможден  технологически отжившими  средствами 

производства, зданиями и сооружениями 80-90 –х годов. Однако  предполагать, что  работа 

будет проводиться в спокойных условиях   поступательного и предсказуемого развития  было 

бы недальновидно. Поэтому все мероприятия по новаторскому развитию  этого региона  

целесообразно сопровождать специальной методикой быстрого реагирования.  

Таким образом, предлагается ввести в обычную практику современного 

Государственного экономического программирования  Программы – спутники, то есть 

комплекс мероприятий быстрого реагирования, который позволил бы работать основным 

Программам в непредсказуемых условиях без существенных сбоев, автоматически 

корректируя эти программы в соотвествии с реалиями. Говоря «обычная практика» в данном 

конкретном проявлении, мы учитываем тот факт, что предсказания насчет завершения 

пандемии и связанных с ней мер существенно разнятся (упоминается и 2021, и 2022,  и даже 

2023 год). Но даже при самом благоприятном развитии событий, многие формы экономики 

и деловых  взаимоотношений, вероятно, не вернутся к прежним позициям. То есть 

государственное регулирование  необходимо подготовить к быстрой реакции на 

возникающие  возможности, риски и события, лишенные логики и предшествующих 

индикативных сигналов. При этом существует мнение, что  вынужденное снижение 

экономических показателей может сыграть роль кризисной фазы циклического развития, 

вслед за которой произойдет значительное оживление и компенсирующее ускорение 

экономического роста. Такого мнения придерживается, например, глава Федеральной 

резервной системы США Джером Пауэлл, пронозирующий рост экономики на 6-7 %, то есть 

самый высокий за последние десятилетия (Зарубежные СМИ: Каковы прогнозы 

относительно COVID ...https://www.kommersant.ru › Страна › Политика). Отечественные 

эксперты поддерживают этот взгляд на  перспективы. В 2021 году рост ВВП Азербайджана 

прогнозируется на уровне 3,4%., но Европейский банк реконструкции и развития считает 

более реальной  значение 2.5%. Тем не менее это рост, характерный именно для позитивных 

фаз цикла. (ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,5 ... http://interfax.az › view). 

Возможно целесообразно создание рабочих групп или постоянных коллективов, 

включающих компетентных экономистов в области инвестирования, практиков ведения 

бизнеса и стартапов, экспертов стрессовых экономических ситуаций для разработки  

https://media.az/economy/%201067812035/%20azerbaydzhan-


стандартной методики программы–спутника, программы быстрого реагирования для любой 

Государственной программы социально экономического развития страны.  
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Covid -19 pandemiyası dövründə aqrobiznes sektorunda sahibkarlıq subyektlərinin  rəqabət 

imkanlarının yüksəldilməsi istiqamətləri 

 

Azərbaycanın regionlarında müasir iqtisadi şəraitdə sosial infrastrukturun inkişafı 

 

Xülasə  

Azərbaycan regionlarında sosial infrastrukturun inkişafının müasir vəziyyəti ölkəmizin 

müstəqillik əldə etdiyi dövr ərzində baş verən bir sıra sosial-iqtisadi və siyasi meyllərin təsiri altında 

formalaşmışdır ki, bunları da iki dövr üzrə təhlil etmək mümkündür:   

Giriş.1996-cı ilə qədər olan sosial-iqtisadi böhran: Məlumdur ki, 20-ci əsrin 80-ci illərinin 

axırlarında, 90-cı illərin birinci yarısında Azərbaycan dərin və hərtərəfli böhrana düşmüşdü. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində istehsal həcmi 3-4 dəfə azalmış, xarici mədəni və iqtisadi əlaqələr 

ya kəsilmiş, ya da kəskin surətdə zəifləmişdi. İşsizlik, yoxsulluq, inflyasiya ölkəni bürümüş, siyasi 

sabitlik, əmin-amanlıq pozulmuş, hərc-mərclik artmışdı. Ölkə ərazisinin 20%-i Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuşdur, bir milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün öz doğma yaşayış yerindən didərgin 

düşmüşdür. Bir sözlə, Azərbaycan parçalanmaq və müstəqilliyini həmişəlik tamamilə itirmək 

təhlükəsilə üz-üzə dayanmışdı, xalq ölkənin müstəqil yaşaya bilməsinə inamını itirməkdə idi. Belə 

şəraitdə hər mərhələnin, hətta hər ilin öz spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkədə, çevik sosial-

iqtisadi siyasət yeritmək zərurəti yaranmışdı. Bu səbəblərdən də Azərbaycanın müstəqillik illəri asan 

olmamış o, həqiqətən çox çətin, mürəkkəb bir yenidənqurma və inkişaf yolu keçmişdir. Bu mürəkkəb 

yola müvafiq olmaqla 1993-cü ilin ortalarından başlayaraq Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin istər ölkə miqyasında, istərsə də respublikadaxili regionlar miqyasında yeritdiyi 

çevik və məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində qarşıya çıxan çətinliklər mərhələ-mərhələ 

aradan qaldırılmış, iqtisadi və sosial inkişafın müasir səviyyəsi təmin edilmişdir.  

 

Problemin aktuallığı. 

Bu dövrdə bütöv ölkə üzrə dərin sosial-iqtisadi və siyasi böhranlar baş vermişdir. Hər il orta 

hesabla ÜDM-nin həcmi 15,6%, sənaye istehsalı 21%, kənd təsərrüfatı istehsalı 11,8%, əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlər 40%, iqtisadiyyata ümumi kapital qoyuluşu isə 25,9% azalmışdır. Bunlara 

paralel olaraq qiymətlər də kəskin şəkildə artmış, hətta 1994-cü ildə 1600%-lik hiperinflyasiya 

səviyyəsinə çatmışdır. Dövlət maliyyəsində də böhran baş vermiş, büdcə kəsiri artaraq 1994-cü ildə 

ÜDM - nin 10%-ə yüksəlmişdir. Məhz belə bir şəraitdə birbaşa dövlət tərəfindən maliyyələşən sosial 

sfera sahələri və onların infrastruktur təminatının inkişafından danışmaq sadəcə mümkün deyil. Bu 

dövrdə nəinki sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, hətta onun dağıdılmasına səbəb olan bir sıra 

hadisələr baş vermişdir ki, bunların da başında Azərbaycan Respublikasının cəlb edildiyi Dağlıq 

Qarabağ müharibəsi dayanır. Bu müharibə nəticəsində əvvəllər kənd təsərrüfatı məhsullarının 35-

40%- nin istehsal olunduğu 17000 kv.km torpaq sahəsi işğal olunmuş, 900 yaşayış məntəqəsi, 7000 



sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, 700 təhsil, 665 səhiyyə ocağı, 800 km avtomobil yolu, 160 körpü, 

23000 km su və 15000 km elektrik xətti dağıdılmış, NMR, Ağstafa, Tovuz, Ağcabədi, Gədəbəy və 

Tərtər rayonunun sərhədyanı yaşayış məntəqələrindən 100000-dək vətəndaşımız təhlükəsizlik 

baxımından öz yaşayış yerlərini tərk etmiş, ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına 22 mlrd. ABŞ dolları 

məbləğində ziyan dəymişdir. Bununla yanaşı 250 min soydaşımız Ermənistandan qovularaq 

Azərbaycana pənah gətirmiş, Dağlıq Qarabağdan 60000 və digər işğal olunmuş rayonlardan 600000 

olmaqla 660000 vətəndaşımız məcburi köçkünə çevrilmişdir. 1990-cı ildə Orta Asiyadan 

Azərbaycana pənah gətirən 50000 Ahıska türkünü də bura əlavə etsək, deyə bilərik ölkəmiz kəskin 

demoqrafik böhran yaşamışdır. Bu insanlar 62 şəhər və rayonda 1600-dən çox 17 obyektdə 

məskunlaşmışlar1 . Burada onu da qeyd edək ki, bu insanların mühüm bir qismi bir sıra sosial 

infrastruktur obyektlərində yerləşmişdir. Ancaq ötən ilin sentyabr ayının 27-də başlanılmış əks-

hücum əməliyyatları nəticəsində Ali Baş komandanın rəhbərliyi altında müzəffər Azərbaycan ordusu 

işğal edilmiş torpaqlarımızı işğalçılardan təmizləmiş, Qarabağımız azad olunmuşdur. Noyabrın 10-

da imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmış, bununla da 

Azərbaycan tarixi zəfərə imza atmışdır. Artıq bu torpaqlardan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz 

doğma torpaqlarına tezliklə qayıdacaq, Qarabağ dirçəldiləcəkdir. Bu xüsusda, həmin ərazilərdə sosial 

infrastrukturun yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində geniş perspektivlər açılır. “Yaşıl 

enerji”, “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyalarının tətbiqi, bələdiyyələrin fəaliyyətinin bərqərar 

edilməsi prosesi zamanı digər regionlarımızda bu strukturların yaradılması zamanı buraxılmış 

nöqsanların təkrar edilməməsi şərti ilə daha effektiv yerli özünüidarə orqanlarının təşkili bu 

istiqamətlərdəndir.  

1996-cı ildən başlayan canlanma: 1995-ci ildən başlayaraq tətbiq olunan stabilləşdirmə, 

özəlləşdirmə, torpaq islahatı, özəl sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi proqramları və bunlara 

uyğunlaşdırılmış büdcə-vergi, pul-kredit siyasətləri nəticəsində 1996-cı ildən başlayaraq iqtisadiyyat 

geriləmə relsindən çıxmışdır. Belə ki, bu mərhələdə hər il orta hesabla ÜDM 8,4%, sənaye istehsalı 

2,6%, kənd təsərrüfatı istehsalı 5,3%, əhaliyyə pullu xidmətlər 9,5%, iqtisadiyyata kapital qoyuluşları 

18% artım göstərmişdir. Buna paralel olaraq inflyasiya 1600%-dən 2-3%-ə, büdcə kəsri isə 10%-dən 

1-2%-ə, MB-nin uçot stavkaları isə 270%-dən 7%-ə endirilmişdir. Ümumilikdə iqtisadiyyata 14 mlrd. 

ABŞ dollarından çox investisiya qoyulmuşdur ki, bunun da 10,5 mlrd. dolları xarici investisiyadır. 

Bu dövrdə insan inkişafının vəziyyəti sahəsində də müəyyən irəliləyişlərin olduğu BMT-nin İnsan 

İnkişafı Haqqında Hesabatlarında öz əksini tapmışdır. Artıq 1996-1997-ci illərdə ölkədə siyasi 

sabitlik təmin olunmuş, iqtisadiyyat böhrandan çıxaraq sabit inkişaf yoluna düşmüş, geniş islahatlar 

keçirilməsinə başlanmış, iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında inkişafı üçün normativ-hüquqi 

baza yaradılmışdır. Sosial sahədə vəziyyətin nisbətən yaxşılaşması və ilkin nailiyyətlərin qazanılması 

onda ifadə olunur ki, əhalinin həyat səviyyəsinin sürətlə aşağı düşməsinin qarşısı alındı, iqtisadiyyatın 

sosial yönümlülüyü, əhalinin ümumi və real gəlirləri tədricən artmağa başlayır, həyat səviyyəsi 

yüksəlir, elmə və təhsilə, işsizliyin aradan qaldırılmasına dövlət qayğısı getdikcə artır. 1997-ci ildə 

1994-1995-ci illərə nisbətən işləyən əhalinin orta aylıq əmək haqqı və pensiyaların orta məbləği 

artmış, inflyasiya və qiymətlərin artmasının qarşısı nəinki alınmış, həm də səviyyəsi xeyli aşağı 

düşmüşdür. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq bu dövrdə inkişaf əsasən neft və onunla əlaqəli sahələrdə 

baş vermişdir ki, bu da əsasən ölkənin Bakı və ətraf ərazilərini əhatə edir. Əsasən Bakı xarici 

regionlarda yerləşən qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyalar isə çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 

Buraya islahatlar nəticəsində dövlətin bir sıra sahələrə olan himayəçilik siyasətinin zəifləməsi amilini 

də nəzərə alsaq, açıq şəkildə deyə bilərik ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının regional 

inkişafında bir tərəfdə inkişaf etmiş Bakı şəhəri və ətraf əraziləri, digər tərəfdə isə demək olar ki, 

sosial-iqtisadi baxımdan eyni acınacaqlı vəziyyətdə olan, lakin böyük inkişaf potensialına malik 

bütöv ölkə ərazisinin dayandığı kəskin dualist vəziyyət hökm sürür. Yalnız 2003-cü ildən başlayaraq 

bu problemin aradan qaldırılması yolunda bir sıra proqramlar qəbul edilmiş və həyata keçirilməyə 
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başlanmışdır. Göründüyü kimi, belə bir şəraitin hökm sürdüyü dövrdə sosial infrastruktur sahələrinin 

inkişafı da yalnız Bakı və onu ətraf ərazilərinin payına düşür. Real işgüzar aktivliyin çox aşağı olduğu 

regionlarda isə sosial infrastrukturun inkişafından danışmaq mümkün deyil.  

“Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-

iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş 

və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 

əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun 

davamlı inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya 

qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və nəticədə, əhalinin 

məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir. 

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004–2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, 

o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə 

artmışdır. 

Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi 

olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq 

səviyyəsi isə 5,1 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər 

regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.”2 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutularaq, 

ölkə regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülmüş işləri 

növbəti illərdə də davam etdirmək, eləcə də infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da 

yaxşılaşdırılması, bölgələrdə yaşayan əhalinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi 

məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramı hazırlanarkən davamlı inkişaf prinsipləri, o 

cümlədən BMT-nin “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf Gündəliyi” ilə 

müəyyən olunan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 

Konsepsiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanına müvafiq 

olaraq təsdiq edilmiş Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 prioritet sektorunun (neft və qaz sənayesi 

(kimya məhsulları daxil olmaqla); kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı; kiçik və orta 

sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı; ağır sənaye və maşınqayırma; ixtisaslaşmış 

turizm sənayesi; logistika və ticarət; uyğun qiymətə mənzil təminatı; peşə təhsili və təlimi; maliyyə 

xidmətləri; telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları; kommunal xidmətlər (elektrik və 

istilik enerjisi, su və qaz) inkişafı üzrə strateji yol xəritələri, Azərbaycan Respublikası ilə beynəlxalq 

tərəfdaşlar arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişləri və həyata keçirilən layihələr nəzərə alınmışdır.

  

İnfrastrukturun inkişaf səviyyəsi regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən 

əsas amillərdəndir. Həm istehsal, həm də sosial infrastruktur regionda iqtisadi artıma təsir göstərir. 

Məsələn, regionda nəqliyyatın inkişafı yolda olma vaxtını azaldır, nəqliyyat vasitələrinin istismar 

xərclərini aşağı salır və təhlükəsizliyi yüksəldir. Həmçinin nəqliyyatın inkişafı regionun daxili 

bazarına region xarici məhsulların daxil olmasını, regionda istehsal edilən məhsulların xaricə çıxışını 

asanlaşdırır. Belə halda, regionda maddi resursların hərəkət müddətinin və yolda olan itkilərin 

azalması, rəqabətin yüksəlməsi iqtisadi səmərəliliyin yüksəlməsinə səbəb olur. Regionun elektrik, 

qaz, su təchizatının lazımi səviyyədə olmaması burada yeni müəssisələrin yaradılmasını çətinləşdirir. 

Həmçinin, regionun təhsil, səhiyyə, rabitə və digər müəssisələrlə lazımi səviyyədə təmin olunmaması 

da əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı olmasına səbəb olur. Bu baxımdan dövlət investisiyalarının 

geridə qalmış regionlara yönəldilməsi onların rəqabət qabiliyyətinin artmasına müsbət təsir göstərir. 

Xüsusilə, dövlət tərəfindən regionda bazar infrastrukturunun formalaşması, elmin və təhsilin 

inkişafının dəstəklənməsi regionun iqtisadi-sosial inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Dövlət investisiyaları hesabına regionda infrastrukturun yaradılması regionun iqtisadiyyatına 

aşağıdakı istiqamətlərdə təsir göstərir:  
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- Regionda infrastruktur obyektlərin yaradılması regionda istehsalın həcmini artırır; 

- Dövlət investisiyaları hesabına regionda infrastruktur obyektlərinin yaradılması bu obyektlərlə 

bağlı əlaqədar istehsalların da yaranmasına səbəb olur;  

- Nəhayət infrastruktur sahələrin inkişafı regionda həyat səviyyəsinin də yüksəlməsinə səbəb 

olur.  

Beləliklə, regionda infrastruktur sahələrin inkişafı regionun investisiya cəlbediciliyini 

əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu da yekunda regiona əlavə investisiyaların cəlb edilməsinə səbəb olur 

və regionda məhsuldarlığı yüksəldir. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, vergi, gömrük və digər 

güzəştlərin verilməsinə, zəruri infrastrukturun yaradılmasına və sairəyə əsaslanan xüsusi inkişaf 

zonalarının yaradılması da dövlətin regional inkişafında maliyyə mexanizminin əsas vasitələrindən 

biridir. Belə zonalara azad ticarət zonaları,sənaye parkları, elmi-sənaye parkları, texnoparklar, sənaye 

zonaları və sairə aiddir. Dövlət bu zonaların yaradılması prosesində zəruri infrastruktur 

formalaşdırılmasını həyata keçirə, müxtəlif güzəştlər tətbiq edə bilər. 

Ölkədə kompleks sosial inkişafa nail olmaq ilk növbədə inkişafın regional aspektlərinə diqqəti 

artırmaqla həyata keçirilməlidir. Bunun üçün regionların sosial ehtiyacları və sosial inkişaf imkanları 

elmi şəkildə qiymətləndirilməli və zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir. Regionlarda sosial inkişafın 

təmin edilməsi sosial infrastrukturun inkişafından çox asılıdır. Bu sahəyə qoyulan investisiyalar 

sosial infrastruktur xidmətlərinin intensivləşməsi və keyfiyyət göstəricilərinin artmasına səbəb olur 

ki, bu da regionlarda inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapitalının artması ilə 

nəticələnəcəkdir. Yüksək insan kapitalı isə daha yüksək gəlir, başqa sözlə daha az yoxsulluq 

deməkdir.3 

Eyni zamanda vurğulanır ki, sosial inkişafın təmin edilməsində dövlət büdcəsinin, başqa sözlə 

ictimai fondların rolu artırılmalıdır. Belə ki, sosial sfera müəssisələrinin xidmətləri əsasən ictimai 

xarakter daşıdığından özəl sahibkarlıq üçün az cəzbedicidir. Məhz bunu nəzərə alaraq Azərbaycan 

hökuməti qarşıdakı illər ərzində dövlət investisiyalarının əsas istiqamətini bu şəkildə 

müəyyənləşdirmişdir: "investisiya siyasətində dövlət investisiyalarının, əsasən, regionların 

infrastruktur və kommunal xidmət təminatının yaxşılaşdırılmasına, sosial obyektlərin inşasına 

yönəldilməsi əsas hədəf olacaqdır". Həmçinin, bu sahələrə özəl investisiyalar da cəlb edilməlidir. 

Xüsusən də tam təsərrüfat hesablı müəssisələrin özəl bölmə tərəfindən yaradılması və idarə 

olunmasına şərait yaradılmalıdır. Bundan başqa təhsil, mədəniyyət və incəsənət kimi sahələrdə özəl 

bölmənin xeyriyyəçilik fəaliyyətləri dövlət tərəfindən təşviq edilməlidir. Sosial infrastrukturun 

inkişafının maliyyələşdirilməsi yolunda digər bir addım kimi isə istər bələdiyyələr çərçivəsində, 

istərsə də müstəqil şəkildə xeyriyyə fondlarının yaradılması və onların fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə yardım edilməsini qeyd etmək olar. 

Nəticə 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə mövcud nəzəri-metodoloji yanaşmalar və mütərəqqi 

beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, müasir dövrdə bu istiqamətdə hazırlanan və həyata keçirilən siyasət 

sənədlərində davamlı (iqtisadi-sosial- ekoloji) inkişaf konsepsiyasına əsaslanan kompleks yanaşmaya 

daha çox üstünlük verilir. Bu onunla izah olunur ki, cəmiyyətin tarixi inkişafının obyektiv gedişi 

(təbii resursların - faydalı qazıntıların, torpaq, su və meşə resurslarının - məhdudlaşması, ekologiyaya 

zərər vuran istehsalların genişlənməsi, torpaqların istismarının intensivləşməsi, bitkiləri mühafizə 

vasitələrindən nəzarətsiz istifadə və s. nəticəsində təbii resurslara insanın antropogen təsirinin 

güclənməsi) bəşəriyyəti mövcud və sonrakı nəsillərin davamlı inkişafının təmin olunması zərurəti 

qarşısında qoyur. 

Regional inkişaf sahəsində beynəlxalq (Avropa İttifaqı ölkələri, ABŞ, Çin, Yaponiya, Rusiya, 

Qazaxstan) təcrübələrin təhlili göstərir ki, müasir dövrdə bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasətin 

paradiqması dəyişir. Belə ki, köhnə paradiqmada əsas problem kimi gəlirlər, məşğulluq, fiziki və 

bazar infrasrukturu üzrə regional fərqlər önə çəkilirdisə, yeni paradiqmada regionların potensialından 

istifadənin səmərəliliyinin və iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin daha da artırılması, yaşıl 

iqtisadiyyatın formalaşması, innovativ yanaşmaların tətbiqi kimi məsələlər önə çəkilir. Hazırda 

                                                      
3 X. Hüseynova, “Dövlət İdarəçiliyi”.- 2008.- №4. S. 144-151. 



Azərbaycanda regionların inkişafı siyasəti əsas etibarilə milli səviyyədə hazırlanan regional inkişaf 

proqramlarına əsaslanır. Bu proqramların icrası nəticəsində regionlarda sosial və fiziki infrastruktur 

sahələrinin inkişafı, beynəlxalq standartlara uyğun yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, 

əhalinin rifahının yüksəldilməsi istiqamətində irimiqyaslı işlər görülmüş və əhəmiyyətli sosial-

iqtisadi nəticələr əldə olunmuşdur. 

Yuxarıda qeyd olunan paradiqma dəyişikliyi prizmasından çıxış edərək Azərbaycanda da 

regionların inkişafının planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində yerli idarəetmə, o cümlədən 

yerli özünüidarəetmə orqanlarının və kənd icmalarının daha fəal cəlb olunması yolu ilə hər bir 

vətəndaşın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Mütərəqqi dünya təcrübəsi göstərir ki, hər bir ölkənin, onun regionlarının, şəhər və kəndlərinin 

sosial-iqtisadi inkişafında çevik və səmərəli idarəetmə mexanizmləri, innovativ həllərin tətbiqi 

mühüm rol oynayır. 

Hazırda qarşıda duran əsas məsələ beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış ən yaxşı iqtisadi 

mexanizmlərin tətbiqi ilə əldə olunan səmərənin artırılmasıdır. 
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Dördüncü sənaye inqilabı və qlobal iqlim dəyişmələri 

 

Məlum olduğu kimi, iqlim dəyişmələri müasir dövrün ən ciddi ekoloji çağırışlarındandır. Bu 

problemin qarşısının alınmasında öz layiqli töhfəsini vermək məqsədilə  Azərbaycan Respublikası 

BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasını (UNFCCC) 4 1995-ci ildə ratifikasiya 

etmişdir.  Ölkəmiz 2000-ci ildə isə Konvensiyanın Kioto protokolunu ratifikasiya etdikdən sonra 

qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin yumşaldılması üzrə beynəlxalq səylərə qoşulmuş, bu qlobal 

problemin həllinə səfərbər olmuşdur.    

Sözügedən Konvensiya ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildən 2030-cu ilə qədər 

olan dövr üçün iqlim dəyişmələri ilə mübarizə sahəsində Paris Razılaşmasını 2016-cı ildə ratifikasiya 

etmişdir. Paris Sazişi qlobal iqlim dəyişmələri təsirlərinin yumşaldılması üçün ölkələrin təqdim etdiyi 

Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr (NDC) sənədinə əsasən istilik effekti yaradan qaz 

tullantılarının emissiyasının azaldılması ilə bağlı hədəfləri müəyyən edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Paris Sazişinin həyata keçirilməsi Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir və emissiyaların azaldılmasına imkan verə biləcək yol xəritəsi funksiyasını daşıyır. 

Azərbaycan Respublikası həmin sənəddə ölkənin milli şəraitini, gələcək inkişaf 

perspektivlərini və milli maraqlarını nəzərə alaraq, qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin 

yumşaldılması təşəbbüslərinə özünün töhfəsi olaraq baza ili (1990) ilə müqayisədə 2030-cu ilədək 

istilik effekti yaradan qazların emissiyalarının səviyyəsində 35% azalmanı hədəf kimi götürmüşdür.   
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Məlumat üçün bildiririk ki, ölkədə istilik effekti yaradan qazların emissiyaları baza ili olan 

1990-cı ildə təxminən 79,8 milyon ton CO2 ekvivalenti olmuşdur. Bundan sonra iqtisadi aktivliyin 

aşağı düşməsi ilə bağlı 2000-ci ilə qədər emissiyalar azalaraq 43,2 milyon tona enmişdir. Sonrakı 

dövrdə isə iqtisadiyyatın artım tempinə uyğun olaraq emissiyalar ilbəil artaraq Konvensiya üzrə son 

hesablama ili olan 2016-cı ildə 53,2 milyon tona çatmışdır. Emissiyaların əsas mənbələri energetika, 

nəqliyyat, sənayenin ayrı-ayrı sahələri, kənd təsərrüfatı və tullantı sektorlarıdır. Bu hesablamalara 

əsasən, 2016-ci ildə baza ili ilə müqayisədə artıq 33% azalma qeydə alınmışdır.5 

Bununla əlaqədar, ölkəmizdə Paris Razılaşmasından irəli gələn fəaliyyətlərin yerinə 

yetirilməsi üçün sektorlar üzrə aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən ətraf mühitə dost 

texnologiyaların tətbiqi, tükənməyən enerji mənbələrindən istifadə, enerji səmərəliliyinin artırılması 

və digər istiqamətlərdə müvafiq tədbirlərin miqyasının artırılmasına ehtiyac vardır.  

Qeyd edilməlidir ki, qlobal istixana qazlarınnın təxminən 80%-i Çin, ABŞ, Rusiya kimi 18 

böyük ölkə tərəfindən atılır. Ölkəmizin isə bu emissiyalarda payı yalnız 0,15 %-dir. Digər tərəfdən 

inkişaf etmiş ölkələrin iqlim dəyişmələri prosesində tarixi məsuliyyətləri vardır. 

İqlim dəyişmələri ölkəmizdə bir çox sahələrə, o cümlədən kənd təsərrüfatı, su resursları, 

sahilyanı infrastruktur və insan sağlamlığına mənfi təsirlərini göstərməkdədəir. İqlim dəyişmələri ilə 

bağlı problemin aktuallığı və müvafiq dövlət qurumlarının bu prosesdə fəal mövqe tutması və 

qurumlararası əlaqələrin gücləndirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, hələ 1997-ci ildə Ulu Öndər 

Heydər Əliyev ölkədə İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması barədə Sərəncam 

vermişdi. Bu baxımdan, 11 mart 2020-ci il tarixli AR Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yeni tərkibdə 

təsdiq edilmiş Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə 

Konvensiyasına uyğun Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin 

təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkədə istilik effekti yaradan qazların tullantılarının azaldılması üzrə bir sıra tədbirlər 

(tükənməyən enerji mənbələrindən istifadə, enerji səmərəliliyinin artırılması, meşələrin bərpası və 

yeni meşələrin salınması, mazutdan istifadənin dayandırılması, yeni magistral yol və yol 

qovşaqlarının qurulması və s.) həyata keçirilir və görülən işlər artıq öz bəhrəsini verməkdədir.  

Qeyd edilməlidir ki, Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr sənədində ölkəmizin nəzərdə 

tutduğu hədəfə nail olmasında yarana biləcək əsas risklər kimi ölkə ərazisinin 20 %-nin işğal altında 

olması və dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi qeyd edilmişdir. Lakin AR Prezidentinin 

rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən Müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi iqlim 

dəyişmələrinə təsirlərin azaldılması üçün yeni imkanlar yaradır. 

Bu mənada hazırda astanasındaolduğumizDördüncü Sənaye İnqilabıinnovasiyalı təkliflər 

bazarının formalaşması, əmək məhsuldarlığının uzunmüddətli artımı əsasında iqtisadiyyatımızda, heç 

şübhəsiz ki, önəmli dəyişikliklərə səbəb olacaqdır.  Qeyd edək ki, "Sənaye 4.0" ifadəsi (ing.Industry 

4.0) ilk dəfə 2011-ci ildə keçirilmiş  çox önəmli texnoloji tədbirlərdən biri olan Hannover sərgisində 

istifadə edilmişdir. İlkin olaraq, bu prosesin ən azından nəqliyyat və rabitə xərclərinin azalmasını, 

logistikanın daha da effektivliyi və təchizat zəncirlərinin sadələşdirilməsini ehtiva edəcəyi düşünülsə 

də, hazırda onun təsir göstərmədiyi iqtisadi fəaliyyət sferası tapmaq çox çətindir. Bu trend bütün 

dünyada əmtəə və məhsulların maya dəyərinin azaldılması vəölkələrin iqtisadi 

artımınıstimullaşdıracaqdır. 

Dördüncü sənaye inqilabının artıq cəmiyyət həyatının bütün sahələrində sürətlə yayılmasını 

müşahidə edirik.Təsadüfi deyil ki, son dövrdə  “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”, “ağıllı hökümət”, “ağıllı 

fabrik” kimi anlayışlara tez-tez rast gəlinir. Bu gün dünyada 600-dən çox "ağıllı" şəhər layihəsi var 

və onların sayı artmaqda davam edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2023-cü ilə qədər, Sənaye 4.0 

texnologiyalarının bütün istehsal sahələrinə tətbiqi nəticəsində qlobal sənaye məhsulları və xidmətləri 

bazarının kapitallaşması təxminən 310 milyard dollara çatacaqdır.6 
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Dünyada sürətlə gedən dördüncü sənaye inqilabına hazırlıq istiqamətində Azərbaycanda da 

dövlət səviyyəsində olduqca mühüm addımlar atılır. Belə ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən cari 

ilin 6 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı əsasında Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 

tabeliyində Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi publik hüquqi şəxsi 

yaradılmışdır. Mərkəzin fəaliyyəti Dördüncü Sənaye İnqilabı istiqamətində rəqəmsal iqtisadiyyat 

üzrə çağırışların, strategiyaların və layihələrin təhlilini və koordinasiyasını həyata keçirilməsinə və 

bu sahədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın 

genişləndirilməsinəyönəldilmişdir.7 

Bununla əlaqədar olaraq, “Azərbaycan - 2030: sosial – iqtisadi inkişafa dair Milli 

Prioritetlər” 8  sırasında “işğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış” prioritetinin icrası 

çərçivəsində hazırda 30 illik işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə infrastrukturun bərpası və SMART 

infrastrukturun formalaşması istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir. Ölkə prezidenti hökumət 

qarşısında erməni təcavüzünün nəticələrini qısa müddət ərzində aradan qaldırmaq və Qarabağı "yaşıl 

enerji" zonasına, "ağıllı şəhər və kənd" regionuna çevirmək vəzifəsini qoyaraq xüsusi əhəmiyyət 

verir.  

Ölkəmizdə dördüncü sənaye inqilabı istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri də, Davos 

Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Davos Forumu ilə Azərbaycan arasında imzalanan 

razılaşmaya əsasənDördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin Afiləedilmiş Azərbaycan 

Mərkəzinin yaradılmasıdır.9 Qeyd etmək lazımdır ki, 1 aprel 2021-ci il tarixindən fəaliyyətə başlayan 

Mərkəz MDB məkanında təsis edilən ilk mərkəzdir.  

Dördüncü sənaye inqilabı eyni zamanda “Azərbaycan - 2030: sosial – iqtisadi inkişafa dair 

Milli Prioritetlər” sırasında yaşıl iqtisadi artıma da öz töhfəsini verəcəkdir. Belə ki, artıq 30 illik 

işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə"yaşıl enerji" zonasının yaradılması, "ağıllı şəhər və ağıllı kənd" 

layihələrinin işlənib hazırlanmasınabaşlanılmışdır.  

Məsələn, “ağıllı şəhər” konsepsiyasında aşağıdakı innovativ həllərin və mexanizmlərin tətbiqi 

nəzərdə tutulmuşdur: 

- AğıllıŞəbəkələrin İdarəetmə Mərkəzləri 

- 3D-mobil xəritə sistemi 

- 199 Çağrı Mərkəzinin faəliyyət spektri genişləndirilib,Vahid Çağrı Mərkəzinin hazırda 

digər struktur bölmələrlə koordinasiyası təmin edilir; 

- Ağıllı Uçot cihazları (Smart sayğaclar) və Avtomatik İdarəetmə (AMR 

cihazları)bazasında Ağıllı Enerji Balansı Sistemi qurulur 

- Elektrik enerjisi Uçotunun məsafədən idarə edilməsi istiqamətində məsafədən sayğac 

oxuma texnologiyası tətbiq edilir, ElektronBildiriş platforması yaradılır; 

- Xüsusi sərfiyyat tələbatının kompensasiya edilməsi üçün Alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələrinin istifadəsi (mikro-fotovoltaik stansiya layihəsi) və əməliyyat 

mexanizminin süni intellekt üzərindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan “Ağıllı 

Yarımstansiya” layihəsi həyata keçirilir; 

- Transformator Məntəqələri üzərində elektrik şəbəkələrinin qurulması tətbiq edilir 

- Xüsusi təyinatlı Texniki Uçuş Aparatları (Dron)pilot layihəsi həyata keçirilir, 

- Rəqəmsal Yarımstansiyanın tikintisi – yarımstansiya Alternativ və bərpa olunan enerji 

mənbəyindən elektrik enerjisinin alışı, gərginlik sinfi üzrə çevrilməsi və şəbəkəyə 
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ötürülməsini təmin edir. Belə ki, yarımstansiya qapalı tiplidir, istismar və idarəetmə 

əməliyyatları məsafədən həyata 

keçirilir, daimi işçi personala ehtiyac yoxdur. 

- Şəbəkədə baş verən Qəzaların və qüsurların avtomatik bərpa sistemi 

- Elektrikli maşın-mexanizmlərin qidalandırma stansiyaları (Elektromobilenerji doldurucu 

stansiyası) 

 Təklif olunan “ağıllı kənd” pilot layihələrindən birində isə istifadə olunacaq enerji mənbələri 

əsasən alternativ enerji mənbələridir (günəş panelləri, külək pərləri, geo-termal enerji), istifadə 

olunan nəqliyyat vasitələri isə  elektromobillər, tramvaylar, velosipedlər və digər yaşıl nəqliyyat 

vasitələridir. Müasir kommunikasiya, ağıllı mağazalar  və sürətli internet xətləri və digər innovativ 

vasitələr, yaşıl enerji əsaslı sənaye (yüngül və yeyinti sənaye) obyektləri də kənd mərkəzində nəzərdə 

tutulmuşdur. Bundan əlavə, tullantıların yığılaraq çeşidlənməsi və emalı üçün  hər “ağıllı kənddə” 

mərkəz də nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, qeyd olunan “Ağıllı kənddə”,  innovativ  kənd 

təsərrüfatı texnologiyalarının istifadəsi də planlaşdırılır. Belə ki, kənddə torpağın rütubətliliyi və 

temperaturu, o cümlədən, digər zəruri kənd təsərrüfatı təyinatlı məlumatların ölçülməsi və ötürülməsi 

üçün  aqrometeoroloji stansiyanın quraşdırılması da nəzərdə tutulmuşdur. 

Bununla yanaşı, dördüncü sənaye inqilabı özü ilə yaşıl enerji mənbələrinin geniş istifadəsini 

də labüd etmişdir. Bu mənada hazırda dünyadatamamilə karbon emissiyasız enerji mənbəyi kimi 

hidrogen istehsalının rolu artmışdır.  

Bu mənada hidrogen istehsalı üçün maya dəyəri baxımdan əlverişli ölkələr, bölgələr kimi 

geniş təbii qaz potensialı və müvafiq neft-qaz emalı müəssisələri olan ölkələr, habelə kifayət qədər 

günəş, külək potensialının mövcud olduğu ölkələr hesab edilirlər. Qaz ixracatçısı ölkələr üçün boz 

hidrogen  (yəni neft-qaz sektorunda istehsal edilə bilən hidrogen) istehsalının maya dəyərinin hazırda 

yaşıl hidrogenə nisbətən aşağı olması Azərbaycan Respublikası kimi ölkələr üçün geniş imkanlar açır. 

Bu baxımdan Avropa Birliyinə qaz ixracatı infrastrukturuna malik ölkə kimi Azərbaycan 

Respublikasında boz hidrogenin energetik xammal qismində istehsalı və ixracatı üçün böyük 

potensial mövcuddur. Qeyd olunan infrastruktur xammalın təbii qazla birlikdə Avropa Birliyinə 

nəqlinə imkan verir. Bu mənada yaxın perspektivdə SOCAR və neft-qaz sektorumuzda digər aparıcı 

şirkətlər tərəfindən qeyd olunan enerji məhsulunun istehsalında iştirak etməsi ölkəmizin hidrogen 

bazarının formalaşması və ixracat-yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı baxımdan cəlbedici görünür. Belə 

ki, SOCAR nəzdindəki neft-emalı müəssisələrində yan məhsul (yəni, by-product) qismində hidrogen 

ehtiyatlarının istehsalı imkanları mövcuddur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bununla yanaşı, uzaq perspektivdə yaşıl hidrogen istehsalının daha rəqabətqabiliyyətli olması 

mütəxəssislər tərəfindən proqnozlaşdırılır.  

Eyni zamanda, paralel olaraq, ölkəmizin də  AB tərəfindən təsis edilmiş Avropa Təmiz 

Hidrogen İttifaqına qoşulması yaşıl hidrogen istehsalı potensialının araşdırılması əsasında bu yeni 

növ enerji mənbəyinin istehsalına başlaması həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan, fikrimizcə, böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Bu mənada Qarabağ bölgəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəkibolsulu 

dağ çaylarının (Araz, Həkəri, Bərgüşad və s) su ehtiyatlarından (elektroliz yolu)  istifadə edilə bilər.

  

Sonda əlavə edək ki, 1 - 12 Noyabr 2021-ci il tarixində Qlazqo şəhərində Birləşmiş Krallığın 

sədrliyi ilə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 26-cı 

sessiyasının keçirilməsi COP2610planlaşdırılır. Bu mötəbər tədbir ərəfəsində yuxarıda qeyd olunan 

və yaxın perspektivdə icrası nəzərdə tutulan innovativ yaşıl texnologiyalar, heç şübhəsiz ki, ölkəmizin 

qlobal iqlim dəyişmələrinə qarşı töhfəsini önəmli dərəcədə artırmaqla yanaşı, AR-in beynəlxalq 

imicinin güclənməsinə, regional lider rolunun artmasına səbəb olacaqdır.  
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Аннотация 

            В статье представлена сложность обстановки в республике, вызванная последствиями 

пандемии и       послевоенными действиями правительства, связанные с восстановлением и 

реконструкцией освобожденных территорий  Карабаха. Карабах, территория Азербайджана 

богата своими  ресурсами растениеводства, золотом и металлами, водными, туристко-

рекреационными  ресурсами имеется большой потенциал для использования возобновляемых 

источников энергии. Сейчас  очень важно восстановить и реконструировать освобожденные 
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территории и ввести их в хозяйственный оборот. эффективное использование ресурсов 

Карабаха, без сомнения, окупит затраты, понесенные на восстановление и реконструкцию 

освобожденных территорий  и  привнесет вклад в экономическое развитие Азербайджанской 

республики.  

 

     Настоящее время характеризуется  сложностью  и  неопределенностью, вызванных как 

последствиями пандемии коронавируса,  так и освобождением Азербайджаном своих земель. 

Все это влияет  не только  на глобальные процессы, но и начнут сказываться на экономике 

Азербайджана. Поэтому очень важно восстановить и реконструировать освобожденные 

территории и ввести их в хозяйственный оборот. 

Азербайджанское правительство после войны на освобожденных землях начала работы по 

восстановлению их жизнеспособности. В настоящее время основной задачей, стоящей перед 

правительством является в короткие сроки очистка территорий от мин, параллельно 

восстанавливается первоначальная инфраструктура, а следующим шагом будет строительство 

домов для возврата беженцев на свои земли.  

Если говорить об экономике, то это, в первую очередь, конечно, туризм, в том числе 

оздоровительный. Это налаживание традиционных для этого края производств, включая 

ковроткачество, производство шелка, возвращение народных ремесел, которые станут частью 

туристической индустрии. 

Шуша вернет себе все свои исторические функции, включая роль неприступной крепости. 

Хотя конфликт завершен, далеко не все в нашем окружении желают Азербайджану добра. 

Поэтому нужно быть начеку и помнить, что благодаря своей неприступности, именно в 

Шуше когда-то диктовали условия всему региону. 

  Земли Карабаха богаты минералами, обеспечены водой, поэтому там имеются 

благоприятные условия для развития гранатовых садов. В советское время эта отрасль 

сельского хозяйства развивалась на этих землях. И сейчас можно привлечь инвесторов с целью 

развития гранатовых садов. Общая площадь гранатовых садов страны составляет 22 700 

гектаров. В ближайшие 5 лет Ассоциация  производителей и экспортеров граната намерена 

расширить площадь гранатовых садов еще на 5 тысяч гектаров. 

Одним  из  самых разграбленных природных ресурсов в Карабахе был наш золотой запас. 

Долгие годы была осуществлена незаконная эксплуатация богатых месторождений золота в 

Кельбаджаре на границе с Арменией. 

Разграблены месторождения золота в Агдаре и Зангилане. Разграбленное армянами 

месторождение золота Вейнали находится в Зангиланском районе. Запасы золота здесь 

составляют 6,5 тонны. Запасы золота на месторождении Гызылбулаг составляют 13,5 тонны.  

 

          Восстановит Шуша и свою былую славу здравницы. Здесь имеются источники лечебных 

минеральных вод, крупнейшие из которых "Туршсу" и "Ширлан", которые не уступают 

известным источникам "Ессентуки", имея суточный дебит соответственно 70 и 342 тыс. куб.м. 

        Еще одной важной задачей является восстановление в полном объеме Шушинской 

крепости. Ведь славу неприступного города Шуша получила благодаря этим стенам, и именно 

они, по мнению историков, должны стать ее визитной карточкой. 

       Но все эти работы невозможны без дорог и логистики. Дороги - это основа основ. В 

Азербайджане это прекрасно осознают, потому вся территория страны расчерчена 

современными комфортными автомобильными и железнодорожными магистралями и доехать 

на автотранспорте сегодня можно до самых удаленных высокогорных сел. В Физули 



проложили   новую автомобильную дорогу Физули-Шуша. За все годы существования города 

по этому маршруту никогда не прокладывалось дорог. В советское время доехать до Шуши 

можно было только через Ханкенди или Лачин. 

 В текущем году должна начаться прокладка к Шуше и железной дороги. Это тоже будет 

крупный проект, который поможет оживить экономику региона с возвращением сюда 

законных хозяев.  Кроме того Баку приступил к строительству международного аэропорта в 

Нагорном Карабахе. Его построят в Физули, который находится рядом с иранской границей и 

в 62 км от города Шуша. Аэропорт будет использоваться как для восстановления территорий 

Карабаха, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шуша. Также 

вместе с аэропортом строятся две автодороги. 

        Потенциал развития альтернативной энергетики на освобожденных землях будет 

использован  при восстановлении Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Нагорный 

Карабах и прилегающие к нему территории имеют большой потенциал для использования 

возобновляемых источников энергии, среди которых можно отметить гидроэнергетический, 

ветряной и солнечный. Так, запасы термальной воды в Кельбаджарском районе составляют 

3,093 тысячи кубических метров, а в Шуше - 412 кубических метров в сутки. По количеству 

солнечной радиации, поступающей на земную поверхность, Физулинский,  Джебраильский и 

Зангиланский районы занимают второе место после территории Нахчыванской АР. 

Как мы видим, Нагорный Карабах богат  минеральными продуктами,  драгоценными и 

полудрагоценными  камнями и металлами, продукцией растениеводства, туристическим 

потенциалом и другими ресурсами, эффективное использование которых, без сомнения, 

окупит затраты, понесенные на восстановление и реконструкцию освобожденных 

территорий  и  привнесет вклад в экономическое развитие Азербайджанской республики.  
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Müasir iqtisadiyyatın Post Pandemiya dövründə canlanması 

 

Xülasə 

 

 Yoluxucu COVID-19 xəstəliyi nəticəsində yaranmış və hazırda mövcud olan 

pandemiya vəziyyəti ölkədə iqtisadi tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Həyata keçirilmiş 

sosial təcrid tədbirləri nəticəsində iqtisadiyyatın əksər sahələrində yaranan çətinliklər iqtisadi 

artıma mənfi təsir göstərmişdir. Hazırda ölkədə pandemiyanın davam etməsi bu istiqamətdə 

hökumətdən əlavə olaraq iqtisadi və sosial dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini, zərərlə 
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üzləşmiş iqtisadi sahələrin və sahibkarlıq subyektlərinin dəstəklənməsini zəruri edir. Bu baxımdan 

əksər inkişaf etmiş ölkələrdə uğur qazanmış Balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin Azərbaycan 

müəssisələrində də tətbiqinə yer vermək olar. 

 

Açar sözlər: COVID-19 xəstəliyi, pandemiyada iqtisadiyyat, iqtisadi tədbirlər, 

Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi, BGS-in perspektivləri. 

 

Bildiyimiz kimi,COVID-19 xəstəliyi yüksək yoluxuculuq qabiliyyətinə malikdir və 2019-cu ilin 

sonundan etibarən sürətlə yayılmağa başlayaraq bütün dünyanı əhatə etmişdir. ÜST (Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatı)2020-ci il 23 yanvar tarixində COVID-19 xəstəliyi iləbağlı fövqəladə vəziyyət elan 

etmiş, 2020-ci il 28 fevral tarixində yaranmış təhlükəni qiymətləndirərəkonun qlobal miqyasda çox 

yüksək dərəcədə olmasını bildirmiş və bu xəstəliklə əlaqədar yaranmış vəziyyətin2020-ci il 11 mart 

tarixində pandemiya səviyyəsinə çatmasını bəyan etmişdir. 

Mövcud pandemiya şəraitində bu istiqamətdə dövlət tərəfindən kütləvi vaksinasiyanın aparılması 

kimi müvafiq işlər həyata keçirilir. COVID-19 xəstəliyinin törədicisi SARS-CoV-2 virusunun əhatə 

dairəsinin genişlənməsi qlobal iqtisadiyyata, beynəlxalq maliyyə və əmtəə bazarlarına mənfi təsir 

göstərməklə iqtisadi tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Ölkədə həyata keçirilmiş sosial təcrid 

tədbirləri nəticəsində iqtisadiyyatın əksər sahələrində yaranan çətinliklər iqtisadi artıma mənfi təsir 

göstərmişdir.  

Pandemiya ilə bağlı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, eləcə də onun ölkə iqtisadiyyatında 

yaratdığı mənfi təsirlərin azaldılması, aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə dövlət büdcəsindən və bir sıra digər mənbələr hesabına 

təxminən 2,5 milyard manat məbləğində vəsait ayrılmışdır.  

Bununla belə, 2020-ci ildə ÜDM istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 4,3 faiz, ölkə əhalisinin nominal 

gəlirləri isə əvvəlki illə müqayisədə 1,8 faiz azalmışdır.  

Hazırda ölkədə pandemiyanın davam etməsi bu istiqamətdə hökumətdən əlavə olaraq iqtisadi və 

sosial dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini, zərərlə üzləşmiş iqtisadi sahələrin və sahibkarlıq 

subyektlərinin dəstəklənməsini zəruri edir. 

Zərər görmüş iqtisadiyyatımızın canlanıb dirçəlməsi üçünbir çox inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan 

və Harvard Business Review-un redaktorları tərəfindən son 75 ilin ən təsirli metodlarından biri kimi 

seçilən Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemindən (BGS) istifadə etmək olar. 

BGS biznes əməliyyatlarını şirkətin strategiyasına uyğunlaşdıran, şirkətin strateji məqsədlərinə qarşı 

fəaliyyətini yoxlayan, daxili və xarici kommunikasiyanı nizamlayan strateji planlama və idarəetmə 

sistemidir.Bununla şirkətlər keçmiş fəaliyyətə dair məlumatları tək bir hesabatda toplayaraq, 

səmərəsizləri müəyyənləşdirə, inkişaf planları hazırlaya, hədəflərini və prioritetlərini işçilərinə və 

digər maraqlı tərəflərə çatdıra bilərlər.BGS əvvəlcə mənfəət məqsədli şirkətlər üçün hazırlanmışdır, 

lakin sonradan qeyri-kommersiya və dövlət qurumları tərəfindən istifadəyə də 

uyğunlaşdırılmışdır.ABŞ, İngiltərə, Yaponiya və Avropadakı şirkətlər arasında geniş yayılan bu 

sistemin Azərbaycanda da tətbiq edilməsi uğurlu nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxara bilər. 

BGS konsepsiyası ilk dəfə 1992-ci ildə David Norton və Robert Kaplan tərəfindən təqdim edildi, 

bu sistem şirkətlərin performansının balanslaşdırılmış şəkildə idarə edilməsi üçün ənənəvi maliyyə 

göstəricilərinə qeyri-maliyyə göstəricilərini əlavə etməyi nəzərdə tutur.BGS şirkətlərə məlumatları 

vahid bir hesabatda birləşdirməyə, maliyyə göstəricilərinə əlavə olaraq xidmət və keyfiyyət 

məlumatlarını təqdim etməyə və səmərəliliyin yaxşılaşdırılmasına kömək etməyə imkan verir. 

Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemiişin dörd əsas aspektinin ölçülməsini əhatə edir və təhlili lazım 

olan bu dörd ayrı sahəni təcrid edərək bir təşkilatda yaxşı davranışı gücləndirir. Bu dörd sahəyə 

aşağıdakılar daxildir:Öyrənmə və inkişaf, daxili biznes prosesləri, müştərilər və maliyyə. 

Öyrənmə və inkişaf təlim və bilik mənbələrinin araşdırılması yolu ilə təhlil olunur. Bu ilk perspektiv 

öyrənilənlərin nə qədər yaxşı qavranıldığını və işçilərin bu məlumatları sənayedə rəqabət 

üstünlüyünə çevirmək üçün onlardan nə qədər səmərəli istifadə etdiyini idarə edir. 

Daxili biznes prosesləri məhsulların nə dərəcədə yaxşı istehsal olunduğunu araşdırmaqla 

qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmə boşluqları, gecikmələri, maneələri, çatışmazlıqları və 



tullantıları izləmək üçün təhlil olunur. 

Müştəri perspektivləri müştəri məmnuniyyətini ölçmək üçün təhlil olunur. Bu zaman məhsul və ya 

xidmətlərin keyfiyyəti, qiyməti və mövcudluğu nəzərə alınır.Müştərilər mövcud məhsullardan 

məmnun olmaları barədə fikir bildirirlər. 

Satışlar, xərclər və gəlir kimi maliyyə məlumatları maliyyə göstəricilərini başa düşmək üçün istifadə 

olunur. Maliyyə perspektivi dollar məbləğlərini, maliyyə nisbətlərini, büdcə fərqlərini və ya gəlir 

hədəflərini əhatə edə bilər 

BGS-dən istifadənin bir sıra faydaları mövcuddur. Ən vacib üstünlüklərə vaxta, pula və mənbələrə 

qənaət etməyə köməklik göstərən məlumatları vahid bir hesabata gətirmə qabiliyyəti daxildir. Eyni 

zamanda BGS şirkətlərə maliyyə məlumatlarını izləməklə yanaşı xidmət və keyfiyyət göstəricilərini 

də izləməyə imkan yaradır. 

Qeyd etdik ki, BGS şirkətlərin performansının balanslaşdırılmış şəkildə idarə edilməsi üçün 

ənənəvi maliyyə göstəricilərinə qeyri-maliyyə göstəricilərini əlavə etməyi də nəzərdə tutur. Lakin 

əksər azərbaycanlı sahibkarlar şirkətlərin yalnız maliyyə göstəricilərinə fokuslanırlar. Buna 

görədə Azərbaycan şirkətlərində uzunmüddətli artım və hədəflənmiş inkişafa nail olmaqda 

çətinliklər yaranır və Azərbaycan şirkətlərində daha geniş və hərtərəfli strateji idarə etmə 

sisteminə ehtiyac var.Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi dünyada bu məqsədlə istifadə edilən ən 

məşhur idarəetmə modeli hesab olunur. Çünki, Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi keçmiş 

nəticələri ölçməklə yanaşı, həm də şirkətin ümumi strategiyasında müxtəlif departamentlər, 

şöbələr və insanlar arasında balanslaşdırılmış uyğunluq yaradır. Nəticədə şirkət rəhbərləri qərar 

vermək və idarəetmə üçün tələb edilən əsas məlumatları strukturlaşdırılmış şəkildə  əldə edə bilir. 
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tərəfdən koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə, digər tərəfdən isə Azərbaycana qarşı 

növbəti dəfə hərbi təxribata əl atmış Ermənistana qarşı mübarizə aparmışdır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin 

qətiyyəti, müzəffər Azərbaycan ordusunun şücaəti nəticəsində bu təxribatın qarşısı alınmış, 44 

gün davam edən Vətən müharibəsi ölkəmizin möhtəşəm qələbəsi ilə başa çatmış, torpaqlarımız 

işğaldan azad olunmuşdur. 

Təəssüf ki, Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində mülki əhali və infrastruktur 

obyektlərinə, eləcə də KOB subyektlərinə ciddi ziyan dəymişdir. Pandemiya da 2020-ci ildə 

biznes üçün müəyyən çətinlik və məhdudiyyətlər yaratmışdır. Azərbaycan dövləti 

pandemiyadan və Ermənistanın hərbi təxribatından ziyan çəkmiş sahibkarların yanında olmuş, 

onlara müvafiq yardımlar göstərmişdir. KOBİA da biznes üçün çətin olan 2020-ci ildə müxtəlif 

dəstək və xidmətlər ilə sahibkarların yanında olmuşdur. 

 

Açar sözlər: Biznes mühiti, KOBİA, COVİD-19 pandemiyası, dəstək tədbirləri, sahibkarlıq 

fəaliyyəti, KOB maraqlarının müdafiəsi. 

Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 

prioritet istiqamətlərindəndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci 

il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 

başlıca fəaliyyət istiqamətləri də məhz mikro, kiçik və orta sahibkarlıq (KOB) sahəsində idarəçiliyin 

müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasından, KOB-ların inkişafının dəstəklənməsindən və onların ölkə 

iqtisadiyyatındakı rolunun artırılmasından ibarətdir.  

2020-ci ildə də Agentlik bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirmiş, biznes mühitinin 

yaxşılaşdırılması, biznesə dövlət xidmətlərinin və KOB sektorunda qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi prosesində aktiv iştirak etmiş, yeni KOB subyektlərinin yaradılmasına və mövcud 

KOB-ların inkişafına, sahibkarların qanuni maraqlarının müdafiəsinə, KOB-ların bazarlara, bilik və 

innovasiyalara, maliyyə resurslarına çıxışına dəstək göstərmişdir.  

2020-ci ildə qlobal pandemiya bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatına da 

təsirsiz ötüşməyib, vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması məqsədilə tətbiq olunmuş məcburi 

məhdudlaşdırmalar biznesin müəyyən çətinliklərlə qarşılaşmasına səbəb olub. Qiymətləndirmələrə 

əsasən, pandemiya daha çox ictimai iaşə, xidmət, turizm, əyləncə, nəqliyyat və s. sahələrə neqativ 

təsir edib.  

Bu dövrdə bir çox sektorlarda mövcud biznes modellər, istehlakçı davranışları əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişib. Pandemiya bir sıra sektorlara mənfi təsir göstərməklə yanaşı, sahibkarlar üçün yeni 

biznes imkanları da açıb. Zərər çəkən biznes sahələri ilə yanaşı, pandemiya dövründə kənd təsərrüfatı, 

qida, tibbi ləvazimatlar və kimyəvi təmizləmə vasitələrinin istehsalı, logistika və onlayn xidmətlər 

kimi sektorlar daha çox önə çıxıb.  

Pandemiyanın ölkədə biznesin inkişafına təsirini öyrənmək üçün KOBİA sahibkarlarla davamlı 

şəkildə təmasda olub. Müxtəlif sektorlardan olan sahibkarlarla üzbəüz və onlayn formatlarda sahəvi 

görüşlər təşkil edilib, sorğular keçirilərək sahibkarların çətinlikləri, gözlənti və təklifləri öyrənilib. 

Sorğularda sahibkarlar pandemiya nəticəsində alıcı və müştərilərinin sayının, əlavə işçi qüvvəsinə 

tələbin azaldığını, icarə haqqı, kredit, kommunal və digər xərclərin ödənilməsində çətinliklərini qeyd 

ediblər. 

İlk gündən dövlət müxtəlif dəstək mexanizmləri ilə pandemiyadan zərər çəkən sahibkarların, 

xüsusilə də mikro və kiçik sahibkarların yanında olub. Pandemiyanın neqativ təsirlərinin 

minimallaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən dövlət qurumları 

qarşısında ciddi vəzifələr qoyulub, iqtisadiyyata geniş dəstək paketini nəzərdə tutan proqramlar, 

biznesin qısa və orta müddətdə dəstəklənməsini əhatə edən sənədlər qəbul edilib. Həmçinin 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 19 mart 2020-ci il tarixli “Koronavirus 

pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə 

və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 

Sərəncam imzalanıb. 

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən mikro sahibkarlara birbaşa maliyyə 



dəstəyi göstərilib, muzdlu işçilərə əməkhaqqının bir hissəsi dövlət tərəfindən ödənilib, vergi 

güzəştləri və tətilləri, həmçinin yeni güzəştli kreditləşdirmə mexanizmləri işə salınıb. Pandemiyadan 

zərər çəkmiş sahibkarlara dövlət maliyyə dəstəyi və digər dəstək tədbirləri hazırda da davam etdirilir. 

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, qəbul edilmiş dəstək proqramlarında biznesin qısa və orta müddətdə 

dəstəklənməsini nəzərdə tutan çoxşaxəli tədbirlər öz əksini tapıb, KOB sektorunun qorunması 

prioritet təşkil edərək diqqət mərkəzində saxlanılıb. 

KOBİA da mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və Agentliyin göstərdiyi dəstək və xidmətlərlə 

pandemiyadan zərər çəkən KOB-lara dəstək göstərib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin 

icra edilməsi məqsədilə Nazirlər Kabineti tərəfindən 4 aprel 2020-ci il tarixində təsdiq edilmiş 

Tədbirlər Planı üç istiqaməti – iqtisadi artıma və sahibkarlığa dəstəyi, məşğulluq və sosial rifaha 

dəstəyi, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyini əhatə edir. Tədbirlər Planında post-pandemiya dövründə 

atılacaq addımlar da öz əksini tapıb. Belə ki, post-pandemiya dövründə rəqəmsal iqtisadiyyat, kənd 

təsərrüfatı və emal sənayesi, tikinti, mədən sənayesi, neft-kimya, nəqliyyat-logistika, ticarət, turizm 

sahələri Azərbaycanda prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib və bu sahələrin dövlət tərəfindən 

dəstəklənməsi, özəl investisiyaların cəlb olunması nəzərdə tutulur. Post-pandemiya dövründə də 

KOBİA sahibkarlarla təmaslarını davam etdirəcək, onların inkişaf ehtiyaclarının qarşılanması üçün 

mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və Agentliyin xidmətləri çərçivəsində KOB-lara dəstək 

göstərəcək, yeni layihələr və dəstək alətlərini KOB-ların istifadəsinə verəcəkdir. 
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Xülasə 

 

Təqdim edilmiş məqalədə Azərbaycanda yerli  özünüidarəertmənin–bələdiyyələrin beynəlxalq və 

yerli qanunvericilik bazası problemi  tədqiq edilmişdir. İlk növbədə yerli özünüidarəemə orqanlarının 



əhəmiyyəti təhlil  edilmiş,  demokratik idarəetmənin nümunəsi kimi onun zəruriliyi 

göstərilmişdir.Yerli qanunların hazırlanması zamanı Beynəlxalq qanunların, xüsusilə Yerli 

özünüidarə haqqında Avropa Xartiyasının tələblərinə əməl olunduğu xüsusilə vurğulanmışdır. İlkin 

rəsmi dövlət sənədi kimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında bələdiyyələrə dair xüsusi 

maddələrin [142,143,144,145146 və150] əhəmiyyət, Bələdiyyələrin ststusu haqqında  Azərbaycan 

respublikasının qanunun vacibliyi qeyd edilmiş,  bələdiyyələr və onların fəaliyyətinə qair sonralar 

qəbul edilmiş qanun və sərəncamların ərsiyə gəlməsində əsas baza sənədi kimi zəruriliyi 

əsaslandırılmışdır. Bu sahədə əldə edilmiş uğurlar və bəzi problemlər nəzərədənkeçirilmişdir. 

 

Giriş 

Müasir dövlətlərin çoxunda yerlərdə yaranan məsələlər və problemlər  yerli özünüidarəetmə sistemi 

vasitəsi ilə həll edilir. Yerli özünüidarəetmə hüquqi dövlətin həyatında mühüm rol oynayır. Yerli 

özünüidarəetmə qeyri-dövlət idarəetmə sistemidir. Lakin unutmaq  olmaz ki, yerli özünüidarəetmə 

də hakimiyyətdir,  lakin dövlət hakimiyyəti deyil, ictimai- kütləvi idarəetmə orqanıdır. Bu cür 

hakimiyyət cəmiyyətin idarə olunmasında vətəndaşların iştirak forması olub, sözün əsl mənasında 

vətəndaş cəmiyyətinin hakimiyyətidir və xalq hakimiyyətini ifadə edir.Burada əsas məqsəd əhalinin 

sosial iqtisadi vəziyyətinin inkişafına köməklik göstərməkdən, yerli problemlərinin həllinə  

bələdiyyələr vasitəsilə dəstək verilməsindən ibarətdir. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar vətəndaşların 

sosial vəziyyətinin, rahatlığının təmin edilməsinə yönəlmişdir. Azərbaycan  Respublikasının 

prezidenti cənab İlham Əliyevin bu barədə fikirləri diqqəti cəlb edir: “Mən dəfələrlə demişəm,  bu 

gün də deyirəm  ki, bizim siyasətimizin məqsədi ölkəmizi gücləndirməkdir, 

mütəqilliyimizimöhkəmləndirməkdir  və dayanıqlı iqtisadiyyata nail olmaqdır. Əlbəttə,  məqsədimiz 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı daha yaxşı yaşasın. “  [2, səh.85] Odur ki,  yerli 

özünüidarəetmə orqanının, daha doğrusu,  bələdiyyələrin fəaliyyətinin daha da  gücləndirilməsinə 

dair tədqiqatların aparılması, müvafiq təklif və tövsiyələrin irəli sürülməsi çox aktualdır. 

 

 Yerli özünüidarəetmənin təşkili və fəaliyyətinin hüquqi bazası çoxcəhətlidir və bir-birilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan normativ aktların bütöv bir sistemindən ibarətdir. Azərbaycanda islahatlar prosesində 

yerli özünüidarəetmə fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktları üç səviyyəyə ayırmaq olar: 

beynəlxalq, respublika və yerli.  Eyni zamanda sadalanan səviyyələrin hər birini müxtəlif hüquqi 

qüvvəli aktları təşkil edən «təbəqələrə» bölmək olar.  

  Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə ilə bağlı hüquqi münasibətləri tənzimləyən başlıca beynəlxalq  

akt 15 oktyabr 1985-ci il tarixli Yerli özünüidarə haqqında Avropa Xartiyasıdır. [3]  Bu beynəlxalq 

sənədin əsasında hələ orta əsrlərdə Avropa sosial fəlsəfəsində özünə yer almış klassik subsidiarlıq 

prinsipi durur. Bununla belə, həmin ideyanın fəal surətdə həyata keçirilməsinə müasir dövrümüzdə 

başlanılmışdır. Xartiyanın məqsədi yerli özünüidarəetmə orqanlarının hüquqlarının təmini və 

müdafiəsidir. Bunun əhəmiyyəti isə on-dadır ki, məhz yerli özünüidarəetmə vətəndaşlara özlərinin 

gündəlik həyatına aid olan qərarların qəbulunda iştirak etməyə imkan verir. Digər tərəfdən, bu 

hüququn gözlənilməsi digər vətəndaş hüquq və azadlıqlarının həyata keçiril-məsinə təminat verir. 

Xartiya Avropa Şurasına daxil olan ölkələri yerli cəmiy-yətlərin siyasi, inzibati və maliyyə 

müstəqilliyini qorumaq və möhkəmlən-dirmək öhdəliyi qarşısında qoyur. Bununla da, yerli 

özünüidarəetmə orqanla-rının müstəqilliyi yüksək beynəlxalq-hüquqi səviyyədə təsbit edilir, ona 

riayət edilməsi isə əsl demokratiyanın başlıca meyarlarından biri kimi dəyərləndirilir. Xartiyanın 

müddəaları Azərbaycanın bələdiyyə qanunvericiliyinin inkişafına mühüm təsir göstərmişdir. Bununla 

belə, yerli özünüidarəetmənin Azərbaycan hüquqi modeli Avropa Xartiyasında təsbit edilən 

müddəaları mexaniki olaraq deyil, yaradıcı surətdə dəyərləndirərək əks etdirir. Nümunə olaraq yerli 

özü-nüidarəetmə orqanları sisteminin dövlət hakimiyyəti orqanları sistemindən ayrılması haqqında 

göstərişi qeyd etmək olar ki, bunu da Xartiya qadağan etmir. 

     Respublikanın qanunları və digər normativ aktlarla yanaşı,  bu Xartiya qanunvericilik sisteminin 

ayrılmaz tərkib hissəsidir.   Yeri  gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 

dekabr 2001-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının  Avropa Şurası yanında Daimi 

Nümayəndəliyinə bu sənədi imzalamaq səlahiyyəti verilmiş və həmin sənəd «Yerli özünüidarə 



haqqında» Avropa Xartiyasının təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 25 dekabr 

2001-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş və 01 avqust 2002-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir. 

Azərbaycanda yerli özünüidarəetməni tənzimləyən normativ hüquqi aktların ikinci səviyyəsi 

olan respublika qanunvericiliyi Azərbaycn Respublikası Konstitusiyasını və konstitusiya qanunlarını, 

bələdiyyə-hüquqi münasibətləri tənzimləyən AR qanunlarını və müxtəlif sferalarda bələdiyyələrin 

səlahiyyətini təsbit edən digər hüquq sahələrinə aid qanunları əhatə edir. Yerli özünüidarəetmənin 

təşkilinin təməl prinsiplərini, bələdiyyə hakimiyyətinin başlıca parametrlərini müəyyən edən AR 

Konstitusiyasının müddəaları ali hüquqi və birbaşa qüvvəyə malikdir.  

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyasının xüsusi olaraq yerli özünüidarəetməyə 

həsr edilmiş IV bölməsinin IX fəslində təsbit edilmiş normalar yerli özünüidarəetmənin ictimai 

nəzəriyyəsi çərçivəsində yaradılmışdır. Konstitusiya yerli özünüidarəetmənin mahiyyətini onun şəhər 

və kəndlərin səmərəli idarəçiliyini təmin edən yerli hakimiyyət sistemi kimi məhdud praqmatik 

anlamının haşiyəsindən kənara çıxardı. Burada yerli özünüidarəetmə söz, vicdan azadlığı və 

demokratik sistemin digər əsaslarından heç də az əhəmiyyətli rol oynamır. Konstitusiyasının 142-ci 

maddəsinin 1-ci hissəsində yerli özünüidarəetmənin bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da ilk baxışda yerli əhalinin özünüidarəetmə hüquqlarının bilavasitə 

həyata keçirilməsinin müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılması barədə təsəvvür yaradır. Lakin həmin 

müddəanın 2-ci bəndində «Yerli özünüidarəetmə yerli əhali tərəfindən bilavasitə və ya bələdiyyələr 

vasitəsilə həyata keçirilir» ifadəsi bu şübhələrə son qoyur.Belə ki, əsas qanunda göstərilir ki,  

bələdiyyələr seçkilər vasitəsilə formalaşır. [1,  Maddə 142] Yəni əhali özü istədiyi, tanıdığı, etibar 

etdiyi insanları bələdiyyə üzvlüyünə seçmək imkanına malikdir. 

1999-cu il iyulun 2-də qəbul edilmiş «Bələdiyyələrin statusu haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu xalq hakimiyyətinin mühüm institutu olan özünüidarəetmə təsisatlarının 

təşəkkülü prosesində, şübhəsiz ki, böyük  rol oynamışdır. Konstitusiya normalarını konkretləşdirən 

bu qanunvericilik aktı demokratik əsaslarla fəaliyyət göstərəcək yerli hakimiyyətin 

formalaşdırılmasının hüquqi bazasının təməlini qoymuşdur. Eyni zamanda təcrübə onun çatışmayan, 

zəif tərəflərini, ilk növbədə onun bir sıra normalarının təxminliyini, qeyri-dəqiqliyini, 

anlaşılmazlığını açıb göstərmiş oldu. Həmçinin qanunun tətbiqi zamanı onun bir sıra müddəalarının 

«zəifliyi», qanundakı boşluqlar da üzə çıxdı.  

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Konstitusiyasında yerli özünüidarəetməyə aid məsələləri 

birbaşa və dolayısı ilə təsbit edən normalar mövcuddur. Birbaşa konstitusion  normalar 142-146-cı 

və 150-ci maddələrdə yığcam və aydın şəkildə ifadə olunmuşdur ki, burada yerli özünüidarəetmənin 

bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilməsi, onların seçkili əsaslarla formalaşması, bələdiyyə işinin 

təşkili, bələdiyyələrin səlahiyyətləri, müstəqilliyinin təminatı, onların qərarlarının qəbulu qaydası 

məsələləri müəyyənləşdirilir.  

Yerli özünüidarəetməyə aid yuxarıda sadalanan konstitusion normalar Azərbaycanın da rəsmi 

səviyyədə tanıdığı 15 oktyabr 1985-ci il tarixli «Yerli özünüidarə haqqında Avropa Xartiyası»nın 

prinsiplərinin, MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin ParlamentlərarasıAssambleyasının 1994-cü ildə qəbul 

edilmiş «Birliyin iştirakçı dövlətlərində yerli özünüidarəetmənin prinsipləri haqqında» 

Bəyannamənin və digər beynəlxalq aktların mahiyyəti ilə əsasən uzlaşsa da, həllini gözləyən 

müəyyən məsələlər hələ də qalmaqdadır. Belə ki, Yerli özünüidarəetmənin Avropa Xartiyasının 

(YÖAX) 2-ci maddəsində qeyd olunduğu kimi, yerli özünüidarəetmənin prinsipləri 

məqsədəmüvafiqlik baxımından ya dövlətlərin konstitusiyalarında, ya da ölkələrin 

qanunvericiliyində alternativ olaraq tanınmalıdır. Əsasən, zahiri status səciyyəsi daşıyan həmin 

prinsiplər yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyət müstəqillyi, təşkilati müstəqillyi, maliyyə və 

əmlak müstəqilliyi, yerli özünüidarəetmə orqanlarının öz qanuni hüquq və mənafelərinin məhkəmə 



müdafiəsi hüququ, bələdiyyə qurumlarının birlik və ya ittifaqlar yaratmaq hüququ, dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının yerli özünüidarəetmə orqanlarına zəruri vəsaitlə təmin etməklə müəyyən dövləti 

səlahiyyətləri vermək və onların həyata keçirilməsinin qanuniliyini və məqsədəmüvafiqliyini 

nəzarətdə saxlamaq hüququ, yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərinin həyata 

keçirilməsinin qanuniliyinə dövlət nəzarəti. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası yerli 

özünüidarəetmənin inkişafının arzu olunan vektorunu müəyyənləşdirdiyi, hakimiyyətin qeyri-

mərkəzləşməsini və demokratiyanın prinsiplərini bəyan etdiyi halda, yerli hakimiyyət institutlarının 

real məzmun kəsb etməsi cari qanunvericiliik vasitəsilə həyata keçirilir. Yerli özünüidarəetmənin 

təşkilinin praktiki problemlərinin həlli bilavasitə onda öz əksini tapır. Qanunverici özünün 

fəaliyyətində yalnız konstitusiya prinsiplərinə deyil, həmin anda aktual olan sosial məsələlərə, 

dövlətin və cəmiyyətin həqiqi tələbatlarına əsaslanır.  

Bu qanunda müşahidə edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması, habelə onun 

təkmilləşdirilməsi üçün 2007-ci ilin dekabrında təsis olunmuş «Bələdiy-yələrin inkişafına dəstək» 

Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansına daxil olan və Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin inkişafı 

istiqamətində fəaliyyət göstərən QHT-lər tərəfindən müəyyən təhlillər aparılmış və mexanizmlər 

təklif olunmuşdur. Həmin mexanizmlərin əksəriyyəti qanunvericilik texnikası, beynəlxalq 

prinsiplərin gözlənilməsi, həmçinin günümüzün reallıqları baxımından məqbul hesab edilə bilər. 

Bununla belə, təklif olunan mexanizmlərdən bəziləri tərəfimizdən məqbul hesab oluna bilməz. Belə 

ki, adı  çəkilən qanun çərçivəsində yerli əhəmiyyətli məsələlərin əhatə dairəsini müəyyənləşdirən 

ayrıca maddə və ya bölmənin olması təklif olunur ki, bu da aşağıdakı səbəblərə görə məqsədəmüvafiq 

deyildir:  

1) bələdiyyələrin təsərrüfat həyatının müxtəlifliyi, yerləşdiyi ərazilərin xüsusiyyətləri bu 

məsələdə, yəni yerli məsələlərin müəyyənləşdirilməsində vahid hüdudların cızılmasınıçətinləşdirir;  

2) əvvəlki dövrlərdə, yəni XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yerli özünüidarəetmə 

sahəsində qəbul edilən qanunlarda yerli əhəmiyyətli məsələlərin sadalanması, o dövrün şəraiti 

baxımından (təcrübi zəminlərə malik olmayan şəhər özünü-idarəetmələri üçün bu məsələlərin 

dairəsinin müəyyənləşdirilməsi son dərəcə zəruri idi) vacib hesab olunduğu halda, müasir dövrdə 

ümumi qanunda onların təsbitinə ehtiyac yoxdur. Əvəzində isə bələdiyyələrə öz nizamnamələrində 

yerli əhəmiyyətli məsələlərin dairəsini müstəqil surətdə müəyyən etmək imkanı verilməlidir və bu 

məsələlərlə bağlı yerli hüquqyaratma fəaliyyəti həyata keçirilməlidir. 

 «Bələdiyyələrin statusu haqqında» qanunun qəbulundan sonra Azərbaycanda bələdiyyələrin 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı tərəflərini həm birbaşa, həm də dolayısı ilə tənzimləyən çoxsaylı qanunlar və 

qanun qüvvəli aktlar qəbul edilmişdir. [4] Bunlara 1999-cu il noyabrın 30-da qəbul edilmiş 

«Bələdiyyə qulluğu haqqında», «Yerli rəy sorğusu haqqında»,  «Bələdiyyələrin Nümunəvi 

Nizamnaməsinin təsdiqi haqqında»,  «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» , «Bələdiyyə 

mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında», «Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında»  

«Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında», «Bələdiyyə 

üzvünün statusu haqqında» «Yerli özünüidarəetmə üzrəƏlaqələndirmə Şuraları haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında»,  2001-ci il mayın 8-də qəbul edilmiş «Bələdiyyələrin 

məhəllə komitələri haqqında Nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə»  və s. çoxsaylı qanun 

qüvvəli aktları aid etmək olar. Eyni zamanda qeyd edək ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinin bu və ya digər 

tərəflərini əhatə edən Azərbaycan Respublikasının Məcəllələri, ilk növbədə Mülki, Seçki, Vergi, 

İnzibati xətalar, Meşə, Torpaq məcəllələri bu siyahıda mühüm yerə malikdirlər. Çünki həmin 

məcəllələrdə əks etdirilmiş müvafiq normalar olmadan yerli özünüidarəetmə haqqında verilmiş 

qanunların normaları əlahiddə bir formada realizə edilə bilməzlər. Sadalalanan normativ hüquqi 



aktlarla yanaşı, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə islahatının həyata keçirilməsindən əvvəl və sonra 

qəbul edilmiş çoxsaylı qanunlar və qanunqüvvəli aktlarda bələdiyyələrin fəaliyyətinin ayrı-ayrı 

tərəfləri, həmçinin onların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətini tənzimləyən normalar yer 

almışdır.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, respublika səviyyəsində yerli özünüida-rəetmənin 

qanunvericilik bazası əhəmiyyətli dərəcədə formalaşsa da, bu təşək-külün müxtəlif aspektlərini 

tənzimləyən obyektiv zəruri qanunların hamısı, o cümlədən bələdiyyələrin əhali və dövlət qarşısında 

hesabat vermə qaydaları və şərtləri haqqında, bələdiyyələrə əlavə (dövləti) səlahiyyətlərin verilməsi 

haq-qında, bələdiyyə hüquqyaratması haqqında və s. qanunlar hələ də qəbul edilməmişdir.  

Yaxın vaxtlarda həmçinin bələdiyyələrin seçkili şəxslərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl 

xitam verilməsi qaydası, bələdiyyələr tərəfindən xarici əlaqələrin həyata keçirilməsi qaydası, iri şəhər 

özünüidarəetməsinin təşkili və fəaliyyət əsasları, yerli özünüidarəetmənin hüquqlarının məhkəmə 

təminatı qaydası, yerli əhalinin yerli özünüidarə hüquqlarını həyata keçirmə qaydası və s. kimi vacib 

problemlərin hüquqi tənzimlənməsi zəruridir və günümüzün tələbatıdır. Xüsusilə də, sonuncu 

problemin cari qanunvericilik qaydasında tən-zimlənməsi, həm də Konstitusiyaya müvafiq 

dəyişikliyin edilməsini tələb edir.  

Bələdiyyələrin təşkili və fəaliyyətini müəyyən edən qanunlarla məcəl-lələşdirilmiş aktlar 

arasında ziddiyyətlər də az deyildir. Nümunə üçün deyək ki, «Bələdiyyələrin statusu haqqında» 

qanunun 34-cü maddəsində bələdiyyələrin təsərrüfat fəaliyyəti ilə və qanunvericiliklə qadağan 

edilməmiş başqa fəaliyyət-lə məşğul olmaq üçün müstəqil hüquqi şəxs yarada bilmələri, onların 

yenidən təşkili və ləğvi məsələlərini həll edə bilmələri təsbit olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcələsinin 64.6-cı maddəsində yerli özünidarəetmə 

orqanlarının təsərrüfat ortaqlıqlarının və cəmiyyətlərinin işti-rakçısı qismində çıxış edə bilməmələri 

müəyyən edilmişdir. Ümumi hüquq nəzəriyyəsindən çıxış edərək, sonradan qəbul edilmiş qanunun 

üstün qüvvəsini əsas götürməklə bu ziddiyyətin həllini önə çəkmək olardı. Lakin məsələ bundadır ki, 

sonradan qəbul edilmiş bir sıra aktlar, əsasən də Azərbaycan Respublikasının «Normativ hüquqi 

aktlar haqqında»  21 dekabr 2010-cu il tarixli Konstitusiya qanunu, bələdiyyə sferasındakı hüquqi 

aktlar bu ziddiyyəti daha da dərinləşdirmişlər. Belə ki, «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları 

haqqında» və «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» AR qanunları bələdiyyələrin gəlir 

mənbələrindən biri kimi bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergi-sini yerli 

vergilər qismində tanımışdır. Başqa bir qanunun – «Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında» qanunun 

7.2 maddəsində bələdiyyələr tərəfindən yaradılan su təsərrüfatı müəssisələrinin bələdiyyələrin 

tabeliyində olan hüquqi şəxs olmaları və istehsal (təsərrüfat) hesabı əsasında fəaliyyət göstərmələri 

qeyd olunur. Beləliklə də, istər yerli özünüidarə sahəsindəki qanunvericilik, istərsə də vergi 

qanunvericiliyi bələdiyyələrin müvafiq fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə hüquqi şəxslər 

yaratmaq hüququnu tanıyır. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» qanunun 2.5-ci maddəsi isə 

birmənalı şəkildə AR Mülki Məcəllə-sinin mülki hüquq normalarını əks etdirən digər məcəllə və 

qanunlarla ziddiyyət təşkil etdiyi halda həmin məcəllənin tətbiq edilməsini, yəni Mülki Məcəllənin 

üstün hüquqi qüvvəsinin tanınmasını önə çəkmişdir. Məhz bu baxımdan Mülki məcəllədə təsbit 

edilmiş əks mahiyyətli müddəa son anda praktikada bələdiyyələrin bu hüquqlarının realizəsi işində 

əngəlliyə çevrilir və buna görə də, həmin məcəllənin müvafiq maddəsinə dəyişiklik edilməsi zəruri 

hesab olunur.  

    Mütəxəssislərin  fikrincə, zərurət yarandığı zaman bu institutun bərpası və ya yenidən 

formalaşdırılması, yaxud  müxtəlif hallardan asılı olaraq yerli özünüidarəetmənin sədri və üzvlərinin 

səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsinin yeni məhkəmə-hüquqi prosedurunun işlənib 



hazırlanması, ölkəmizdə yerli özünüidarəetmənin inkişafına, yerli əhəmiyyətli məsələlərin əhalinin 

və dövlətin maraqları çərçivəsində həllində çevikliyə xidmət edə bilər. [7, səh.40 ] 

 

 

Nəticə 

 Beləliklə, bələdiyyələrlə bağlı qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların təhlili göstərir ki, 

ölkəmizdə bələdiyyə idarəetməsi təcrübəsinin hələ kifayət qədər olmamasına baxmayaraq bələdiyyə  

idarəetməsi  sahəsində ciddi qanunlar qəbul edilmiş, bu qanunların realizə mexanizmləri tərtib 

edilmiş, əhalinin ehtiyac və maraqlarından irəli gələn məsələlərə diqqət yetirilmiş, qanunların qəbul 

edilməsi prosesinin effektivliy təmin edilmiş, aktların qəbul edilməsi zamanıdərin ictimai 

müzakirələr aparılmış, qəbul edilmiş qanunların əhalinin diqqətinə çatdırılması təmin edilmiş və 

s.Sonda belə fikrə gəlinmişdirki, bələdiyyə müvafiq icra strukturları qarşısında məsuliyyət daşıdığı 

kimi, həm də onu seçmiş yerli   əhali qarşısında məsuliyyət daşısa və ciddi illik hesabat versə onların 

işi daha effektli olar. Bu hesabatlar bəzən formal xarakter daşııyr.Digər tərəfdən, bu institutun əhali 

qarşısında vaxtaşırı hesabat vermələri ilə bağlı qanunun tələbi deklarativ deyil, əməli bir səciyyə 

daşıyar.  
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Böhran vəziyyətində dövlət orqanlarının ictimayyətlə əlaqədar fəaliyyəti (Covid 19 

Pandemiya dövründə 

 

XÜLASƏ 

Son zamanlardakoronavirus (COVID-19) 

pandemiyasınınəhatədairəsivəcoğrafiyasıgenişlənməkdədir. Eynizamanda COVID-19 
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pandemiyasıqlobaliqtisadiyyatı, beynəlxalqbazarları, 

həmözəlhəmdədövlətqurumlarınınfəaliyyətlərinəmənfitəsirgöstərməkdədir. 

Hal-hazırdadövlətlər (hökumətlər) 

iqtisadiaktivliyidahaqısamüddətdəbərpaetməküçünmüxtəliftədbirlərgörür, eynizamanda COVID-19 

pandemiyasısəbəbindəninsanlarınsağlamlığınıqoruyur, 

böhranıdahaazzərərləaradanqaldırmaqüçünəsasiqtisaditədqiqatlaraəsaslananproqramlarvəkonsepsiy

alarhazırlayırlar. 

İctimaiyyətləəlaqələrstrategiyasıolmadanbufəaliyyətlərihəyatakeçirməkmümkündeyil. 

Çünkiinkişafetmişölkələrdəictimaiyyətləəlaqələrdahaeffektivnəticələrəldəetməküçünmükəmməldiza

ynedilmişbirsiyasətkimiqurumvətəşkilatlartərəfindənhəyatakeçirilir. Bu 

fəaliyyətictimaiyyətləəlaqələrin - dövlətqurumlarınınişinindaha da 

gücləndirilməsininvəidarəetməfunksiyasıkimiqəbuledilməsininnəticəsidir. 

Bu 

araşdırmanınməqsədiböhrandövründədövlətqurumlarındaictimaiyyətləəlaqələrşöbələrinintəşkilivəb

öhranındövlətorqanlarındakıictimaiyyətləəlaqələrşöbələrindəkiişlərənecətəsietdiyiniortayaqoymaqdı

r. 

 

Açarsözlər: Dövlətorqanları,ictimaiyyətləəlaqələr,ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri və 

strategiyaları, COVID-19 pandemiyası. 

 

 

GİRİŞ 

XXI əsrdə baş verən qloballaşma prosesi ilə birlikdə iqtisadiyyatda, ictimai və siyasi həyatda 

baş verən sürətli dəyişikliklər ictimaiyyətlə əlaqələrə də təsir göstərmiş, onun təcrübə və fəaliyyət 

sahələrini genişləndirmiş, texnika və əhəmiyyətini artırmışdır. Mənbəyində ünsiyyət mayasıolan 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri, insanların mövcud olduğu hər mühitdə əlaqələrin 

tənzimlənməsində, həyata keçirilməsində və davamlılığında fəal rol oynamışdır. 

2019-cu ilin dekabrında Çindən yayılmış pandemiya dünya iqtisadiyyatına böyük ziyan 

vurdu. Ölkələrin iqtisadiyyatları böyük bir böhranla qarşı-qarşıya qaldı. Bir çox ölkənin iqtisadi 

inkişafı yavaşladı və işsizlik artdı. Bu gün koronavirus pandemiyası tarixin ən böyük iqtisadi 

böhranını yaratmaqla bərabər eyni zamanda insan sağlamlığı üçün təhlükə də yaradır. Böhran turizm 

sahəsinə, tekstil və geyim sənayelərinə, avtomobil sənayesinə, xidmət sənayesinə, enerji sənayesinə 

və daha bir çox sahəyə təsir göstərmiş, hava yollarından böyük geyim istehsalçılarına və enerji 

şirkətlərinə qədər bütün sektorları çətinliklə qarşı-qarşıya qoymuşdur.  

Bir çox şirkət artıq özün müflis elan etmiş və bir çox qurum gəlirlərinin azalması səbəbindən 



işçilərini işdən çıxarmışdır. Bu gün dünya ölkələri COVID-19 pandemiyasından yaxa qurtarmaq, 

pandemiya müddətində iqtisadiyyatlarını canlandırmaq və inkişaf etdirmək üçün mübarizə aparırlar 

və bu böhrandan qurtulmağın yollarını axtarırlar.Dünyada baş verən hadisələr (COVID-19 

Pandemiyasi) səbəbiylə böhran yaşayan qurumlar və dövlətlər ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərini 

daha aydın başa düşməkdədirlər. 

COVID-19 Pandemiyasının ortaya çıxışı 

2019-cu ilin dekabrında, Çinin Hubei əyalətinin Wuhan şəhərində bir xəstəlik meydana gəldi 

və 1 dekabr 2019-cu ildə Çin hökuməti Dünya Səhiyyə Təşkilatına epidemiya barədə məlumat verdi. 

Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu epidemiyanı 11 Fevralda COVID-19 koronavirus infeksiyası adlandırdı 

və dünyada 11 Martda pandemiyaya elan olundu. 10 may 2021-ci il tarixinə dünyada koronavirusa 

yoluxanların sayı 159.029.697-ə çatıb. Bunlardan 136.603.382 milyonu müalicə almış və 3.308.277 

nəfər ölmüşdür. İndiyə qədər pandemiya 215-dən çox ölkəyə yayılmışdır [5]. 

İctimaiyyətlə əlaqələr və böhran idarəçiliyi (COVID-19 Pandemiyası dövründə) 

Bu ilin ilk aylarından şiddətlənən COVID-19 pandemiyası dövrü, dövlətin böhranlı 

kommunikasiya strategiyasını daha da sistemləşdirmək, müxtəlif vasitələrin sınanması, həyata 

keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün bir fürsət olmuşdur. Eyni zamanda, pandemiyaya qarşı 

mübarizə dövrü dövlət rabitəsinin əhəmiyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirdi və ünsiyyəti böhran 

dövründə idarəetmənin ən vacib elementlərindən biri kimi xarakterizə etdi. 

Dövlətlərin, xüsusən böhran dövründə insanlara dəqiq, faydalı və gündəlik məlumatlar 

vermələri vacibdir. Niyə dövlət? Çünki pandemiya və ümumiyyətlə böhranla əlaqəli sistematik və 

koordinasiyalı tədbirlər dövlət aparatı tərəfindən həyata keçirilir. Bu baxımdan, ictimaiyyət 

tərəfindən inamın formalaşması dövlət tərəfindən verilən etibarlı məlumatlara əsaslanır. Məlumatlı 

əhali gündəlik həyatları üçün düzgün qərarlar verə bilər və bu işlər hökumətin pandemiyanın ümumi 

təsirini azaltmaq üçün qətiyyətli addım atmasına imkan verməkdədir. 

Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin əsas məqsədi, dövlət sektorunda 

şəffaflığı və əlçatanlığı təmin etmək və dövlətlə cəmiyyət arasında birliyi təmin etməkdir. Dövlətin 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin əsas məqsədləri ən azı 3 ümumi elementdən ibarətdir:  

- dövlət qurumlarının fəaliyyətləri haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq; 

- dövlət proqramlarında vətəndaşların iştirakını artırmaq 

- müyyən edilmiş strategiya və qəbul edilmiş proqramlar üçün ictimai dəstəyi təmin etmək; 

Dövlət orqanlarının hədəfləri və istiqamətləri, dövlət qurumlarının missiyaları və işlərinin 

səmərəliliyi onların ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsindəki fəaliyyətlərini müəyyənləşdirir. 

Dövlətlərin və qurumların proqramlarını və siyasətlərini müəyyənləşdirmələri və bu bunların 

tətbiqetmə prosesində ictimaiyyəti nəzərə almaq zərurəti, ictimaiyyətlə əlaqələri idarəetmənin vacib 

funksiyalarından biri halına çevirmişdir. İctimaiyyətlə əlaqələr iki tərəfli bir prosesdir. Bu prosesin 



bir tərəfi hər hansı bir şəxs və ya təşkilat, digəri isə həmin şəxsin və ya qurumun ünsiyyət qurmağa 

çalışdığı ictimaiyyətdir. Bir toplum bir ölkənin bütün əhalisi olduğu kimi, sadəcə müştərilər, ortaqlar 

və daha spesifik bir qrup ola bilər [Jerry, 1998: 4]. İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisləri, qurum və 

cəmiyyət arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin asanlaşdırılmasına xidmət edir. Onların düzgün 

işləməsi nəticəsində qurumların imici formalaşır. İctimaiyyətlə əlaqələr işini əhatə etməyən həm 

dövlət, həm də özəl qurumların strukturları tam hesab edilə bilməz. İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti 

- həm dövlət qurumlarının, həm də özəl qurumların sağlam inkişafı və uzunmüddətli hədəflərinə 

çatması, bu səbəbdən dövlətin iqtisadi inkişafı üçün təməl şərtlərdən biridir. 

Yaşadığımız əsr, texnologiyanın və zamanın daha çox əhəmiyyət qazandığı amma bununla 

bərabər, böyük sosial və ya iqtisadi sistemdəki elementlərin həmişə bir-biri ilə münasibət qura 

bilmədiyi bir əsrdir. [Kazancı. 2006: 310]. Sistemi təşkil edən elementlər arasındakı uyğunsuzluq, 

münaqişə adı altında böhran adlandırdığımız fövqəladə bir vəziyyət və mühit yaradır. Belə bir 

mühitdə qurumların öz işləri ilə bu vəziyyətə cavab vermələri çox çətindir. Bunun üçün təşkilatlarda 

yeni tədbirlərin müəyyən edilməsi zəruridir. Ümumiyyətlə böhran gözlənilməz və əvvəlcədən 

müəyyən edilməyən və həmçinin də dərhal cavab verilməli olan bir dövrdür. 

İlk peşəkar ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssislərindən biri, jurnalist Ayvi Liidir. Əvvəlcə 

kömür sənayesində çalışmış, dah sonra Pensilvaniya Dəmir Yolları üçün ictimaiyyətlə əlaqələr 

xidmətləri göstərmiş və 1914-cü ildə Con Rokfellerin məsləhətçisi olmuşdur. Mətbuat və iş 

dünyasında əlaqələri qurmaqdan məsul olan Ayvi Lii, o dövrdə kömür sənayesində və dəmir 

yollarında tez-tez baş verən qəzalarla məşğul idi. 

Buna görə də, ictimaiyyətlə əlaqələrin o dövrdən bəri ən başlıca vəzifələrindən birinin böhran 

dövründə təşkilatın imicini qorumaq olduğunu söyləmək olar. Əslində, ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyətləri açıq bufet və ziyafətlərlə müşayiət olunan gözəl və möhtəşəm tədbirlər deyil. Yaxşı bir 

ictimaiyyətlə əlaqələr xidməti həmişə böhran vəziyyətinə hazır olmalı və mümkün qədər bunun 

qarşısını almalıdır. Hər böhran gec-tez sona çatacaqdır, ancaq təşkilatın bu vəziyyətdə davranışı, 

böhrandan sonra insanların o quruma qarşı münasibətini müəyyənləşdirir [Akdağ, 2005: 5].  

Böhran təşkilatın mövcudluğunu təhlükə altına salan və ya təşkilatın varlığını davam 

etdirməsini qeyri-mümkün edən, ani olaraq meydana gələn və dərhal reaksiya göstərilməsini tələb 

edən, gərginlik yaradan, plansız və arzuolunmaz bir vəziyyətdir.Daxili və ya xarici proseslərin 

yaratdığı təhdidlərin mənfi nəticələri qurumların fəaliyyətlərini dondurması və ya digər sahələrdə 

fəaliyyətlərini şaxələndirməsi ilə nəticələnir. Bundan əlavə, bu proseslərin davamı olaraq təşkilati 

idarəetmə prosesində qurumların iqtisadi, inzibati, psixoloji, istehsalat və hüquq münasibətləri 

sistemi nizamsız olaraq nəzarətdən çıxa bilər və ya funksiyalarını yerinə yetirməyə bilər. 

Müasir idarəetmə sistemində qurumların dəyişən proseslərə sürətli reaksiya verməsi və yeni 

iqtisadi vəziyyətə uyğunlaşması qurumların qarşılaşdığı vacib məsələlərdir. Qurumlar dəyişən 



iqtisadi vəziyyətin mənfi təsirlərinə qarşı və böhran vəziyyətlərindən qaçmaq üçün böhran idarəetmə 

sistemi yaratmalıdırlar. Ətraf mühitin qeyri-müəyyənliyini nəzərə alaraq bu mexanizm, qurumların 

rəqabət qabiliyyətlərini qorumaq və rəqibləri ilə mübarizə aparmaq üçün özlərini daim inkişaf 

etdirmələrini tələb etməkdədir[Şahbazov və b. 2007: 56].  

Böhran həmişə təhlükəlidir, çünki hamımız əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə hərəkət etməyə 

öyrəşmişik. Bir böhran vəziyyətində ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssislərinin işini çətinləşdirən şey 

əvvəlcədən hazırlanmış bir senarinin olmamasıdır. Buna görə də ictimaiyyətlə əlaqələr 

mütəxəssislərinin vəzifəsi müxtəlif böhran vəziyyətləri üçün ssenarilər hazırlamaqdır. Bu vəziyyətdə 

şirkət böhrandan daha asanlıqla çıxa və cəmiyyətdəki imicini daha sürətli bərpa edə bilər. 

Böhran dövründə qurumlarda xüsusi şöbə yaradılmalıdır. Bu komandaya böhran idarəetməsi 

qrupu və ya böhran komandası deyə bilərik. Bu qrupa böhranın təsirlərindən qurumuqorumaq üçün 

planlı şəkildə həyata keçiriləcək bütün işləri həyata keçirtmək səlahiyyəti verilməlidir. Böhran qrupu 

ən çox dörd və ya beş nəfərdən ibarət olmalıdır. Eyni zamanda əsas menecer və ictimaiyyətlə əlaqələr 

üzrə məsul şəxs bu qrupa daxil edilməlidir. Xarici mühitlə əlaqə qurmaq üçün bütün səlahiyyətlər 

böhranın ortaya çıxdığı anda böhran idarəetməsi qrupuna verilməlidir. Bu nöqtəyə xüsusən də 

təşkilatın əsas menecerləri, müəssisə rəhbərləri və iş ortaqları diqqət yetirmək məcburiyyətindədirlər. 

Bu mərhələdə mediaya istənilən məlumat verməkdən çəkinmək lazımdır. Bu məhdudiyyət düzgün 

məlumat vermək və ya səhv məlumatları süzmək üçün lazımdır. Bu iş, həm böhran idarəetmə 

qrupuna, həm də ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisinə böyük məsuliyyət qoyur. 

Təcrübəli ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisləri böhran zamanı aşağıdakı hazırlıqları tövsiyə 

edirlər: 

- Təşkilatın fəaliyyətindəki ən zəif nöqtələrin müəyyənləşdirilməsi; 

- Mümkün böhran şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

- Hər potensial böhran vəziyyəti ssenarisi üçün suallar, cavablar və qərarlar paketinin 

hazırlanması; 

- Böhranın ilk saatlarında davranış qaydalarının hazırlanması; 

- Kəskin bir reaksiyaya deyil, müəyyən edilmiş strategiyaya etibar etmək. 

Əlbətdə ki, böhrana hazırlaşmaq çətindir. Qurumlar bu sınaqdan keçməkdən çəkinə bilər və 

bir çoxları özlərinə "Bəlkə heç bir böhran olmayacaq, buna hazırlaşmaq üçün səy və pul xərcləmək 

nəyə lazımdır?" Kimi suallar verə bilirlər. Məsələ burasındadır ki, böhran baş verəndə səbəblərini 

araşdırmaq və təşkilatın iflasına səbəb ola biləcək doğru strategiyanı seçmək üçün kifayət qədər vaxt 

olmur. Belə bir təhlükəni aradan qaldırmaq üçün bütün səyləri səfərbər etməyə və pul xərcləməyə 

dəyər. 

Nəticə 

Son illərdə əhəmiyyəti daha da artan ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti, dövlət idarəçiliyi və 



digər qurumlar üçün zərurət və vəzifə olaraq qəbul edilir. Bu iki səbəbə görədir: birincisi, ictimaiyyəti 

məlumatlandırmaq öhdəliyinin artması ilə, ikincisi, dövlət orqanlarının və digər qurumların 

ictimaiyyətlə sıx əlaqələr qurmaq ehtiyacının artması ilə əlaqədardır. 

Pandemiyaya qarşı mübarizə zamanı dövlət əhalini daim məlumatlandırmaq, cəmiyyətdə ola 

biləcək psixoloji gərginliyin qarşısını almaq və prosesi ən az ziyanla idarə etmək üçün bütün rabitə 

vasitələrini səfərbər etməlidir. Cəmiyyətin etimadı və birbaşa iştirakı olmadan, məsuliyyətli davranış 

olmadan bu pandemiyanın yayılma sürətini və coğrafiyasını azaltmaq çox çətin olacaqdır. Bütün bu 

tədqiqatlar həm dövlətin, həm də qurumların ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətindən nə qədər səmərəli 

istifadə etməsindən asılı olacaqdır. 
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Pandemiya zamanı yaranan problemlər və post pandemiya dövründə Azərbaycan 

iqtisdiyyatının inkişaf istiqamətləri 

 

2020-ci il dünya iqtisadiyyatının ciddi tənəzzül ili kimi tarixə düşdü. Çünki qlobal pandemiya 

təhlükəsinin ortaya çıxması dünya iqtisadiyyatını adət edilməmiş vəziyyətlərlə üz-üzə qoydu. 

Beynəlxalq ticari əlaqələr dayandı, logistika fəaliyyətlərində məhdudiyyətlər meydana çıxdı, demək 

olar bütün ölkələrdə turizm sektoru çöküş dövrünə qədəm qoydu, hava, quru yollarının bağlanması 

biznes əlaqələrini qopmuş vəziyyətə gətirdi. İqtisadiyyat qeyri-müəyyən müddətdə iflic duruma 

düşdüyü üçün mütəxəssislər 2020-ci ili "itirilmiş il” adlandırırlar. 

Qlobal böhranın getdikcə daha da dərinləşməsi postpandemiya dövründə ölkələrin iqtisadi 

durumunun kifayət qədər gərginləşəcəyini deməyə əsas verir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaydığı 

məlumatda da qeyd edilir ki, dünya iqtisadiyyatı gözlənildiyindən daha ləng bərpa olunur və dərin 

qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Pandemiyanın yaratdığı iqtisadi şoklar fonunda bu il dünya 

iqtisadiyyatının 5 faiz azalacağı qeyd edilir. Göründüyü kimi, bəşəriyyəti çətin sınaq qarşısında qoyan 

pandemiya makroiqtisadi siyasətdən tutmuş qlobal ticarətədək bütün sahələrə mənfi təsirini 

göstərməklə böyük problemlər yaradır.Bu cür vəziyyətin nə qədər davam edəcəyini proqnoz etmək 

mümkün deyil. Ona görə də hesab edilir ki, pandemiyanın qlobal iqtisadiyyatda yaratdığı qeyri-

müəyyənlik dünya ölkələrində iqtisadi tənəzzülü davamlı edəcək. 

Son statistik göstəricilərə nəzər yetirsək görərik ki, qlobal böhran səbəbindən ABŞ iqtisadiyyatı 31,7 

faiz, Böyük Britaniya - 24, İspaniya - 22,1, Fransa - 19,2, Türkiyə - 9,9, Rusiya iqtisadiyyatı isə 8,5 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si


faiz azalıb. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu, son 10 ildə ilk belə hadisədir. Göründüyü kimi, həm ABŞ-

da, həm də Avropanın bir sıra digər ölkələrində iqtisadiyyatda geriləmə ikirəqəmli həddədir. Əlbəttə, 

qlobal iqtisadiyyat elə quruluşa malikdir ki, bütün ölkələr bir-biri ilə zəncirvari əlaqədədir. O 

səbəbdən də digər ölkələr kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatında da azalma labüd idi. Təbii ki, pandemiya 

şəraitində mövcud iqtisadi azalma məqbul hesab olunur. İqtisadi azalmanın optimallaşdırılması 

postpandemiya dövründə yenidən iqtisadi aktivlər əldə edilməsinə yönəldilib. Hər zaman vətəndaş 

rifahını, insan sağlamlığını ən önəmli məsələ kimi nəzərdə tutan cənab İlham Əliyev pandemiyanın 

iqtisadiyyata təsirlərinin minimuma endirilməsi siyasətini davam etdirir. Azərbaycan heç bir maliyyə 

qurumundan dəstək almadan qlobal böhranla öz gücünə mübarizə aparır. 

Dünyada geoiqtisadi risklərin yüksəlməsi və problemlərin dərinləşməsi, neftin qiymətindəki qeyri-

sabitlik fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük dövlətlərə nisbətən azgeriləməsi bir daha göstərir 

ki, iqtisadi prioritetlərin əvvəlcədən müəyyən olunması və bu hədəflərin məqsədyönlü şəkildə 

reallaşdırılması çox önəmlidir.Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti dövlətin istənilən böhranla mübarizə 

aparmasına əlverişli imkan yaradır. Əgər belə olmasaydı, digər ölkələr kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı 

da tamam çökmüş durumda olardı. Lakin Azərbaycan pandemiya şəraitində öz resursları hesabına və 

xaricdən dəstək olmadan böhranı idarə edir. Tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycanın 

sınaqlara və çətinliklərə sinə gərməsi, əlbəttə ki, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gücləndirilmiş 

milli iqtisadiyyatın imkanlarına əsaslanır. 

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında iki əsas çağırış var - pandemiyanın sosial-iqtisadi 

təsirlərinin azaldılması və milli iqtisadiyyatın postpandemiya dövründə inkişafı. Ölkədə həyata 

keçirilən antiböhran tədbirləri, koronavirusa qarşı mübarizədə müsbət dinamikanın əldə edilməsi 

təsdiq edir ki, cənab İlham Əliyev pandemiyanın sosial-iqtisadi təsirlərinin azaldılması sahəsində 

sistemli siyasət həyata keçirir. Paralel olaraq milli iqtisadiyyatın postpandemiya dövründə inkişafına 

dair hazırlıqlar görülür. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər və 

digər islahatlar bunu deməyə əsas yaradır.  Bir sözlə, bir tərəfdən, dövlət antiböhran tədbirləri həyata 

keçirməklə pandemiyanın sosial-iqtisadi təsirlərini minimuma endirir, digər tərəfdən də, 

postpandemiya gündəliyini formalaşdırır. 

               Həyata keçirdiyi yeniliklərlə dünyada ən islahatçı Prezident kimi tanınan cənab İlham 

Əliyev imzaladığı fərman və sərəncamlarla postpandemiya dövründə sosial-iqtisadi sferada 

islahatların vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsi sistemini yaradır. Dövlət başçısının imzaladığı 

fərmanla Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurasının yaradılması da bu məqsədə xidmət edən 

mütərəqqi addımdır. Bu gün dövlətlərin qarşısında iki əsas çağırış var - pandemiyanın sosial-iqtisadi 

təsirlərinin azaldılması və milli iqtisadiyyatın postpandemiya dövründə inkişafı. növbəti onillikdə 

ölkəmizdə sosial rifahın yüksəldilməsi üçün iqtisadiyyatın ikiqat artımının təmin edilməsi qarşıda 

duran başlıca strateji çağırışlardan biridir.  

               Xüsusilə postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsi üçün 

onun yeni mexanizmlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, bu məqsədlə daha dayanıqlı və 

inklüziv iqtisadi artım mənbələrinin yaradılmasına, xüsusilə özəl investisiyaların, o cümlədən birbaşa 

xarici investisiyaların cəlbinə, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsinə əsaslanan milli inkişaf 

prioritetlərinin müəyyən edilməsi, qlobal dəyər zəncirinə fəal qoşulma, investisiya mühitinin radikal 

yaxşılaşdırılması, müasir səhiyyə və təhsil siyasəti vasitəsilə insan kapitalının keyfiyyətinin daha da 

yüksəldilməsi, biznesin tələblərinə uyğunlaşdırılması, mülkiyyət hüquqlarının daha effektiv 

qorunması vacibdir. Yeni yaranan şuranın qarşısında qoyulan qlobal məqsədlər daha dayanıqlı 

iqtisadi artım mənbələrinin yaradılması, xüsusilə özəl investisiyaların, o cümlədən birbaşa xarici 

investisiyaların cəlbi və qeyri-neft ixracının genişləndirilməsinə əsaslanan milli inkişaf 

prioritetlərinin müəyyən edilməsidir. 

Həm makro, həm də mikro səviyyədə iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətlərini geniş miqyasda 

ələkeçirən koronavirusun mənfi təsirinin maliyyə bazalarından da yan keçməməsi təbii haldır. Bu 

səbəbdən də, səhm bazarları çökməyaşayır .Hansı şirkətlərin səhmlərinin daha çox zərər çəkdiyinə 

nəzər yetirdikdə qeyd etmək olar ki, hazırkı vəziyyətə uyğun olaraq koronavirusdan daha çox zərər 

çəkmiş sektorlara aid şirkətlərin səhmləri də müvafiq olaraq daha çox ucuzlaşıb. Bu siyahıda xidmət 

sektoru, nəqliyyat, tekstil, turizm və avia şirkətlər ilk pillədədir.Koronavirus pandemiyası və ölkələr 



arasında sərhədlərin bağlanması səbəbindən mülki aviasiya və turizm sahələri hazırda olduqca 

mürəkkəb vəziyyətdədir. Turizm sənayesi bütün tarixi boyu ən dərin böhran vəziyyətini yaşayır. 

İqtisadiyyatın bu sektorunun bərpası regional və qlobal səviyyədə sərt rəqabət şəraitində keçəcək. 

Turizm sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün onun bütün subyektlərinin qərar qəbul 

etmə prosesinə cəlb edilməsi tələb olunur. Bu zaman qərarlar tez bir zamanda qəbul edilməli, reaksiya 

dinamik və səmərəli olmalıdır. Turizmin bərpa edilməsinə və inkişafına kömək edə biləcək və etməli 

olan ən mühüm amillərdən biri ölkəyə turist gəlişinin mümkünlüyü amilidir. Pandemiya dövründə 

yeni müvəqqəti hava daşımaları qaydaları təsdiq edildikdən sonra Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı 

və bəzi xarici aviaşirkətlər tələbatın daha yüksək olduğu istiqamətlər – İstanbul, London, Berlin, 

Dubay və Minsk istiqamətlərində xüsusi beynəlxalq reyslər yerinə  yetirməyə başlamışdır.  

Lakin bəzi səhmlərin qiymətinin artdığını da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu səhmlər isə 

əsasən texnoloji yeniliklər, məsafədən tibbi xidmət, tibbi avadanlıqlar və sairə sahələrin 

şirkətlərinə məxsusdur. Misal üçün video konfranslar üçün son zamanlar kütləvi istifadə olunan 

“Zoom” şirkətinin səhmləri 2 ay ərzində 2 dəfə bahalaşaraq şirkətə 4.5 milyard ABŞ dolları 

qazandırıb. 

Beləliklə beynəlxalq təşkilatların milli iqtisadiyyatlardakı vəziyyətlə bağlı ilkin və qısa 

qiymətləndirmələri göstərir ki, həqiqətən pandemiyanın təsirləri güclüdür və çoxşaxəlidir. Təsirlərin 

hələ də artmaqda davam etdiyini nəzərə aldıqda isə, belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, indiki 

mərhələdə milli iqtisadi siyasətin ən mühüm vəzifələrindən biri iqtisadiyyatın dayanıqlığının 

gücləndirlməsi və mənfi təsirlərin dərinləşməsinin qarşısının alınması olmalıdır. Belə yanaşma 

çərçivəsində Azərbaycan iqqtisadiyyatında hazırki dövrdə makroiqtisadi dayanıqlığın və ya 

stabilliyin təmin edilməsi zəruridir. Azərbaycan Hökumətinin son zamanlar həyata keçirdiyi siyasət 

tədbirləri məhz bu məqsədə yönəlmişdir. Bütün digər pandemiyalarda olduğu kimi bəşəriyyət Covid-

19-a qarşı da gec-tez qalib gələcək. Əsas sual doğuran məqam isə bu zamanda və xüsusilə 

də postpandemiya dövründə iqtisadiyyat və maliyyə bazarlarının vəziyyətinin necə olacağıdır.  

Yekun olaraq deyə bilərəm ki, bütün dünya dövlətləri tərəfindən sadəcə virusun qarşısının alınması 

üçün deyil, pandemiyanın iqtisadiyyata vuracağı zərərin də minimuma endirilməsi baxımından 

operativ tədbirlər görülür. Həm yumşaldıcı fiskal siyasət, müxtəlif dəstək tədbirləri və böyük həcmli 

maliyyə ayırmaları, həm də həyata keçirilən siyasətin nəticəsi olaraq vəziyyətin idarə oluna biləcək 

olmasına, pandemiyanın maliyyə böhranı ilə nəticələnməyəcəyinə inanmağa və optimist proqnozlar 

verməyə imkan verir. 
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Инновационная деятельность в Банковской сфере АР 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья призвана объяснить важность разработки и модернизации новых банковских 

продуктов и услуг как ключевого направления стратегии развития коммерческих банков в 

условиях жесткой конкуренции между банками. Также было отмечено, что с учетом 

углубляющихся глобальных процессов стабильность банковско-финансовой системы 

является одним из важных факторов развития экономики страны. 
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На сегодняшний день, банковская система — это одна из главных составляющих 

рыночной экономики. Коммерческие банки предлагают своим клиентам много разных 

банковских продуктов и услуг, и поэтому сфера банковской деятельности непрерывно растет. 

Анализ деятельности коммерческих банков показывает, что для успеха конкурентных 

достоинств требуется процесс внедрения инновации с помощью применения новых 

достижения науки, техники и технологии.  

Инновации помогают экономическому росту, развитию и структурным сдвигам. Они 

гарантируют прогресс во всех сферах экономики, а также и в банковской деле. 

Главным и более эффективным фактором удачного функционирования банковской 

системы представляет политика внедрения и развития инновационных финансовых продуктов 

и технологий. Под ними нужно понимать инновационные технологии, которые 

функционируют в финансовой и банковской сферах, и которые катализируют эффективное 

выполнение коммерческими банками своих функций. Чтобы усовершенствовать экономику 

страны в целом, банковскую сферу можно представить, как центральную базу построения 

системы финансирования процесса модернизации, так как она охватывает самую большую 

долю в финансировании инновация в основной капитал организации.   

В настоящее время во многих развитых странах происходит переход от классической 

филиальной модели к модели дистанционного банковского обслуживания, и все больше 

операций проводится клиентами без визита в банк. 

Принимая во внимание пандемию, которая началась в Китае и распространилась по 

миру и ее последствия, а также углубление глобальных процессов, необходимо обеспечение 

стабильности банковской и финансовой системы. 

Сначала банки использовали телефонную сеть и операторские центры для 

обслуживания клиентов. Позже у клиента появилась возможность, минуя оператора, 

самостоятельно осуществлять операции с помощью прямого модемного соединения. 

Важнейшим направлением развития дистанционного банковского обслуживания в 

зарубежных банках стал интернетбанкинг.  

На Западе интернет-банкинг предоставляет следующие возможности: 

-открытие счетов; 

-осуществление денежных средств внутри страны или за рубеж; 

 - оплата долгов в реальном времени;  

-онлайн покупка банковских продуктов или услуг; 

- кредитование; 

 - управление денежными средствами. 

Банковские инновации, как катализатор банковской деятельности Текущие реалии 

банковского бизнеса позволяют явно выделить три основных катализатора банковской 

инновационной деятельности: 

 – глобализацию мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг, 

– возрастающую конкуренцию со стороны банковского и не банковского секторов, 

 – мировой финансовый кризис. 

Чего же современный клиент ждёт от банка?  

Поиск информации о продуктах и услугах банка должен быть простым и доступным. 

Появляется необходимость ежедневного обновление банковских тарифов на текущий момент 

времени для удобности пользования клиентов. 

Чтобы банковские счета были доступны с разных устройств.  

Чтобы большую часть ежедневных банковских операций можно было проводить по цифровым 

каналам.  

Чтобы покупки, платежи и денежные переводы можно было осуществлять с помощью 



смартфона. 

 Чтобы операции были безопасными, быстрыми и дешёвыми. 

 Чтобы обратная связь с банком была простой и доступной, а реакция на нее — оперативной 

(в том числе в социальных сетях). 

В настоящее время только четверть населения пользуются интернет-услугами банка 

хотя бы один раз в месяц, и две трети получают обслуживание в отделении банка. 

В настоящее время интернет-банкингзанимает довольно перспективные позиции. Он 

дает возможность клиентам использовать свои средства для торговли на фондовых рынках, 

брать кредиты и вкладывать деньги, оформляя интернет-депозит онлайн прямо в личном 

кабинете своего аккаунта на сайте банка. 

Растущее использование мобильных телефонов среди населения привело к созданию 

банками мобильного банкинга (WAP-банкинга) и SMS-банкинга. Так, на данный момент 

множество тысяч клиентов пользуются одними и теми же видами услуг. Создание интернет 

банкинга избавляет действующие филиалы от выполнение рутинной работы и направлять свои 

силы на решение более серьезных задач. 

Необходимо отметить то факт, что в настоящее время путем применения онлайн 

платформы, которую предлагает для пользования клиентам коммерческий банк, данная 

система дает возможность клиентам осуществлять все необходимые банковские операции, не 

выходя из дома. 

Очень широкое применение в настоящее время получила функция, которая была 

добавлена в данную платформу онлайн банкинга-онлайн резервация очереди, которая 

позволяет клиентам заранее занять свою очередь для осуществления банковских операция в 

филиалах банка. 

Другими инновациями в банковской сфере являются беспроводные платежи, которые 

с успехом заменяют банковские платежные карты. При помощи технологий NFC, которая 

является, по сути, вариацией радиосвязи на сверхкоротких дистанциях, можно проводить 

платежи в магазинах, терминалах через собственный телефон. Сегодня многие банки, 

эмитирующие бесконтактные карты, позволяют производить платежи до 50 АЗН без ввода 

пин-кода — в буквальном смысле слова одним касанием. 

В настоящее время множество коммерческих банков особое внимание уделяют 

инновационным мероприятиям направленным на усовершенствование и модернизацию 

продуктов и услуг, которые они предлагают и оказывают своим клиентам, но необходимо 

помнить тот факт, что качество функционирования коммерческого банка не мало зависит от 

осуществление инновационных мероприятий и внутри управленческого подразделения, а 

также применение инновационных мероприятий при повышении квалификации работников и 

улучшение системы отбора качественного рабочего персонала. 

Можно сказать,что множество отечественных банков осуществляет онлайн отбор 

кандидатов на соответствующую должность в банке.Создана единая платформа, на которой 

банки объявляют вакансии и осуществляют отбор кандидатов.Желающие в свою очередь 

размещают свои резюме на данной платформе на основе которого банки осуществляют отбор. 

Также для повышения квалификации проводятся онлайн обучение для сотрудников 

банка на которых осуществляется информирование работников о новых продуктах банка. 

Ежегодно проводятся аттестация для оценки навыков рабочего персонала. Все это в 

конечном итоге приводит в первую очередь к повышению качества функционирования 

коммерческого банка. 

В конечном итоге можно подытожить и сказать, что успех агентского банкинга 

напрямую зависит от внедряемых информационных и коммуникационных технологий, 

которые применяются клиентами, розничными агентами и банками или небанковскими 

организациями для регистрации и передачи данных об операциях. Каналы, независимо от их 

протяженности, должны быть скоростными, надежными и недорогими. Это важное условие 

предоставления агентского банковского обслуживания, например, в сельской местности, где 

открытие отделения банка не окупало бы затраты на его содержание.  



Постоянное наращивание инновационного потенциала, внедрение новых или 

улучшение существующих технологий в банковском бизнесе позволят российским 

коммерческим структурам реализовать свои конкурентные преимущества не только в 

краткосрочной перспективе, но и занять лидирующие позиции в разрезе устойчивого развития 

в мировом финансовом сообществе. 
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Актуальность: 

Актуальность данной работы заключается в том, что трансформация экономики – это 

невероятно быстрорастущий процесс, происходящий в наши дни, воздействие которого 

ощущает на себе каждый житель планеты Земля. Экономическое развитие, а также рост 

диверсификации и цифровизации, заставили правительства стран подстраиваться под данные 

изменения и создавать более эффективные методы государственного контроля. 

Новизна исследования: 

Данные, используемые в исследовании были сделаны в течении последних 5 лет, что 

доказывает их актуальность. 

Задача исследования:  

Доказать значимую роль государственного регулирования в наши дни, проследить как 

государства смогли подстроиться под трансформацию экономики, а также проследить 

перспективы развития как в нашей стране, так и во всем мире в целом. 

Исследование: 

Понятие "государственное регулирование экономики" было введено в науку благодаря 

ученым-экономистам, которые, в свое время, смогли отделить экономическую теорию от 

экономической политики (Л. Смит, Дж. Милль, К.-Х. Пэй, Дж. М. Кейнс и др.). 

Государственное регулирование экономики (ГРЭ)-это система законодательных, 

исполнительных и надзорных стандартных мер, осуществляемых компетентными 



государственными учреждениями и общественными организациями для стабилизации и 

адаптации существующей социально-экономической системы к изменяющимся 

обстоятельствам. Говоря проще, GRE-это воздействие государства на деятельность 

предприятий и рыночную среду с целью обеспечения нормального функционирования 

рыночного механизма. 

В условиях глобализации роль государства в создании эффективной экономики возрастает как 

в глобальном, так и в микроэкономическом плане, поскольку государство, по сути, является 

активным участником глобальной экономической конкуренции и экономическим и 

социальным донором для локализации кризисных явлений во всех сферах экономики и 

общества. На примере последнего кризиса, мы видим, насколько активно государственные 

институты реагировали на поддержку банковской системы, деловую активность, экспортную 

ориентацию, импортозамещение в условиях кризиса или формирование искусственных мер 

(введение ограничений, санкций и т.д.). Все это наглядно демонстрирует, что в условиях 

глобализации государство станет не только участником рыночных процессов, но и гарантом и 

защитником национальной экономики. 

Особая роль отводится высокотехнологичному сектору, создающему влияние 

технологической конкуренции. Средний темп экономического роста увеличился с 1% до 3%. 

В то же время на долю наиболее развитых стран приходилось около половины мирового 

продукта, две трети мирового торговогооборота. Однако поддержка экономического роста 

была самым важным качественным изменением в Китае, Индии и странах БРИКС. 

Глобализация влияет на экономику всех стран, и это воздействие носит многоплановый 

характер. Это влияет на производство товаров и услуг, использование рабочей силы, 

инвестиции в "физический" и человеческий капитал и его перемещение из одной страны в 

другую. Это влияет на эффективность производства, производительность труда и 

конкурентоспособность. 

Выделим основные изменения в мировой экономике: 

Цифровая экономика — это новый вид экономических отношений, который присутствует 

уже во всех отраслях мирового рынка и активно развивается. 

Использование Больших данных–массивов информации, характеризующиеся 

колоссальными объемами, стремительно растущей скоростью накопления, разнообразием их 

формата представления как в виде структурированной, так и неструктурированной 

информации. 

Образование Новых форм бизнеса -  формы бизнеса, образованные в процессе 

технологического развития (соц. Сети, онлайн бизнес, доставки товаров и тд.) 

ГУ в условиях цифровой трансформации экономики  

Современные проблемы европейской и мировой экономики и политики, которые привели к 

возникновению кризисных явлений, не могут быть решены без повышения качества 

государственного вмешательства и использования эффективных инструментов 

регулирования. Это свидетельствует о растущем спросе на государство как на регулирующий 

институт и на экономическую науку, которая разрабатывает модели, механизмы и 

инструменты, обеспечивающие эффективный процесс регулирования не только в 

краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Для адаптации к изменениям глобализации 

необходимы меры по минимизации глобальных экономических угроз, в том числе за счет 

использования потенциальных возможностей Евразийского экономического союза. 

Государствам необходим был способ успешно совершенствовать регулирование 

стремительно меняющейся экономики, совершенствовать логистику и создавать более 

удобную систему взаимодействия со всеми гражданами страны. Ответом на эти вопросы стало 

создание и развитие электронного правительства. 

Электронное правительство 

Электронное правительство-это система взаимодействия органов государственной власти и 

населения, основанная на широком использовании современных информационных 

технологий, в том числе сети «Интернет», с целью повышения, как доступности, так и качества 



государственных услуг, сокращения сроков их предоставления, а также для снижения 

административной нагрузки на граждан и организации, связанной с их получением 

(сокращение количества вынужденных обращений в очную форму за счет сокращения 

количества передаваемых документов и т.д.). 

Основными результатами создания ЭП, по данным Европейской комиссии, будут: 

 улучшение качества предоставляемых госорганами услуг; 

 уменьшение времени обслуживания клиентов; 

 снижение административных барьеров; 

 расширение набора государственных услуг; 

 повышение эффективности деятельности госорганов; 

 улучшение показателя удовлетворенности услугами клиентов. 

Более углубленный анализ показывает взаимодействие роста национального дохода с 

развитием электронного правительства, а также улучшение ряда показателей, изложенных в 

17 Целях устойчивого развития (ЦУР) и в 169 задачах для стимулирования 

деятельности,направленной на благо людей, планеты и обеспечение мира, а также 

процветания и сотрудничества. 

В целом, как справедливо отметил глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на последнем 

форуме ведущих мировых политиков, бизнесменов и ученых на Форуме лидеров правительств 

Microsoft: "Реализация концепции EP поможет повысить производительность 

административных структур и уровень предоставляемых ими услуг и значительно снизить 

затраты на управление». В государственных органах внедрение ЭП обещает снизить затраты 

на взаимодействие между ведомствами и упростить транзакции между различными 

ведомствами. Экономия времени может быть достигнута за счет отсутствия необходимости 

обращаться в государственные органы (любая государственная услуга доступна онлайн), 

общаться с государственными должностными лицами и сокращать количество 

административных ошибок. Снижение финансовых затрат является результатом снижения 

стоимости услуг, таких как оплата лицензий или разрешений (что возможно за счет 

сокращения числа государственных служащих) и устранения административных барьеров, 

которые требуют больших дополнительных ресурсов в рамках традиционной государственной 

структуры. Повышение качества услуг связано с радикальным изменением принципа 

автоматизации и принципа предоставления услуг, где продвигаются интересы клиентов, 

оплачивающих услуги, а не ведомств. 

И это всё не просто слова — многие исследования подтверждают, что введение ЭП 

действительно может улучшить уровень результативности работы государственных органов. 

Например, согласно традиционной модели, данные, представленные на последнем форуме, 

Форуме руководителей правительств Microsoft, демонстрируют эффективность их 

деятельности. Оказалось, что в Европе на бюрократическую волокиту тратится в порядке 484 

миллиарда долларов в год, в Соединенных Штатах-около 843 миллиардов долларов. Если бы 

правительства сэкономили хотя бы 15% этих расходов, это было бы сопоставимо половине 

бюджета здравоохранения. Значительная экономия также возможна за счет сокращения 

административного аппарата — например, согласно 

EuropeanCommission’seGovernmentActionPlan, преобразование пенсионного комитета 

Великобритании в соответствии с принципами ЭП освободило 50% персонала офиса, который 

был переключен на другие административные задачи. 

Граждане и коммерческиеструктуры могут сэкономить не малое количество денег. Так, по 

данным Еврокомиссии, полный онлайн-перевод государственных услуг позволяет гражданам 

экономить до 150 евро в год, а компаниям-до 50 евро, которые в настоящее время 

используются для преодоления административных барьеров. Если говорить об экономии 

времени, то только электронные налоговые декларации, введенные во всех странах ЕС, 

экономят около 100 миллионов часов в год для европейских граждан. В то же время, впервые 

экономия от электронных закупок направлена на то, чтобы в качестве наглядных примеров 



привести Италию, где переход на технологию электронных закупок привел к ежегодной 

экономии в размере 3,2 млрд евро, Италию, Португалию, где около 30% ранее потраченных 

средств ежегодно экономится за счет электронных закупок. Общий переход на электронные 

государственные закупки, по прогнозам, сократит государственные расходы на 80 миллиардов 

рублей во всех странах ЕС.евро в год. 

Электронное правительство оказало огромное влияние не только как регулятор экономики, но, 

также,  в урегулировании и контроле многих социальных проблем. Электронное 

правительство стало спасательным билетом на решение проблемы за контролем над необъятно 

растущими темпами развития экономики. 

Государственное управление и большие данные 

Важным критерием перехода на электронное правительство является способность 

госучреждений работать с "большими данными". 

Возможность использования цифровых технологий для дальнейшего внедрения управления 

результативностью и повышения эффективности государственного управления заключается в 

следующем: 

- использование больших данных и интернет-возможностей (включая неструктурированные 

данные в Интернете, сканеры данных, электронные средства управления, датчики, данные 

ГИС и т.д.).)) для статистических целей и для использования в режиме реального времени в 

государственном управлении; 

- прием и обработка данных на основе взаимодействия от машины к машине; 

- использование технологий искусственного интеллекта для анализа данных и разработки 

оптимальных решений. 

Стоит отметить, что аналогичные показатели используются для оценки предоставления 

государственных услуг в Австралии на платформе производительности. Источником данных, 

необходимых для разработки значений показателей, является цифровая платформа 

предоставления государственных услуг; уровень удовлетворенности граждан рассчитывается 

на основе результатов онлайн-опросов качества предоставляемых на платформе услуг. 

Государства, посредством использования больших данных способны проводить более 

качественный анализ развития, как отдельных элементов, так и целых отраслей экономики, 

например сбор статистических данных развития отрасли, темпов роста, производить  анализ 

слабых мест и сильных сторон и тд., что, в свою очередь, позволяет эффективнее 

воздействовать как на микро, так и на макро уровнях. 

Реализация концепции e-Goverment в условиях перехода к цифровой экономике в АР 

Формирование электронного правительства в нашей республике основано на международной 

практике, а также на правовой базе последовательности деятельности президента 

Азербайджанской Республики, утверждении " Государственной программы развития связи, а 

также информационных технологий Азербайджанской Республики на 2010-2012 годы 

(электронный Азербайджан)", указе президента Азербайджанской Республики от 23 мая 2011 

года "О некоторых мерах в области организации предоставления электронных услуг 

государственными органами" и других нормативно-правовых актах. 

Основные преимущества электронного правительства АР: 

1. Для правительства 

 Повышение рациональности деятельности государственных органов путем широкого 

применения современных технологий.   

 Сокращение бюджетных расходов, сокращение срока и расходов оказания 

государственных услуг.   

 Формирование единого информационного пространства государственных органов и 

обеспечение его безопасности. 

 Создание эффективного, прозрачного, контролируемого государственного управления и 

местного самоуправления. 

2. Для граждан 



 Активное участие граждан в государственном управлении. 

 Упрощение взаимосвязи между гражданами и государственными органами, 

осуществление этой связи в более доступной и оперативной форме. 

 Удобство в удовлетворении информационной потребности. 

 Предоставление доступа к государственным услугам для людей с ограниченными 

возможностями. 

3. Для бизнес-сектора 

 Рациональное и оперативное налаживание связей с государственными органами, 

сокращение  расходов. 

 Повышение экономической активности, конкурентоспособности и возможностей 

доступа к внешним рынкам.  

Проекты электронного правительства АР 

 eGov — портал электронного правительства 

 ASAN Платежи 

 ASAN Виза 

 ASAN Финансы 

Результаты реализации электронного правительства в АР 

Результатом деятельности проводимой политики внедрение электронного правительства 

стало то, что Азербайджан занимает лидирующие позиции среди стран, не имеющих выход к 

морю (3 место, как видно по таблице 6.8)  

 
А также 70 место, среди всех стран мира, имея высокие показатели EGDI. 

Наша республика оказывает большое количество разнообразных онлайн услуг, которые можно 

отследить в следующей таблице: 

 
В отчете ООН Азербайджан в 2020 году вместе с такими странами, как Израиль, Венгрия, 



Германия, Чехия, Беларусь включен в группу государств с "высоким индексом" при 

группировке стран по индексу развития онлайн-услуг. 

Данные показатели демонстрируют нам успешность внедрения электронного правительства в 

нашей стране и то, как это позволяет улучшить как экономические, так и социальные 

показатели развития республики.  

Тенденции и перспективы 

Особо важное значение с точки зрения перспектив системы государственного регулирования 

социальных и экономических процессов имеют новые тенденции в развитии научно-

технического прогресса - широкомасштабное внедрение в важнейшие сферы общественной 

жизни новейших технологий в области средств связи и стремительное развитие электронно-

вычислительной техники. В частности, это касается информационных и 

телекоммуникационных технологий. Растет роль информации, которая вскоре станет более 

важной, чем материальные товары и услуги. Увеличение объема информации заменяет 

увеличение капитала. Сегодня источником ценности выступают знания, а не труд. 

Информационные технологии и компьютеризация обеспечивают возможность эффективного 

государственного контроля над поведением, как самых широких слоев населения, так и 

различных секторов экономики. В этом отношении способность этих технологий собирать 

данные о каждом человеке, оперировать большим объемом такой информации, быстро искать 

необходимую информацию имеет особое значение. В этом контексте следует отметить роль 

баз данных, содержащих большие объемы стандартизированной информации. Эти банки 

могут использоваться и использоваться для осуществления контроля над отдельными лицами 

путем сбора и хранения информации об их финансовом положении, политических взглядах, 

образе жизни и т.д. Однако это противоречит правовым аспектам неприкосновенности и 

неприкосновенности личной жизни каждого человека. Научно-техническое развитие, 

позволяющее решать определенные вопросы, в то же время порождает другие, зачастую не 

менее сложные проблемы. Очевидно, что решающая роль в том, в каком именно направлении 

будут использованы новейшие технологии, принадлежит государству, политическому 

фактору. Научно-технический прогресс сам по себе не ведет к социальному прогрессу. 

Влияние осуществляется через ряд государственных секторов, в частности через экономику и 

политику. Сохраняется роль и важность такого фактора, как контроль над рыночными 

элементами. Новые информационные и телекоммуникационные технологии, подрывая или 

делая устаревшими существующие правила и нормы регулирования экономических 

процессов, ставят вопрос об их изменении или разработке новых правил и норм, т.е. о 

необходимости распространения законов, действующих в общественном, частном секторах и 

на международном уровне. Поскольку новые технологии универсальны, они порождают 

глобальные проблемы, требующие совместных, международных решений. 

В целом правительства всех стран осведомлены о перспективах использования Интернета в 

государственных органах управления и возможностях экономии средств и повышения 

эффективности своей деятельности по созданию и поддержанию соответствующей системы 

электронного правительства. Электронное правительство помогает гражданам реально 

участвовать в диалоге с чиновниками и контролировать их деятельность на много лучше и 

четче, чем раньше. Но в дополнение к вопросу о развитии электронного управления есть еще 

один вопрос: является ли это кульминацией развития государственного управления и не будет 

ли дальнейших инноваций? На этот вопрос нет четкого ответа, но можно с уверенностью 

сказать, что изменения на этом не заканчиваются. Многие эксперты выделяют и другие этапы 

развития взаимодействия. Так, после e-government приходит стадия открытого правительства 

– открытые данные, облачные вычисления, за ними следует стадия умного правительства – 

самообучаемые компьютеры, нейросети, большие данные и Интернет вещей, далее, возможно, 

пойдет стадия i-Government или «личного правительства» – интернет всего и технологическая 

сингулярность. 

Что касается технологического развития, то у нас уже есть предпосылки для того, чтобы быть 

на третьем этапе, но государственный сектор всегда немного уступает частному сектору в 



принятии и внедрении инноваций, поэтому единственное, что можно сказать с полной 

уверенностью,-это то, что мы находимся на пороге серьезных изменений в электронном 

правительстве, которые могут произойти. 

Риски  

Цифровая трансформация всех администраций требует баланса между использованием 

технологий и сохранением личных отношений людей и защитой их интересов. Электронное 

правительство-это новая архитектура, которая позволяет передавать знания как внутри, так и 

за пределами государственной системы. Но, конечно, независимо от того, насколько 

электронное правительство облегчает осуществление управления государственными 

органами и получение государственных услуг для граждан и бизнеса, оно не может не таить в 

себе рисков. 

Первый риск "цифровизации" государственного управления заключается в подмене целей и 

средств внедрения системы электронного правительства. Ответ на вопрос "зачем нужно 

электронное правительство" на первый взгляд кажется очевидным: оно необходимо прежде 

всего для комфорта граждан. Однако нередко как государственные, так и частные организации 

подменяют ценности: отчет становится важнее проделанной работы, а хорошая статистика 

важнее реальных решений проблем. Точно так же начинается и компьютеризация ради 

компьютеризации: чтобы быть не хуже, чем другие, чтобы показать, что технический прогресс 

не обошел стороной и государственный сектор. Так, процесс становится более значительным, 

чем результат, внедрение все новых технологий – значительнее, чем удовлетворение граждан, 

хотя именно это является первостепенной целью создания электронной платформы. 

Вторую цифровую ловушку можно назвать подавлением индивидуальных запросов и 

потребностей. Например, каталог возможных услуг, которые можно получить, просто не 

может обеспечить решение всех проблем граждан, и эта стандартизация явно снижает 

гибкость платформы. Существует ряд дополнительных опций, комментариев и других 

способов корректировки индивидуального запроса пользователя на уровне разработки 

программного обеспечения, но это требует больших финансовых, временных и других затрат, 

и поэтому часто эта потребность – потребность в индивидуальном восприятии-не 

удовлетворяется. 

Масштабное использование государственного управления на первом этапе требует 

невероятных затрат с точки зрения финансов и времени,и в определенных ситуациях этот 

процесс может быть настолько дорогостоящим, что он просто не оправдывает себя (и мы снова 

запускаем его ради компьютеризации). Кроме того, государство должно обеспечить 

безопасность таких систем, поскольку информация, содержащаяся в системе электронного 

правительства, имеет решающее значение, и любая достаточно мощная хакерская атака может 

подорвать государство. 

Помимо вышеперечисленных угроз, существует еще один аспект-необходимость 

законодательного регулирования событий на интернет-платформах, а именно создание 

отдельного закона о кибербезопасности. Кроме того, увеличение количества услуг, 

предоставляемых в электронной форме, чревато снижением контроля и ростом 

мошенничества. Киберпреступность становится все более организованной, все больше и 

больше новостей о взломе систем и личных сайтов и новых способах взлома. Взлом даже 

простого мобильного устройства может привести к полной утечке персональных данных, 

взлому финансовых мобильных приложений, мошенничеству, вымогательству. Так или иначе, 

прогресс в информационном секторе делает невероятно большие шаги, как новые 

возможности, так и угрозы. Для минимизации этих рисков необходимо четкое национальное 

и наднациональное регулирование, сильная и надежная защита данных, готовность к высоким 

финансовым и временным затратам и поддержание индивидуального и индивидуального 

подхода. 

Заключение: 

Нет никаких объективных оснований полагать, что госрегулирование в обозримой 

перспективе не обеспечило бы поддержание высокого уровня экономической стабильности в 



странах Запада. Госрегулирование в целом, безусловно, доказало свою высокую 

эффективность. После того, как оно было встроено в хозяйственный механизм 

капиталистического общества, развитие стран Запада характеризуется высокой 

экономической динамикой, быстрым ростом эффективности общественного производства, 

более или менее умеренной безработицей, заметным повышением уровня и качества жизни 

населения, смягчением противоречий и достаточной социальной стабильностью. Всем этим 

рыночно-государственно регулируемый, социально ориентированный современный 

капитализм выгодно отличается от капитализма свободной конкуренции. 

В начале XXI столетия человечество стоит перед задачей, как подстроить государственное 

управление под стремительно-изменяющееся состояние экономики и поиска оптимального 

воздействия на нее. Как мне кажется, основная задача государства состоит в том, чтобы 

удерживать «золотую середину» в сфере влияния на рыночную экономику. 

Госрегулирование экономики, в наши дни, безусловно, доказало свою высокую 

эффективность. Правильная ее реализация, с использованием новых технологий может 

вывести страны на иной уровень развития, дав возможность надежного и стремительного 

роста. В рыночных условиях перед государством встает трудная задача: с одной стороны оно 

с помощью экономических рычагов должно поддержать и облегчить функционирование 

рыночной системы, а с другой стороны – не разрушить эту систему излишним воздействием. 
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Pandemiya haqqinda analitik biliklərin formalaşmasi və Data Miningin tətbiqi 

 

XÜLASƏ 

Bilik idarəetmə proqramı və ya qrup proqramı təşkilati məlumat mübadiləsini və əməkdaşlığı 

asanlaşdırır. Bu cür  vasitə rabitə tətbiqetmələrini, sənəd idarəetmə sistemlərini və sənəd mübadiləsi 

üçün digər proqramları əhatə edir. İş axını, sənəd rəhbərliyi və məzmun idarəetmə sistemləri də 

məlumatların saxlanılması və bölüşdürülməsi proseslərini təmin etdikləri üçün bilik idarəetmə 

vasitələridir.Pandemiyanın qarşısının alınmasında dövlət səviyyəsində dövlət və özəl sektorun tam 

harmoniyada olması və cəmiyyətdə edilməsi lazım olan şeylərə maksimum diqqət yetirməsi vacibdir. 

Xəstəliyin yayılmasını məhdudlaşdırarkən, qapanmalar və buna bənzər qorunma tədbirləri fərdlər və 

qruplar üçün ağır nəticələrə səbəb oldu. COVID-19 və əvvəlki pandemiyalar, yüksək dərəcədə 

yoluxucu bir xəstəliyin daha geniş bir cəmiyyət böhranına səbəb olduğunu vurğuladı.Səhiyyə 

təşkilatları böyük xəstəlik və ölüm yükünü daşıyırlar və COVID-19 böhranına cavab vermək üçün 

təsirli bir bilik tətbiq etmək tələbi hər zamankindən daha vacibdir. Təşkilatların davamlılığını təmin 

etmək üçün, insanlar böhranlarla mübarizə aparmaq üçün biliklərindən səmərəli istifadə etməlidirlər. 

Nəticə olaraq, BİO-nun təşkilatların böhrandan xilas olmasına kömək etmək üçün biliklərin səmərəli 

fəaliyyət göstərməsini gücləndirmək üçün tələb olunur. 

Açar sözlər: bilik idarəçiliyi, bilik, mövsümi göstəricilər, temp artımı, Data Mining 

 

Bir pandemiyanın gedişatının bir çox determinantlarından bəhs olunsa belə, əsas 

determinantlar olaraq bunlar göstərilir: əsas reproduktiv əmsalı, asemptomatik və yüngül halların 

nisbəti, statistik göstəricilər,temp artımı və nəzarət tədbirlərinin müvəffəqiyyət vəziyyəti.Statistik 

göstəricilər,temp artımı, mövsümi göstəricilərdən istifadə edərək, pandemiyanın gedişatına nəzər 

yetirdik.İlk amilləri dəyişdirmək mümkün olmadığından, pandemiyanın gedişatını dəyişə biləcək ən 

vacib amil nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi, başqa sözlə, pandemiyanın 

idarəolunmasıdır.Nəzarətin pandemiyada əldə olunduğunu nəzərə alsaq, normallaşma prosesinin 

başlanması xalq sağlamlığı prinsiplərini və sosial və iqtisadi ehtiyacları bir araya gətirərək elmi 

metodlarla inkişaf etdirilməlidir.B, C, D planları da daxil olmaqla, cəmiyyətin ehtiyaclarına və 

xəstəliyin gedişatına çevik cavab verə biləcək proqramlar tələb olunmalıdır. Proqramın məqsədi 

cəmiyyətdəki xəstəlik və ölüm sayını mümkün qədər az tutaraq həyatı mümkün qədər normaya yaxın 



tutmaq olmalıdır. Pandemiyanın 2021-ci ilin iyul ayından sonrakı dövrdə izləyəcəyi yol təəssüf ki 

məlum deyil və bu günə qədər tam proqnozlaşdırıla bilməz. Elmi qiymətləndirmələrə əsaslanan 

pandemiyanın təcrübəsi ilə ölkəmizdəki böhranlara cavab verməkdə güclü və zəif tərəflər hərtərəfli 

təhlil edilməli, gələcək pandemiyaların idarəolunmasında bu təcrübələrə əsaslanaraq rəhbərlik edə 

biləcək biliklər yaradılmalıdır. Buna yalnız müvafiq peşə və elmi ekspertiza təşkilatlarının və siyasi 

və inzibati orqanın əməkdaşlığı sayəsində nail olmaq olar. 
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Kriptovalyutaların analizi vəbazar qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasının təhlili 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə kriptovalyutaların təhlili aparılmış, onların qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasına 

təsir göstərən göstəricilərdən şərh edilmişdir. Kriptovalyutaların qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasına 

klassik göstəricilər, orta hərəkət göstəriciləri, ossilyatorlar, standart olmayan göstəricilərin təsir etdiyi 

qeyd edilmişdir. Proqnozların 100% etibarlı olmamasına səbəb kimi isə standart olmayan 

göstəricilərin meydana çıxması göstərilmişdir. Klassik göstəricilərin uğurla istifadə ediləcəyi 

başlanğıc anını təyin etmək üçün daha az əhəmiyyətli qiymət dəyişikliyinin olduğu zamanı bilmək 

yetərlidir. Orta hərəkət göstəricisində isə iki parametr – dövr dəyəri və qiymət növü əsas götürülür. 

Ossilyator göstəricisi isə kiçik dəyişiklikləri də qiymətləndirməyə və qiymətlərin mütləq dəyərlərinin 

təhlilinin imkan vermədiyi yeni bir tendensiyanın başlanğıcını görməyə imkan verir.Güclü qiymət 

impulslarının tez bir zamanda azalması və ya artması səbəbindənproqnozlaşdırmaq üçün nümunələr 

axtarmağa və dövri dəyişikliklərə əsaslanan göstəricilərə əsaslanmaq çox vaxt mənasız olur. Qiymət 

dəyərlərinin orta müddətindən asılılığının ən azı qismən aradan qaldırmaq üçün təhlildə digər 
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yanaşmalardan istifadə etmək lazımdır. Bu problemin həlli üçün ən təsirli və sadə metod dinamik 

qiymət kanalların yaradılmasıdır. 

Kriptovalyuta nümunəsi olan Forex bir valyuta məzənnəsidir. Bu valyuta məzənnəsi özündə 

bir pul vahidinin fərqli bir pul vahidinə qarşı olan dəyər dəyişməsini ehtiva edir. Bu səbəbdən Forex-

ə yatırım edən zaman pul vahidlərinin bir-birinə qarşı olan dəyərinin proqnozlaşdırımasının vacib 

məsələ olduğu qeyd edilmişdir. Həmçinin, məqalədə 2015-ci ildə Azərbaycan manatının ABŞ 

dollarına qarşı olan dəyərinin itirilməsi və onun səbbələri geniş şəkildə təhlil edilmişdir. 2014-cü ilin 

dekabrından 2015-ci ilin noyabr ayına qədər Azərbaycan Mərkəzi Bankının strateji valyuta 

ehtiyatlarının dəyişməsinin qrafikinin təhlilindən də aydın görünür ki, devalvasiyaya əsas səbəb 

həmin dövrdə AMB-nın strateji valyuta ehtiyatları azalmışdır. Bunun nəticəsində 2015-ci ildə 

Azərbaycan manatı 2 dəfə - fevral və dekabr aylarında ABŞ dollarına qarşı dəyərini itirmişdir. 

Açar sözlər:kriptovalyuta, dəyər, devalvasiya, təhlil, proqnozlaşdırma 

Effektiv kripto ticarət, müəyyən bir ticarət alətinin vəziyyətinin və dəyişmə perspektivlərinin 

təhlilinə əsaslanır. Əsas və texniki amillər bir-biri ilə əlaqəlidir, lakin qiymət təkliflərinə təsir 

mexanizmləri fərqlidir. Buna görə təhlil ən azı iki ayrı sahə üzrə aparılır: fundamental - 

kriptovalyutanın əsas perspektivlərinin xəbərlərə nəzərən qiymətləndirilməsi və texniki - tələbin təsiri 

altında kotirovkalardakı dəyişikliklər üçün axtarış yolu ilə qiymətləndirilməsi [1]. 

Kriptovalyuta nisbətlərini təhlil etmək üçün uzun müddət texniki analiz göstəricilərində tətbiq 

edilmiş, valyuta və fond bazarlarında effektivliyitəsdiqlənmiş alqoritmlərdən istifadə olunur. Onların 

hərtərəfli olması oxunuşların hesablanması üçün riyazi metodların istifadəsi ilə əlaqədardır, burada 

yalnız tədqiq olunan aktivin qiyməti və ya ticarət həcmləri barədə məlumatlar ilkin məlumatlar kimi 

istifadə olunur. Buna görə də göstəricilərdən hər hansı biri klassik ticarət platformalarında olduğu 

kimi eyni qiymət prinsiplərinin tətbiq olunduğu kriptovalyuta bazarı qiymətləri ilə işləyəcəkdir. 

Bununla yanaşı altkoin bazarını klassik investisiya alətlərindən fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər də 

var. Hər şeydən əvvəl rəqəmsal aktiv dərəcələrinin yüksək qiymət dəyişkənliyindən, həmçinin qiymət 

boşluqlarını formalaşdırma meylinin olmasından danışmağa ehtiyac vardır. Bu səbəbdən fiat 

alətlərindəki qiymət hərəkətinin istiqamətini təsirli şəkildə proqnozlaşdıran hər bir göstərici 

kriptovalyuta cütlərindəki vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir[2].  

Klassik göstəricilər. Kriptovalyuta bazarı ticarətdən çox kənardadır, buna görə uzun müddətə 

davam edə biləcək yeni bir trendin başlanğıcı hələ sual altındadır. Ancaq mənfəət əldə etmək üçün 

klassik göstəriciləri uğurla istifadə edə biləcəyiniz başlanğıc anını təyin etmək üçün daha az 

əhəmiyyətli qiymət dəyişikliyinin olduğunu bilmək yetərlidir. 

Orta hərəkət. Hər hansı bir treyderə tanış olan bir göstərici, "əsas" konfiqurasiyasında 

hesablama üçün yalnız iki parametrdən istifadə edir: 

 dövr dəyəri - orta cari qiymət dəyərini hesablamaq üçün istifadə edilən əvvəlki dövrlərin sayı; 

 qiymət növü - hər zaman intervalı açıq, yaxın, yüksək və ya aşağı. 

Ossilyator. Qiymət hərəkətləri üfüqi bir qiymət kanalındadırsa və açıq bir trend istiqaməti 

yoxdursa, trend göstəricilərinin istifadəsi çox sayda saxta siqnallara səbəb olacaqdır. Dalğalanma 

göstəriciləri, impulsun gücünü qiymətləndirmək üçün hazırlandığı üçün belə şəraitdə də ticarətinizi 

səmərəli şəkildə davam etdirməyə imkan verəcəkdir. Onların özəlliyi qiymətlərin mütləq dəyəri 

əvəzinə tədqiq olunan dövr üçün hesablanmış qiymətlərin nisbi dəyərinin istifadəsindədir. Bu 

yanaşma kiçik dəyişiklikləri də qiymətləndirməyə və qiymətlərin mütləq dəyərlərinin təhlilinin imkan 

vermədiyi yeni bir tendensiyanın başlanğıcını görməyə imkan verir. 

Stoxastik ossilyator, ən sadə və təsirli vasitələrdən biridir. Göstərici cari qiymət hərəkətinin 

gücünün zəifləməsi kimi özünü göstərən qiymətlərin geri çevrilməsi üçün potensialın olduğunu 

göstərir. Bu texniki analiz alətinin əsas  iki elementi mövcuddur: 

 % K - "sürətli" əyri - müəyyən bir dövrdə nisbi qiymət dəyərinin hesablanmasının nəticəsi; 

 % D - daha yavaş siqnal xətti, ilk döngədən hərəkət edən ortalamadır. 

Dövri dəyişikliklərin əksəriyyəti 20-80 nisbi dəyərlər daxilində baş verir, lakin əyrilər bu 

hüdudlara - həddindən artıq alış (80-100) və ya həddindən artıq satılan (0-20) zonalara çatırsa, o 

zaman bir geri dönüşü gözləyə bilərik. Əks istiqamət hərəkət qiymətləri istiqamətində dəyişiklik 



deməkdir. 

Stoxastikanın əsas və siqnal xətti arasındakı məsafənin artması qiymət impulsunun gücünün 

artdığını göstərir.  Bu da bəzi hallarda kotirovkaların sonrakı artım və ya azalma miqdarını 

proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

Standart olmayan göstəricilər. Klassik texniki analiz metodlarının kriptovalyuta bazarında 

uğursuz olmasının əsas səbəbi kriptovalyutaların qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişkən 

olmasıdır. Güclü qiymət impulsları tez bir zamanda azalır və ya artır, buna görə də nümunələr 

axtarmağa və dövri dəyişikliklərə əsaslanan göstəricilərə əsaslanmaq çox vaxt mənasız olur. Qiymət 

dəyərlərinin orta müddətindən asılılığını ən azı qismən aradan qaldırmaq üçün təhlildə digər 

yanaşmalardan istifadə etmək lazımdır. Bu problemin həlli üçün ən təsirli və sadə metod dinamik 

qiymət kanalların yaradılmasıdır [3]. 

Hazırda aktual olan forex, crowd1 və bitcoin bazarlarının işləmə prinsipi və qiymətlərin 

proqnozlaşdırılması genişmiqyaslı təhlil tələb edir. Forex üzərindən izah edək. 

Forex nədir? Forex valyuta məzənnəsi olub, bir pul vahidinin fərqli bir pul vahidinə qarşı olan 

dəyər dəyişməsini ifadə edir. Bir pul vahidinin digər pul vahidinə qarşı dəyərinin artıb-azalması 

iqtisadi proses olub, mükəmməl və prioritet məsələdir. Yaxın keçmişə nəzərə salsaq, 2015-ci ilin 

Azərbaycanda devalvasiya ili olduğunu görürük. Həmin ildə ilin əvvəli ilə sonunda manatın 

məzənnəsi 2 dəfə devalvasiyaya uğramışdır [4]. 

Qeyd edilən tarixdən öncə yerli və xarici iqtisadçılar devalvasiyanın qaçılmaz olduğu barədə 

proqnozlar verirdi. Proqnozları verməyə səbəb isə Azərbaycan Mərkəzi Bankı strateji valyuta 

ehtiyatlarının azalması idi. Bir məsələ də qeyd edilməlidir ki, son illərdə ilk dəfə olaraq 2014-cü ilin 

dekabrında Azərbaycan Mərkəzi Bankının ehtiyatları azalmağa başlamışdı. Bu azalma aşağıdakı 

diaqramda əyani qeyd olunmuşdur: 

 

Qrafik 1. AMB-nin strateji valyuta ehtiyatlarının dəyişməsi (milyon dollarla) 

Strateji valyuta ehtiyatlarının bu şəkildə azalması səbəbindən AMB 2015-ci il fevralın 21-də 

manatın dollar qarşılığında məzənnəsinin ucuzlaşdırılmasına qərar verdi. fevralın 20-də rəsmi 

məzənnəsi 0,78 manata bərabər olan dollar AMB-nin qərarı ilə fevralın 21-dən 1,05 manata satılmağa 

başladı. Bu, faktiki olaraq 34,5%-lik devalvasiya demək idi. Uyğun olaraq, həmin gün məzənnəsi 

0,89 manata bərabər olan avro da kəskin bahalaşaraq 1,19 manata satılmağa başladı [5]. 

Devalvasiya səbəbindən ilkin olaraq dükan və mağazalarda, əmlak bazarında manat ifadəsi 

ilə qiymətlər qalxdı. Lakin həm inzibati amillər, həm də potensial alıcı kütləsində müşahidə edilən 

ehtiyat tələbi azaltdı. Əhali vəsaitə qənaət etməyə üstünük verdi. Bu kütləvi istehlak malları bazarında 

inflyasiyanı cilovlamaqla yanaşı, əmlak bazarında ucuzlaşma ilə nəticələndi. 
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2015-ci ilə qədər manatın ABŞ dollarına nisbətən dəyərinin stabil olması əhalidə müəyyən 

qədər inamlılıq yaratmışdır. İqtisadçıların proqnozlarına inanmamağa çalışan əmək haqqını manatla 

alan bir çox insan müəyyən bankla dollar məzənnəsi ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır. Lakin fevral 

devalvasiyasından sonra yenidən insanlarda qorxu yaranmış, ehtiyat vəsaitlərini yenidən dollar 

şəklində saxlamağa qərar verməyə başlamışdılar. 

Həmin ilin 21 dekabrında manat ABŞ dollarına nisbətən yenidən dəyərini itirərək, bir ildə 2-

ci dəfə devalvasiyaya uğradı. Belə ki, həmin gün ABŞ dollarının məzənnəsi kəskin - 50 qəpik və 

yaxud 47,63% bahalaşaraq 1,55 manata qalxdı. Avro isə 0,55 manat yaxud 47,88% bahalaşaraq 

1,6850 manat oldu. Beləliklə, ilin əvvəli ilə müqayisədə iki mərhələdə 99% devalvasiyaya uğramış 

manat azərbaycanlıları 20 il əvvəlin narahat günlərinə qaytardı. ABŞ dollarının yanvarda 78 qəpiyə 

bərabər olmuş rəsmi məzənnəsi dekabrda 1,55 qəpiyə çatdı. Bunun nəticəsində həmin dövrə qədər 

dollar ilə kredit müqaviləsi bağlamış insanlar böyük problemlə üzləşmişdir, çünki onlar aşağı dəyərlə 

əldə etdikləri dollar vəsaitlərini qüvvədə olan məzənnə ilə ödəməkdə çətinlik çəkirdilər. Lakin bütün 

bunlar dövlətindiqqətindən kənarda qalmadı. Beləliklə, “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin 

problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2019-cu il 28 fevral tarixli 551 nömrəli Fərmanı ilə qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərə 

uyğun gələn fiziki şəxslərə güzəştlər tətbiq edildi. 

Həmin vaxtdan manat dollar qarşısında dəyərini tədricən itirməkdə davam edir. Hazırda 

Bakıdakı valyutadəyişmə məntəqələrində və banklarda 1 dollar =1,65-1,75 manat civarındadır. Lakin 

qeyd etmək lazımdır ki, ötən il covid-19 pandemiyası dövrü olduğuna və həmin ilin aprelində neftin 

qiymətinin kəskin ucuzlaşaraq 1 bareli 16 dollar olmasına baxmayaraq Azərbaycan hökümətinin 

iqtisadi islahatları nəticəsində devalvasiya müşahidə olunmamışdır.Hələ də post-pandemiya 

dövründə manatın ABŞ dollarına qarşı dəyərinin hansı istiqamətdə dəyişməsi aktual məsələ olaraq 

qalır. 

Nəticə 

Kriptovalyutaların təhlilinə, onların qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasına təsir göstərən 

göstəricilərdən istifadə etməklə hər zaman yüksək nəticə əldə etmək olmur. Lakin klassik, orta 

hərəkət, ossilyator, strandart olmayan göstəricilər və s. kimi göstəricilər dəyişiklik baş verən anda 

müəyyən qədər etibarlı proqnoz verməyə kömək olur. 100% etibarlı proqnoz vermək mümkün 

olmadığından forex, crowd1 kimi bazarlara yatırım edərək gəlir əldə edilməsi hər zaman əlçatan 

olmur. Bu səbəbdən qeyd edilən sistemlərə yatırım edən zaman riskdən sığortalanmaq üçün addımlar 

atılması vacib məsələdir. 
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XÜLASƏ 

COVID-19, bu yazının yazıldığı dövrdə hələ də dünyada davam edən qlobal bir fəlakətdir. 

Səhiyyə təşkilatları böyük xəstəlik və ölüm yükünü daşıyırlar və COVID-19 böhranına cavab vermək 

üçün təsirli bir bilik tətbiq etmək tələbi hər zamankindən daha vacibdir. Təşkilatların davamlılığını 

təmin etmək üçün, insanlar böhranlarla mübarizə aparmaq üçün biliklərindən səmərəli istifadə 

etməlidirlər. Nəticə olaraq, BİO-nun təşkilatların böhrandan xilas olmasına kömək etmək üçün 

biliklərin səmərəli fəaliyyət göstərməsini gücləndirmək üçün tələb olunur. 

Açar sözlər: pandemiya, karantin rejimi, Biliklərin idarəolunması, Covid-19 

 

2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Wuhan şəhərində SARS-CoV-2 və ya COVID-19 olaraq 

təyin olunan yeni bir Coronavirus növü meydana çıxmağa başladı. Fevral 2020-ci ilə qədər COVID-

19, dünyada təcili tədbirlərin görülməsini tələb edən bir pandemiyaya çevrildi[1].Pandemiyada bilik 

idarəçiliyi haqqında nə bilirik? Bilik, fəlakətin idarə edilməsində qərar qəbul edənləri idarə etmək, 

sağlamlığı və sosial-iqtisadi təsirləri azaltmaq üçün strateji bir qaynaqdır. Digər təbii fəlakətlərdən 

fərqli olaraq, pandemiyalar uzun müddətə malikdir və bu müddət ərzində fəal şəkildə idarə oluna 

bilər.Pandemiyanın yayılmasını idarə etmək üçün qərarlar çox vacibdir və bu qərarların effektivliyi 

bilik yaratmaq, bölüşmək, toplamaq, ötürmək və inkişaf etdirmək qabiliyyətindən, yəni pandemiyada 

bilik idarəçiliyinin təsirli və səmərəli bir prosesindən asılıdır[2].Pandemiyada biliklərin 

idarəedilməsinə dair idarəetmə ədəbiyyatı geniş şəkildə nəzərə alınmayıb və bu günə qədər fasilələrlə 

nəticələnib. Cəmiyyət və elmi ictimaiyyət fəlakət baş verməsə də, araşdırmalarda mütəmadi olmağın 

və sosial-iqtisadi problemlərlə qarşılaşmamaq üçün ən yaxşı şəkildə əvvəlcədən hazırlaşmağın nə 

qədər strateji olduğunu dərk edirlər[3].Indiki dövrdə qarşılaşdığımız koronavirus böhranına qarşı 

mübarizədə müasir texnologiya, rəqəmsal sağlamlıq termini ilə nəzərdə tutduğumuz hər şey mühüm 

rol oynayır.Hansı vasitələrin daha təsirli olduğunu daha yaxşı başa düşmək üçün xəstəliklərin və 

xüsusən koronavirusun yayılmasını proqnozlaşdıran epidemioloji modellər hazırlanmışdır[4].  

Pandemiya şəraiti və onun idarəedilməsi 

Pandemiya  “beynəlxalq sərhədləri aşan və ümumiyyətlə dünya miqyasında və ya çox geniş 

bir ərazidə çox sayda insana təsir göstərən bir epidemiya” kimi müəyyən  edilir.Səhiyyə Təşkilatı 

anlayışına görə aşağıdakı 3 şərt yerinə yetirildikdə xəstəlik pandemiya olaraq qeydə alınır: 

1. Əhalinin daha Əvvəl məruz qalmadığı bir xəstəliyin ortaya çıxması 

2. Xəstəliyin törədicisinin insanlara yoluxması və daha təhlükəli xəstəliyə yol açması 

3. İnsanlar arasında xəstəlik faktorunun asan və davamlı yayılması[5] 

Çinin Wuhan şəhərində başlayan və 2019-cu ilin dekabrında dünyaya yayılan COVID-19 

pandemiyası epidemiyalar tarixində son və ən vacib xəstəlik olaraq qalmağa davam edir. ÜST, 



COVID-19 epidemiyasını 30 yanvar 2020-ci ildə "beynəlxalq səhiyyə fövqəladə vəziyyəti" və 11 

Martda virusun yayılması və şiddəti səbəbindən qlobal bir epidemiya (pandemiya) olaraq təyin 

etdi[6]. Yoluxma sayının artması nəticəsində 2020-ci il 24 mart tarixində xüsusi karantin rejimi tətbiq 

olunmuşdur.Karantin rejiminin tətbiq olunmasına baxmayaraq, yoluxma sayı sürətlə artmağa davam 

edir. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən epidemiyanın idarəedilməsində inkişaf etdirilən TƏBİB mobil 

tətbiqi daima yenilənir, eyni zamanda şəxs əsaslı izləmə təmin edir, yoluxma sayının izlənilməsi, 

maskadan düzgün istifadə və riskləri görmələrini təmin edir.  

 

Şəkil 1. Ölkəmizdə pandemiya başladıqdan sonra gündəlik yoluxma sayı 

 

Bir pandemiyanın gedişatının bir çox determinantlarından bəhs olunsa belə, əsas 

determinantlar bunlardır; əsas reproduktiv əmsalı, ölüm nisbəti, asemptomatik və yüngül halların 

nisbəti, yoluxma dövrü və nəzarət tədbirlərinin müvəffəqiyyət vəziyyəti. İlk amilləri dəyişdirmək 

mümkün olmadığından, pandemiyanın gedişatını dəyişə biləcək ən vacib amil nəzarət tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi, başqa sözlə, pandemiyanın idarəolunmasıdır [7]. 

Pandemiyanın gedişatını təyin edən başqa bir dəyişən "vəziyyətdəki ölüm nisbəti" dir. Bir 

epidemiyanın başlanğıcında, asemptomatik və yüngül xəstəliklər tam qeyd olunmadığı üçün ölüm 

nisbəti dəqiq müəyyən edilə bilməz. COVID-19-da "yoluxma müddəti" ilə bağlı etibarlı məlumatlar 

azdır.Yoluxma, inkubasiya müddətindən sonra 10 və ya 14 gün davam edir [8]. Pandemiyanın 

qarşısının alınmasında dövlət səviyyəsində dövlət və özəl sektorun tam harmoniyada olması və 

cəmiyyətdə edilməsi lazım olan şeylərə maksimum diqqət yetirməsi vacibdir. Pandemiyaya hazırlıq 

planlamasında müvafiq qurum və təşkilatlar arasında koordinasiyanın necə təmin ediləcəyi müəyyən 

edilmişdir.Bununla yanaşı, tətbiq zamanı baş verə biləcək risklər və həll yolları da hər tərəfdən həll 

edilməlidir [9]. Pandemiya zamanı görüləcək tədbirlərdə cəmiyyətin və dövlət və özəl təşkilatların 

iştirakının qiymətləndirilə biləcəyi sistemlər qurulmalıdır. Cəmiyyətdə bilinən, bilinməyənləri, 



yayılmanın qarşısını almaq və nəzarət etmək üçün nələr edildiyini bildirmək vacibdir. Bu çərçivədə 

yüksək risk qrupları, vasitəçilər və önləyicilər təhlil edilməli və ictimaiyyətlə təsirli ünsiyyət üçün 

təsirli mexanizmlər yaradılmalıdır [10]. Xəstəliyin yayılmasını məhdudlaşdırarkən, qapanmalar və 

buna bənzər qorunma tədbirləri fərdlər və qruplar üçün ağır nəticələrə səbəb oldu. COVID-19 və 

əvvəlki pandemiyalar, yüksək dərəcədə yoluxucu bir xəstəliyin daha geniş bir cəmiyyət böhranına 

səbəb olduğunu vurğuladı.Geniş karantin tədbirləri çərçivəsidə qeyri-neft sektorunun əsas lokomotivi 

olan xidmət və ticarət sektorlarının üzləşdikləri məhdudiyyətlər biznes və ümumi iqtisadiyyat üçün 

əlverişsiz mühit yaradır. Hər bir sahibkar və rəhbər hazırki və sonrakı müddətdə biznesi idarə etməyin 

yollarını müəyyən etməlidir [11]. 

“Risk ünsiyyəti” riskli vəziyyətə səbəb olan amil barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdan 

ibarətdir. Epidemiya idarəetməsindəki digər vacib məsələ cəmiyyətin iştirakının təmin 

edilməsidir.Yoluxucu xəstəlik epidemiyasının kontrol edilməsində nəzarət böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Nəzarət sistemləri səlahiyyətlilərə anında lazımi məlumatları verir və epidemiya ilə 

mübarizə üçün hansı tədbirlərin görülməsi barədə təlimatları bildirir. Yoluxucu xəstəliklərin 

qarşısının alınmasında və nəzarətində milli və beynəlxalq müşahidə sistemlərinin əhəmiyyəti bir daha 

COVID-19 pandemiyasında görülmüşdür. Bugünkü nəzarət sistemlərində inkişaf etmiş informasiya 

texnologiyaları, rəqəmsal tətbiqetmələr və süni intellekt tətbiqetmələrindən ən yüksək səviyyədə 

istifadə edilməlidir [12]. 

Nəticə 

Nəzarətin pandemiyada əldə olunduğunu nəzərə alsaq, normallaşma prosesinin başlanması 

xalq sağlamlığı prinsiplərini və sosial və iqtisadi ehtiyacları bir araya gətirərək elmi metodlarla inkişaf 

etdirilməlidir. B, C, D planları da daxil olmaqla, cəmiyyətin ehtiyaclarına və xəstəliyin gedişatına 

çevik cavab verə biləcək proqramlar tələb olunmalıdır. Proqramın məqsədi cəmiyyətdəki xəstəlik və 

ölüm sayını mümkün qədər az tutaraq həyatı mümkün qədər normaya yaxın tutmaq olmalıdır. 

Pandemiyanın 2021-ci ilin iyul ayından sonrakı dövrdə izləyəcəyi yol təəssüf ki məlum deyil və bu 

günə qədər tam proqnozlaşdırıla bilməz. Elmi qiymətləndirmələrə əsaslanan pandemiyanın təcrübəsi 

ilə ölkəmizdəki böhranlara cavab verməkdə güclü və zəif tərəflər hərtərəfli təhlil edilməli, gələcək 

pandemiyaların idarəolunmasında bu təcrübələrə əsaslanaraq rəhbərlik edə biləcək biliklər 

yaradılmalıdır. Buna yalnız müvafiq peşə və elmi ekspertiza təşkilatlarının və siyasi və inzibati 

orqanın əməkdaşlığı sayəsində nail olmaq olar. 
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İstifadəçi təcrübəsi və istifadəçi interfeysi dizayninin oxşarliq və fərqləri 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə UI və UX Dizaynının əsas xüsusiyyətləri şərh edilir. Məhsul dizaynına gəldikdə, 

"İstifadəçi Təcrübəsi (UX)" və "İstifadəçi İnterfeysi (UI)" ifadələrini tez-tez eşidirik. Hər iki şərt yeni 

olmasa da, rəqəmsal məhsullar dizayn edən insanlar bu şərtləri tez-tez əvəz edir və bəzən səhv istifadə 

edirlər. İstifadəçi interfeysi insanlarla maşınlar arasında qarşılıqlı əlaqənin baş verdiyi yerdir. 

İstifadəçilər bir işi yerinə yetirmək və ya satın alma və ya bir proqram yükləmək kimi müəyyən bir 

hədəfə çatmaq üçün maşını səmərəli şəkildə idarə etməyə imkan verir. Əslində, hazırda bu məqaləni 

oxumaq üçün istifadəçi interfeysindən istifadə edirsiniz. İstifadəçi təcrübəsi, bir şəxsin məhsulla 

qarşılıqlı əlaqə təcrübəsidir. Bu termin Don Norman tərəfindən 90-cı illərdə Apple-da işləyərkən 

ortaya atılmışdır. Don Norman deyir ki, "istifadəçi təcrübəsi" son istifadəçinin bir şirkət, xidmətləri 

və məhsulları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin bütün aspektlərini əhatə edir. " 

Açar sözlər: istifadəçi təcrübəsi, istifadəçi interfeysi, istifadəçi təcrübəsi dizaynı, istifadəçi interfeysi 

dizaynı, interfeys. 

 

Məhsul dizaynına gəldikdə, “İstifadəçi Təcrübəsi (UX)” və “İstifadəçi İnterfeysi (UI)” 

ifadələrini tez-tez eşidirik. Hər ikisi şərtdə yeni olmasa da, rəqəmsal məhsul dizaynında olan 

insanların bu şərtləri bir-birinin əvəzinə və ya bəzən səhv istifadə etmələri çox yayğındır.  

İstifadəçi interfeysi insanlarla maşınlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin baş verdiyi bir yerdir. 

İstifadəçilərə bir tapşırığı yerinə yetirmək və ya satın alma və ya bir proqramı yükləmək kimi 

müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün bir maşını effektiv şəkildə idarə etməyə imkan verir [6]. 

İstifadəçi interfeysləri giriş aparatından (klaviatura, siçan və ya joystick kimi maşını idarə 

edən cihazlar) və çıxış avadanlığından (monitorlar, səs avadanlıqları və ya printerlər kimi 

istifadəçilərə məlumat verən cihazlar) ibarətdir. Giriş cihazları çıxış cihazları ilə birlikdə işləyir ki, 

istifadəçilər maşını tam idarə edə bilsinlər [9, s.35]. 

Bir çox fərqli istifadəçi interfeysi var. Ən çox yayılmış üç istifadəçi interfeysi bunlardır - 

komanda xətti interfeysi, qrafik istifadəçi interfeysi və səslə işləyən istifadəçi interfeysidir [2, s86].  

Komanda xətti interfeysi. Hələ 70-ci illərdə, kompüter əsrinin başlanğıcında insanlar 

komanda xətti interfeysi istifadə edərək kompüterlərlə qarşılıqlı əlaqə qurdular. Qarşılıqlı əlaqələr 

xətti idi - istifadəçi (operator) bir əmr yazırdı və maşın əmrə ya basılmış çıxışı istifadə edərək ya da 

monitorda bir mesaj göstərərək cavab verirdi [4]. İstifadəçilər kompüterlərlə qarşılıqlı əlaqə qurmaq 

üçün maşın dilini bilməli olduqları üçün bu cür qarşılıqlı əlaqənin mürəkkəbliyi olduqca yüksək idi. 

(şəkil 1) 

 



 

Şəkil 1. Komanda xətti interfeys kodu 

 

Qrafik istifadəçi interfeysi. Qrafik istifadəçi interfeysi (GUI), istifadəçilərin vizual elementlər 

vasitəsilə rəqəmsal məhsullarla qarşılıqlı əlaqə qurmasına imkan verən bir istifadəçi interfeysi 

formasıdır. İstifadəçilər GUI ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda bir sıra səhifələr və ya ekranlar üzərindən 

keçirlər. Bu səhifələr / ekranlar statik elementləri (mətn bölmələri kimi) və aktiv elementləri 

(düymələr və digər interaktiv nəzarətlər kimi) ehtiva edir [1, s102].  

İlk GUI, 80-ci illərdə Xerox PARC tərəfindən hazırlanmışdır və ofis masasının metaforasına 

əsaslanır. 1984-cü ildə Apple GUI interfeysi olan ilk ticari uğurlu ev kompüteri olan Macintosh-u 

buraxdı. Bu, hər kəsin bir kompüter istifadə edə biləcəyi üçün texnologiya təkamülündə vacib bir 

addım idi. (şəkil 2). 

 

Şəkil 2. Apple Macintosh kompüteri 

Bu gün GUI rəqəmsal məhsullar üçün ən çox yayılmış UI növüdür. GUI interfeyslərinin 

populyarlaşması, eyni zamanda bu interfeyslər üçün məhsullar dizayn edəcək insanlar üçün də tələb 

yaratdı - UI dizaynerləri. Bu gün UI dizaynerləri üçün məsuliyyət spektri xeyli artdı. Mobil cihazlar, 

VR qulaqlıqları və Avtomobil HMI-lərinin hamısında GUI interfeysi var [3, s64].  

Səs əsaslı interfeyslər. "Ən yaxşı interfeys interfeys deyil", Qızıl Krişnanın "Parlaq 



Texnologiyaya Sadə Yol" kitabından məşhur bir sitatdır. Öyrənmə əyrisi, GUI interfeysinin qarışdığı 

böyük bir problemdir. İstifadəçilər hər dəfə GUI-yə sahib olan yeni bir məhsulla qarşılıqlı əlaqədə 

olduqda, ondan necə istifadə edəcəyini öyrənmək üçün bir az vaxt sərf etməlidirlər. Ümumiyyətlə, 

istifadəçilər müəyyən bir məhsuldan istifadə qaydalarını öyrənməyə nə qədər çox vaxt sərf etsələr, 

öyrənmə əyrisi o qədər yüksək olur. Uzun müddət dizayn sənayesindəki insanlar sıfır istifadəçi 

interfeysi əldə etmək arzusunda idilər [3, s.165; 10, s.45]. 

Sıfır UI səviyyəsinə gəldiyimiz ən yaxın səs istifadəçi interfeysləridir ki, bu da istifadəçinin 

səsinin sistemlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Təbii dil işlənməsindəki son irəliləyiş, Amazon Alexa 

kimi ağıllı AI mühərrikli sistemlər dizayn etməyə imkan verdi.[4] 

Yaxşı dizayn edilmiş istifadəçi interfeysinin əsas xüsusiyyətləri. Hansı interfeys 

hazırladığınızdan asılı olmayaraq, həmişə aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olduğunu yoxlamalısınız:  

 Aydınlıq vizual metafora kimi istifadəçi interfeysinin bütün elementləri istifadəçilər üçün 

açıqdır. İstifadəçilərin müəyyən bir elementin mənasını deşifrə etməsinə ehtiyac olmamalıdır.  

 Tanışlıq UI istifadəçilərinizə məhsulunuzla qarşılıqlı əlaqədə olduqda əvvəlki təcrübələrindən 

istifadə etməyə imkan verir. 

 Ardıcıllıq interfeysinizi məhsulunuz boyunca uyğun tutmaq istifadəçilərə istifadə qaydalarını 

tanımağa imkan verir. 

 Əfv: yaxşı istifadəçi interfeysi istifadəçiləri səhvlərini bağışlayır. 

 Effektivlik: Yaxşı istifadəçi interfeysi istifadəçilərə istənilən nəticəni əldə etmək üçün minimal 

giriş təmin etməyə imkan verir. Təcrübəli istifadəçilər üçün qarşılıqlı əlaqələri daha məhsuldar 

etmək üçün qısa yollar da təqdim edir [1, s.423]. 

İnterfeys dizayn üsulları. Əsas interfeys dizayn üsulları prototipləşdirmə və simulyasiyadır. 

UI dizaynerləri ideya sessiyaları və qarşılıqlı spesifikasiyalardan irəli sürdükləri tələbə əsaslanaraq 

bir prototip yaradırlar. Simulyasiya, hədəf auditoriyanı təmsil edən insanlarla bir prototipi sınaqdan 

keçirərək dizayn qərarlarının təsdiqlənməsinin bir hissəsidir. Faydalılıq testi sessiyalarının vacib bir 

hissəsidir. Faydalılıq testini apararkən məhsul qrupu, test iştirakçılarına bir prototip və əvvəlcədən 

təyin edilmiş bir sıra tapşırıqlar verir və qarşılıqlı əlaqə zamanı hansı problemlərlə qarşılaşdıqlarını 

görür [6]. 

İstifadəçi mərkəzli dizayn. İstifadəçi Mərkəzli Dizayn, müştərinin bütün ehtiyaclarını 

müəyyənləşdirmək və uğurlu bir istifadəçi təcrübəsi yaratmaq üçün son istifadəçini məhsulun 

planlaşdırma, dizayn və inkişaf mərhələlərinin mərkəzində yerləşdirən interaktiv bir addımdır. Başqa 

sözlə, yaxşı bir istifadəçi təcrübəsi yarada biləcəyimiz metod və ya prosesdir. UCSD prosesinin bəzi 

əsas prinsipləri bunlardır:  

 İstifadəçi fokusu 

 Aktiv istifadəçi iştirakı  

 Sistemlərin inkişafı həm təkrarlanan, həm də artan olmalıdır 

 Sadə dizayn nümayəndəlikləri  

 Prototipləşdirmə  

Bu metodologiyanın arxasında duran fikir ondan ibarətdir ki, dizaynerlər və inkişaf etdiricilər 

bununla əlaqədar bir şey etmək üçün vaxtında istifadə problemlərini müəyyənləşdirmə şanslarını 

artıracaq və nəticədə istifadə edilə bilən proqram yaratmaq şanslarını artıracaqlar [9. s.302]. 

İstifadəçi təcrübəsi dizaynı. İstifadəçi Təcrübəsi dizaynı həm ənənəvi insan-kompüter 

qarşılıqlı dizaynı (HCI) dizaynını, həm də istifadəçilər tərəfindən qəbul edilən məhsul və ya xidmətin 

bütün aspektlərini əhatə edən geniş bir termindir. Bununla birlikdə, əsasən rəqəmsal sahədə istifadə 

olunur. İstifadəçi Təcrübəsi, UCD kimi, insanın ilk dizaynına istinad edir. Psixologiya və şüurlu 

davranışdan qaynaqlanan bu dizayn metodu, məhsulu istifadə edərkən istifadəçinin hissləri, 

məyusluqları və reaksiyaları nəzərə alınmaqla istifadəçi davranışlarını anlamağa yönəlmişdir. 

İstifadəçilər üçün sadə, qüsursuz və səmərəli qarşılıqlı əlaqələr yaratmağı, eyni zamanda mənalı 

təcrübələr təmin etməyi hədəfləyir [3, s. 225]. 



Dizayn icmasının “UX” termini ilə qərarlaşması çox vaxt apardı. Bu illər ərzində “Təcrübə 

Dizaynerləri” və “Qarşılıqlı Memarlar” kimi yaradıcı iş adları oldu, amma nəticədə bu başlıqların 

arxasındakı rollar eyni məqsədi daşıyır: Dərin araşdırmalardan istifadə edərək müştəri-məhsul 

münasibətlərini yaxşılaşdırmaq , istifadəçi davranışının təhlili və yaradıcı dizayn həllərinin tətbiqi. 

UX dizayn mərkəzləri [6]: 

 İstifadəçini başa düşmək 

 İstifadəçi üçün məntiqi bir səyahət göstərmə 

 İstifadəçi üçün optimal funksionallığın təmin edilməsi 

 İcra və test 

UI və UX dizayn əlaqəsi. Texnologiya dünyasında, birlikdə qeyd olunan bu iki rolu ya işə 

qəbulda hibrit rolu olaraq, ya da iş təsvirində eyni güllə nöqtəsində görməyə öyrəşmişik. Geniş 

mənada və müzakirə etdiyim kimi, buna kömək edən iki fənn arasında çox üst-üstə düşür. Nəticədə, 

istifadəçiləri maraqlandıran və ehtiyaclarını ödəyən uğurlu bir məhsul yaratmağa xidmət edirlər. 

Bunlar eyni hədəflərin, vəzifələrin və düşüncə tərzlərinin çoxunu bölüşən dizayn təcrübələridir. 

Yüksək səviyyədə, hibrid bir rola birləşmələri yalnız məntiqli görünür [5, s.338].  

UX və UI rollarının birləşməsini həm ön həm də arxa işdən məsul olan şəxs ilə oxşar hesab 

etmək olar. İnkişafın hər iki ucu kodlaşdırmanı əhatə etsə də, alətlər, narahatlıqlar və yanaşmalar çox 

vaxt fərqlənir. Təşkilatlar bu cür hibrid və ya ixtisaslaşmış rolları öz ehtiyaclarına, iş yüklərinə və 

qaynaqlarına əsasən işə götürməyi seçə bilərlər. 

 

 

Şəkil 3. UX və UI arasındakı oxşarlıq və fərqlər 

 

UX dizaynerin rolu. Bu yaxınlarda bir çox şirkət yaxşı dizaynın rəqabət üstünlüyü olduğunu 

başa düşdü və böyük bir istifadəçi təcrübəsi yaratmağa əhəmiyyətli mənbələr yatırmağa hazırdır. 

Nəticədə, UX dizayneri rolu ortaya çıxdı və çox tələb olunur [4]. 

Sadə dillə desək, UX dizaynı məhsul dizaynının insan üçün ilk bir yoludur. UX dizaynerləri 

hədəf auditoriyanın ehtiyaclarını təhlil etməkdən və şirkətin bu ehtiyaclara cavab verən məhsullar 

yaratmasını təmin etməkdən məsuldurlar. UX dizaynı, UX dizaynerlərinin məhsul tədqiqatı, ideya, 

prototipləşdirmə, sınaq kimi müxtəlif məhsul inkişaf sahələrində iştirak edə biləcəyi çoxsahəli bir 

sahədir [8, s78].  

UX dizaynerinin vəzifələrinə daxildir: 



 İstifadəçiləri başa düşmək. UX dizaynı, ümumiyyətlə hədəf auditoriyasını, istəklərini və 

ehtiyaclarını anlamaq məqsədi olan geniş araşdırmalarla başlayır. Empati UX dizaynerləri üçün 

həlledici bir bacarıqdır. UX dizaynerlərinə, dizayn etdikləri insanların ehtiyaclarını və 

duyğularını anlamağa və açmağa kömək edir. 

 Bir dizayn strategiyası yaratmaq. Dizayn strategiyası bir məhsulun məqsədini başa düşməyi, 

məntiqi bir səyahətin xəritələşdirilməsini əhatə edir.  

 Qarşılıqlı əlaqələrin dizaynının təhlili. UX dizaynerləri insanların məhsullardan necə istifadə 

etdiklərini - qarşılıqlı vərdişlərini, şəxsi üstünlüklərini və UI ilə əlaqə qurarkən istifadə etdikləri 

qısa yolları təhlil edirlər. Bütün fikirlər daha yaxşı dizayn həlləri təklif edilərkən istifadə olunur.  

 Eskiz və prototiplərin yaradılması. UX dizaynerləri cəld dizayn edib fikirlərini təklif etmək 

üçün eskizlər və ya prototiplər yaratmalıdırlar.  

UX dizaynerləri daim bir məhsulun icrasında iştirak edirlər. Məhsul dizaynının düzgün 

istiqamətdə getməsini təmin etmək üçün bütün komanda üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqə qururlar [7].  

UI dizaynerin rolu. UI dizaynerlərinin rolu məlumatların vizual təqdimatı ilə daha çox 

əlaqəlidir. UI dizaynerləri yaxşı bir görünüş və hissə sahib interfeyslər yaratmaq üçün qrafik dizaynı, 

vizual dizayn və marka dizayn bacarıqlarına sahib olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, UI dizaynerləri UX 

dizaynerləri tərəfindən yaradılan fərdi ekranlar / səhifələr üçün istifadəçi axını və eskizləri götürürlər 

(dizayn skeleti) və onu estetik baxımdan xoş bir nümunəyə çevirirlər [7]. 

Yaxşı bir dizayner olmaq bir neçə şey deməkdir, məsələn:  

 Detallara diqqətmək. Yaxşı dizaynerlər "şeytanın təfərrüatda olduğunu" bilirlər və həll 

yollarının kiçik elementlərini daima təkmilləşdirirlər. 

 Yaxşı problem həll etmə bacarıqları. Dizaynda nə etsəniz də, həmişə müəyyən bir problemi həll 

edirsiniz. Dizaynerlər uyğun bir həll tapmaq üçün kifayət qədər vaxt sərf etməyə hazır 

olmalıdırlar. 

o Həmçinin, UI dizaynerin bilməli olduğu bir neçə spesifik bacarıq var:  

 Rəqabət təhlili. Məhsulların rəqabət analizini və verdikləri vizual dizayn qərarlarını təhlil edə 

və apara bilmək. 

 Responsiv dizaynı. UI dizaynının istənilən ekran ölçüsü və qətnaməsində əla görünməsini 

təmin edin. 

 Kommunikasiya. Ümumiyyətlə, UI dizayneri UX dizaynerləri və mühəndis heyəti ilə sıx 

əməkdaşlıq edir. Texniki məqsədəuyğunluğu başa düşmək üçün tələb olunan ünsiyyət 

bacarıqları.  

UX/UI dizaynının gələcəyi. Texnologiya sektorunun rəqabətcil olduğunu söyləməyə ehtiyac 

yoxdur. Bazarda ilk olmaq bir başlanğıc üçün üstünlük qazandıra bilər, ancaq rəqiblər müqayisədə, 

müvəffəqiyyəti təyin edən effektiv dizayndır [10, s125].  

Gələcəyə baxarkən, xüsusi istifadəçi interfeysi və UX mütəxəssislərinə artan tələbi 

gözləməyin məqsədəuyğun olduğunu aydın şəkildə görünür. Təşkilatlar bu rolların vacibliyini dərk 

etdikcə, gələcək dizaynerlər üçün çox iş olacaqdır. 
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Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin yaşayış ərazilərinin  idarəolunmasında tətbiqi problemləri 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə Сoğrafi İnformasiya Sistemləri və onların mahiyyəti haqqında qısa məlumat verilir, 

eyni zamanda aktual mövzulardan biri olan “ağıllı şəhər” konsepsiyası verilir. Ağıllı şəhər 

layihələrində geoinformasiya sistemlərinin tətbiqi və bu konsepsiyadakı rolları izah olunur. 

Həmçinin, məqalədə bu şəhərlərin "ağıllı şəhər" və "ağıllı kənd" layihələrdən istifadə edərək, İkinci 

Qarabağ müharibəsi dövründə işğaldan azad edilmiş torpaqların yenidən qurulması və bərpası zamanı 

CİS-in geniş istifadəsi müzakirə olunur. 

 

Açar sözlər: Coğrafi İnformasiya Sistemləri, Qarabağ, “ağıllı şəhər” konsepsiyası, “ağıllı kənd” 

layihəsi. 

Dövlət orqanlarının səmərəli işinin təşkili üçün ərazilərin idarəolunması ilə əlaqəli olan 

sahələrarası məlumatların mövcudluğu tələb olunur. Bu problemin həlli dövlət orqanlarının 

geoinformasiya sistemlərinin istifadəsindən aslıdır və idarəetmə ərazisinin miqyasına görə fərqlənir 

(mərkəzi, regional, şəhər və bələdiyyə GİS-lərini ayırmaq olar). İnformasiya sferasının müasir inkişaf 

tendensiyaları rəqəmsal kompleksli geoinformasiya – analitik sistemlərinin yaradılmasına böyük 

təkan verir. Bu sistemlər avtomatik rejimdə məkan haqqında məlumatları toplayaraq, mobil cihazları 

vasitəsi ilə dərhal mərkəzləşdirilmiş verilənlər anbarına göndərilərək və operativ analizə məruz 

qalaraq yaranan analitik hesabatlar xəritələr formasında brauzerdə, masaüstü və mobil əlavələrdə son 



istehlakçıya çatdırılır.      

 

 

Şək 1. Mobil çihazların funksiyaları 

Bu növ GİS-də etibarlı, aktual və operativ məlumatların təsnifatı ixtiyar verir ki, bələdiyyə, 

regional və dövlətin bütün idarəetmə səviyyələrində səlahiyyətli inzibati və sosial-iqtisadi qərarları 

daha da dəqiq və elmi əsaslara istinad edərək qəbul edilsin. Hər bir GİS-ri problem-tematik və 

obyektyönümlülük prinsipləri əsasında qurulur və aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa çalışır: 

 dövlət orqanlarının və müxtəlif səviyyələrdə tabe olan qurumların verilənlər, bilik bazalarının 

yaradılması, məkan-ərazi haqqında tematik yönümlü inteqrativ məlumat sistemlərin yaradılması 

və onların maksimal dərəcədə istifadəsi; 

 verilənlərin toplanması, saxlanması və emalının təmin olunması prosesinin standartlaşması və 

unifikasiyası; 

 idarəetmə qərarların qəbulunda istifadə olunan verilənlərin (Data) aktuallığı və bütövlüyün 

təminatı. 

 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasında ərazilərin idarəolunmasında tətbiq olunan layihələr 

Kənd təsərrüfatı 

torpaqları distant 

nəzarət – 

monito-rinq 

sistemləri 

Şəhər planlaşdırıl-

ması və şəhərətrafı 

zonaların ekoloji 

vəziyyəti 

Hərbi strateji 

obyekt-lərin, 

sərhədlərin operativ 

nəzarəti və regional 

təhlükəsizlik 

İntellektual nəqliy-

yat və sosial-isteh-

sal infromasiya 

infrastrukturu 

Neft-qaz sahələri-

nin geoloji kəşfiy-

yat, fövqəladə 

hallar sistemləri Yer səthinin yerdəyişmə və binaların 

deformasiyalarının kosmik-radar 

monitorinqi 

Verilənlərin vahid informasiya məkanı və on-line rejimində işlənməsi 

 

Coğrafi İnformasiya Sistemləri isə adından göründüyü kimi, coğrafi, yer, məkan, ərazi 

məlumatları üçün nəzərdə tutulan bir sistemdir, informasiya sistemlərinin yer səthinin müəyyən 

sahələri haqqında məlumatlardan ibarət olan verilənlərin toplanması, saxlanması və emalına xidmət 

edən xüsusi bir növüdür. 

Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) – hesablama texnikası və telekommunikasiya vasitəsilə 

məkan informasiyalarının (geoinformasiyaların) toplanılması, saxlanılması, dəyişdirilməsi, axtarışı, 

ötürülməsi, yayımlanması, əks etdirilməsi və s. üçün aparat-proqram və məlumatlar bazası 

kompleksindən ibarət sistemdir [2, s.4]. CİS dünyadakı ictimai, iqtisadi, ekoloji və s. problemlərin 

Mobil çihazlar 

On-line rejimində 

məkan haqqında 

məlumatın 

toplanması 

Verilənlər bazası: 

 qruplaşdırma və 

klaster təhlil; 

 çeşidləşdirmə; 

 aqreqatlaşdırma 

 

Operativ analitik 

sistemlər: 

 süni intellekt; 

 ekspert sistemlər; 

 məntiqi 

mülahizələr 

 

Hesabatların 

yaradılması: 

 brauzer; 

 masaüstü; 

 mobil əlavələr; 

 on-line rejimində 

geoinformasiya 

məlumatlandırma 

 



həllinə yönəlmiş böyük həcmli coğrafi məlumatların toplanması, saxlanması, işlənməsi, analizi, 

sorğulanması, təqdim edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən bir vasitədir. CİS ərazi, məkan 

məlumatlarının istifadəsini tələb edən bir çox sahələrdə istifadə olunur. Belə desək, harada ərazi və 

koordinat varsa, deməli orada CİS vardır. CİS - in istifadəsi üçün aparat və proqram təminatı lazımdır. 

Məkan, ərazi üzrə görüntünün əldə olunması üçün uçuş aparatları, dronlar vasitəsilə yuxarıdan 

çəkilişlər aparılır. Buradan əldə edilən coğrafi verilənlər sistemə yerləşdirilir və digər proseslərin 

həyata keçirilməsinə başlanılır. 

 “Ağıllı şəhər” nə deməkdir? “Ağıllı şəhər”in infrastrukturu yüksək texnologiyalar əsasında 

qurulur. Burada enerji resurslarından daha səmərəli istifadə olunur, proseslərin ətraf mühitə və insan 

sağlamlığına verdiyi mənfi təsir minimuma endirilir. “Ağıllı şəhər”də “ağıllı kommunal” xidmətlər 

şəbəkələri, habelə “ağıllı nəqliyyat sistemi”, hətta “ağıllı evlər” də mövcuddur. “Ağıllı şəhər” 

sisteminin əsas ideyası şəhərin bütün xidmət və obyektlərini vahid kompüterləşdirilmiş sistemdə 

birləşdirib idarə etməkdən ibarətdir. Bu sistem çərçivəsində bütün obyektlərin üzərində mütəmadi 

monitorinq aparılır və məlumatlar toplanır. Həmin məlumatlar təhlil edilir, bunun sayəsində sistem 

təkmilləşdirilir və daha effektiv hala gətirilir. Yəni, real zaman kəsimində şəhər və ya kəndlə bağlı 

bütün informasiyalar müəyyən mərkəzdə cəmləşir və həmin informasiyalar üzərindən situasiyanın 

tələbinə uyğun olaraq effektiv addımlar atılır. “Ağıllı şəhər”-in digər şəhərlərdən fərqi bütün 

infrastrukturun elektronlaşdırılması və böyük məlumat bazasının yaradılmasıdır. Bu məlumat toplusu 

əsasında bütün şəhər üzrə xərclərin və əhalinin yaşayış keyfiyyəti üzrə səmərəlilik artırılır. Müxtəlif 

sahələri əhatə edən “ağıllı şəhər” sistemi aşağıdakı prinsiplər üzərində qurulur: 

 Şəhər tamamilə avtonom rejimdə fəaliyyət göstərməlidir, başqa sözlə, bütün resurslar şəhər 

tərəfindən təmin olunmalıdır; 

 Şəhər bütün ekoloji standartlara cavab verməlidir; 

 Vahid kompüterləşdirilmiş sistemdə ən son informasiya və kommuni-kasiya texnologiyaları 

tətbiq olunmalıdır; 

 “Ağıllı nəqliyyat sistemi” ümumi sistemin əsas hissəsi kimi effektiv işləməlidir [6]. 

“Ağıllı şəhər” konsepsiyası dünyada çox sürətlə inkişaf edir, çünki şəhər sistemlərinin 

səmərəliliyini və təhlükəsiz-liyini artıran və vətəndaşların şəhər inkişafına cəlb olunmasını 

gücləndirən hərtərəfli bir rəqəmsal mühit təmin edir. Bu konsepsiya şəhərsalma mühiti, təbii mühit 

və şəhər xidmətləri ilə əlaqəli məkan məlumatlarının istifadəsinə əsaslanır. “Ağıllı şəhər” layihəsinin 

uğurlu icrası, məkan məlumatlarını dost-istifadəçi (user-friendly) bir mühitdə idarə və vizual edə 

biləcək rəqəmsal sistemin inkişaf etdiril-məsini tələb edir. Coğrafi informasiya sistemi (CİS) “ağıllı 

şəhər” layihələri üçün inkişaf etmiş dost-istifadəçi imkanlar təklif edir. Burada CİS-in “ağıllı şəhər” 

layihələrinin həyata keçirilməsinə necə kömək edə biləcəyi və “ağıllı şəhər”-in genişmiqyaslı 

modelinin qurulmasında istifadəsi təsvir olunur. Bəs CİS texnologiyasının “ağıllı şəhər” konsepsiya-

sında nə kimi rol oynaya bilər? CİS texnolo-giyasından səmərəli istifadə kommunal xidmətlərə “ağıllı 

toxunuş” imkanı verir. “Ağıllı” olmaq, istifadəçi ilə minimal qarşılıqlı əlaqədə iş zəkası yaratmaq və 

hərəkət etmək deməkdir. CİS köməyi ilə kommunal xidmətlərdəki bütün kom-ponentlər, kommunal 

proqramını səmərəli idarə edə bilən aparat və proqram təminatı baxımından ümumiləşdirilə bilər. CİS 

məlumat toplama və işləmə, real vaxt siqnalı, proqnozlaşdırma, öyrənmə, kollek-tiv kəşfiyyat və 

kommunal işlərə “ağıllı toxunuş” imkanı verən paylanmış problemlərin həllinə imkan verir. CİS 

kommunal xidmətlərin problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün lazımi təcrübə ilə lazımi addım 

atmasına kömək edən yer və sahə vəziyyəti haqqında dəqiq bir fikir verir.  CİS, “ağıllı şəhər”-in 

planlaşdırılması və inkişafının hər mərhələsində tətbiq olunur. Əsas çərçivə İKT (informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları) tərəfindən xidmət edilir, diqqət isə “məkan”–a və ya CİS-ə 

yönəldilir. Ortaq platforma, həyat dövrünün bütün mərhələlərində - modelləşdirmə, planlaşdırma, 

qurmaqdan idarəetməyə qədər bütün funksiyalar spektri boyunca fəaliyyət göstərir [8]. 



 

Şəkil 2. “Ağıllı şəhər” layihəsində CİS-in mövqeyi 

 

 “Ağıllı şəhər” layihələrinin icrası şəhərin rəqəmsal modelinin qurulması, sensor qatından 

istifadə edilərək məlumat-ların toplanması, daha sonra məlumatların təhlili, interaktiv məlumatların 

vizuallaşdırılması və sistem nəzarəti daxil olmaqla bir sıra əməli işlərin aparılmasına söykənir.  

Şəhərsalma və ərazi inkişafının planlamasına təsir edən bütün amillərin təhlili və  qeydə 

alınması vacibdir. Bu kimi amillərə  əhalinin sıxlığı, tikililərin sıxlığı, ekoloji vəziyyət, nəqliyyat 

mövcudluğu, obyektlərin məkan bölüşdürülməsi, mühəndis kommunikasiyalarını və s. aid etmək 

olar. CİS texnologiyalarının və rəqəmsal kosmik şəkillərin ərazi planlamasındakı əsas üstünlükləri 

aşağıdakılardır: rəqəmsal kartoqrafik materialları və semantik verilənlər bazasını  mütəmadi olaraq  

yeniləmək, ərazilərin çoxlu sayda inkişaf variantlarının, həmçinin onların vizual təsvirinin 

modelləşdirmək imkanı və s.  

CİS-in daha bir üstün cəhəti isə müxtəlif kartoqrafik  obyektlərin vizuallaşdırılması, tematik 

xəritə və planların yaradılması, obyekt  haqqında məlumatların əldə edilməsidir. Beləliklə, müasir 

CİS texnologiyalarının istifadəsi şəhərsalma sənədləşməsinin işlənməsi şəhər ərazisinin rasional 

istifadəsi, şəhərin kompleks şəhərsalma planı üzrə  inkişafı  üçün  zəruri olan şərait yaradır. Son 

zamanlarda CİS-də istifadə olunan 3D texnologiyalarına böyük diqqət yetirilir. 3D model  şəhərin 

tikililərinin ərazisi haqqında adi  xəritədən daha geniş və tam təsəvvür verir. 

Bildiyimiz kimi, 27 sentyabr 2020-ci il Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin genişmiqyaslı 

təxribat törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış 

məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə 

tutması nəticəsində, Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların 

bütün cəbhə boyu sürətli əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilmişdir və qarşıdurmalar 

qısa müddətdə sürətlə alovlanmış və İkinci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdir. Bu müharibə 44 gün 

çəkmiş və 2020-ci il 10 noyabrda imzalanan bəyənatdan sonra müharibə sona çatmış, Azərbaycan 

Respublikası qələbə qazanmış, Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın müddətdir ki, görmədiyimiz 

torpaqlara ayaq basmışdır. Şanlı qələbəmizdən sonra düşmənin ərazilərimizi necə darmadağın 

etdiyini gördük. Bütün evlər, abidələr, məscidlər dağıdılmış, şəhərlərimiz viranə qoyulmuşdur. 

Şübhəsiz, Azərbaycanda 44 günlük II Vətən müharibəsindən sonra gələn inkişaf mərhələsi ərazilərin 

minalardan təmizlənməsindən sonra insanların, qaçqın və köçkünlərin torpaqlara köçüb yaşaması 

üçün həmin şəhərlərdə, kəndlərdə yenidənqurma işlərinin aparılmasıdır. Təbii ki, bu prosesdə də 

coğrafi informasiya sistemlərindən istifadə oluna-caq, çünki CİS-in tətbiq sahələrindən biri də məhz 



şəhərsalınması və şəhər planlaşdırılmasıdır.  

Mənfur düşmən torpaqlarımızı,  şəhərlərimizi dağıtmışdır. Bu ərazilər yenidən sıfırdan 

qurulmalı, həmin yerlərdə həyat yenidən bərpa olunmalıdır. Bunun üçün işğaldan azad olunan 

ərazilərdə yenidənqurma, bərpa işlərinin aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev qərar qəbul etmiş, mütəxəssislər cəlb olunmuşdur. Prezident Azərbaycanın işğaldan 

azad olunmuş, tamamilə dağıdılmış ərazilərinin, yaşayış məskənlərinin yenidən qurulmasının  “ağıllı 

şəhər” (smart city), “ağıllı kənd” (smart village), konsepsiyaları əsasında aparılacağını bəyan 

etmişdir. Şübhəsiz, ərazilərin “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında sıfırdan qurulması 

hazır şəhər və kəndlərin rəqəmsal, “ağıllı” formaya salınmasından daha asandır.  

İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulmasında (bərpasında), şəhərlərin salınmasında 

coğrafi informasiya sistemlərindən istifadə olunacaqdır. Şəhərin yenidən bərpasında, yol 

infrastukturunun qurulmasında, kənd təsərrüfatı sahəsində işlərin bərpasına, binaların, tikililərin 

salınmasında, telekommunikasiya sistemlərinin salınmasında CİS tətbiq ediləcəkdir. Bu şəhərlər də 

“ağıllı şəhər” konsepsiyasına əsaslanaraq CİS-in tətbiqi ilə bərpa olunacaqdır.  

Hazırda artıq bu işlərə başlanılıb, bunun üçün bir sıra şirkətlərlə birgə müvafiq işlər görülür. 

İlk işlər isə artıq Zəngilan rayonundan başlayıb, artıq orda işlər aparılır, kəndlərdə “ağıllı kənd” 

layihəsinə başlanılıb. Artıq Zəngilanın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı kəndlərində “smart 

village” yəni, “ağıllı kənd” layihəsi planlaşdırılmış və müvafiq işlərə başlanılmışdır.  

Layihənin icrası, əsasən, 5 komponent - yaşayış, istehsal, sosial xid-mətlər, “ağıllı kənd 

təsərrüfatı” və alternativ enerji sahələri üzrə aparılacaq. Evdaxili mühəndis kommunikasiya, isitmə 

sistem-ləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq, bu kəndlərdə müasir məktəb, bağça, 

poliklinika və elektron idarəetmə mərkəzləri inşa olunacaq, turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. 

Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək. Layihənin icrasında Türkiyə, 

Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edəcəklər. 

“Ağıllı kənd” layihəsi ni sxematik olaraq aşağıdakı şəkildəki kimi təsvir etmək olar (Şəkil 2).



 

 

Şəkil 3. “Ağıllı kənd” layihəsini sxematik təsviri 

 

Nəticə 

 

Ərazilərin idarəolunmasında GİS-nin tətbiqi aşağıdakı problemləri həll edir: 

 ərazilərin infrastrukturunun planlaşdırılması və inkişafı; 

 ərazi büdcələrin torpaq vergisi nəticəsində formalaşan gəlirlərinin planlaşdırılması və 

torpaq sahələrinin kadastr dəyəri; 

 naviqasiya məsələlərin realizasiyası, yeni tikilən obyektlərinə nəzarət; 

 şəhər və kəndlərin ərazilərinin rəqəmsal modellərinin avtomatlaşdırılmış rejimdə 

aparılması; 

 ərazi resursların inventarizasiyası və pasportlaşdırılması; 

 mühəndis-texniki;  

 hərbi sistemlərə monitoring və təhlükəsizliyin təminatı.     

 

Ədəbiyyat  

 

1. Abasov A.X., Əliyev Ə.A. Texniki sistemlərin standartlaşma problemləri və vahid 

unifikasiya sistemləri. Bakı, 2001; 

2. Doç. Dr. Vahap Tecim. Coğrafi bilgi sistemleri. Harita tabanlı bilgi yönetimi. Mayıs 2008 

Ankara 

3. Hacıyeva R., Xəlilov B. Coğrafi informasiya sistemləri. Bakı-2017 

4. Prof.Dr. Alper ÇABUK, Arş.Gör. Uğur Avdan,  Arş.Gör. Resül Cömert, Yrd.Doç.Dr. 

Hakan UYGUÇGİL, Yrd.Doç.Dr. Arda ŞORMAN, Serdar KÜPÇÜ, Arş.Gör. Emre 

BEKTÖRE, Özge Işık. Coğrafi bilgi sistemleri. Anadolu Üniversitesi 2011 
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Qiymətli kağızlar bazarının inkişaf perspektivləri və problemləri 

 

Xülasə: Hər bir dövlətin iqtisadi həyatında əhəmiyyətli bir rolu fond bazarı və ya başqa 

cür deyildiyi kimi qiymətli kağızlar bazarı oynayır. Bu məqalədə  korporativ qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafı problemləri və perspektivləri ilə bağlı əsas məsələlər müzakirə olunur. 

Açar sözlər: korporativ qiymətli kağızlar bazarı, qiymətli kağızlar, səhmlər, istiqrazlar, 

investisiyalar. 

 

Müasir korporativ qiymətli kağızlar bazarı iqtisadi sektorun ən vacib elementlərindən 

biridir, çünki bu növ istiqrazlar bir çox müəssisələr üçün maliyyələşdirmə mənbəyi, qiymətli 

kağızlar sahibləri üçün isə gəlir əldə etmək imkanı verir, onların investisiyalarıdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, ölkəmizin iqtisadi inkişafı hər cür sərmayənin səmərəli istifadəsindən və maliyyə 

mənbələrinin cəlb edilməsi metodundan asılıdır. 

 Hazırda işləmək üçün çox az işləyən korporativ qiymətli kağızlar bazarı alətləri 

mövcuddur. Əslində, yalnız səhmlər və istiqrazlar ayırd edilə bilər. Mövcud vəziyyəti 

dəyişdirmək yalnız həm real sektorda, həm də qiymətli kağızlar sənayesində eyni vaxtda və 

koordinasiyalı islahatlarla mümkündür. 

Problem xüsusilə aktualdır və dünyadakı mövcud geopolitik vəziyyətlə əlaqələndirilir. 

Ölkədəki iqtisadi qeyri-sabitliyin təsiri altında borc alan şirkətin gələcəyindəki qeyri-müəyyənlik 

səbəbindən investorlar arasında istiqrazlara olan marağın azalması xüsusilə qeyd olunur. 

Qlobal maliyyə və əmtəə bazarlarında qeyri-sabitlik, manatın zəifləməsi, ölkə daxilində 

iqtisadi aktivliyin azalması kimi geosiyasi gərginliyin kəskinləşmə epizodları ilə yanaşı COVID-

19 ilə vəziyyət kimi amillərin güclənməsi korporativ qiymətli kağızlar bazarının həcmi və qiymət 

göstəricilərinin bərpa tempi üzərində məhdudlaşdırıcı təsir və s. 

Son onilliklərdə korporativ qiymətli kağızlar bazarı virusla əlaqəli hadisələrdən əvvəl 

intensiv inkişaf etmişdir və bunun kifayət qədər yeni bir bazar sektoru olması səbəbindən 

iştirakçıların fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra suallar yaranır. 

2019-cu ilin doqquz ay ərzində investisiya qiymətli kağızları bazarında ümumilikdə 

12,071.5 mln. manat həcmində əməliyyat aparılıb. Əməliyyatların 80.1%-i (9,666.0 mln. 

manat) ilkin bazarda, 19.9%-i (2,405.6 mln. manat) isə təkrar bazarda aparılıb. Cari ilin 

yanvar-sentyabr ayları ərzində qiymətli kağızlarla ilkin bazar əməliyyatları ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9% azalıb, təkrar bazar əməliyyatları isə 69% artıb. 

Korporativ qiymətli kağızlar 
2019-ci ilin doqquz ayı ərzində real sektor təmsilçilərinin və maliyyə institutlarının fond 

bazarı vasitəsilə öz vəsaitlərini artırmaq təşəbbüsləri korporativ qiymətli kağızlar bazarının 

korporativ istiqrazlar seqmentində əməliyyatların həcminin ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 42.1% (447.9 mln. manat) artmasına səbəb olub. Əlavə olaraq, korporativ 

istiqrazların ilkin bazarında bağlanan əqdlərin məbləği əvvəlki hesabat dövrü ilə 

müqayisədə 20.7% artaraq 759.3 mln. manata çatıb. 

Dövlət qiymətli kağızları 
Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları bazarında əqdlərin həcmi ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 3% azalaraq 9,315.3 mln. manat təşkil edib. Bunun 951,7 mln. 

manatını dövlət istiqrazları, 8,363.6 mln. manatını isə Mərkəzi Bankın notları təşkil edib. 

Dövr ərzində dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə 27 hərrac, Mərkəzi Bankın 

notlarının yerləşdirilməsi üzrə isə 40 hərrac keçirilib və müvafiq olaraq, 527 mln. manat 



və 8,140 mln. manat məbləğində yerləşdirmə olub. 

Repo əməliyyatları 
Hesabat dövründə qiymətli kağızlarla keçirilən repo əməliyyatlarının ümumi məbləği 

842,9 mln. manat olub. Dövlət istiqrazları ilə repo əməliyyatlarının həcmi ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə artım nümayiş etdirərək 490,4 mln. manat təşkil edib. 

Qeyd: Ötən dövrlərin hesabatında əks olunmuş fərq müqavilələri ilə marja ticarəti 

əməliyyatları üzrə statistik məlumatlar bu hesabatlığa daxil edilməmişdir. 

2019-cu ilin birinci yarısı üzrə investisiya qiymətli kağızları bazarının əsas göstəriciləri 

icmal göstəricilərdə öz əksini tapıb. 

Hal hazırda əsas məsələ emitentlərin - iri şirkətlərin üstünlüyü, özəl investorların az payı, 

aşağı bazar likvidliyi və s. kimi olan korporativ qiymətli kağızların kifayət qədər yayılmamasıdır. 

Bu problemin səbəbləri aşağıdakı amillərdən asılıdır: mövcud qanunvericiliyin 

mükəmməl olmaması, gərgin geosiyasi vəziyyət, investisiya üçün əlverişsiz bir informasiya 

mühiti. 

Korporativ qiymətli kağızlar bazarının problemləri aşağıdakı kimi həll edilə bilər: 

• qanunvericiliyi təkmilləşdirmək, vergiyə xüsusi diqqət yetirmək. Bəzi hallarda, 

ölkəmizdəki mövcud vergi qanunvericiliyi bəzi maliyyə əməliyyatlarının vergitutma 

xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Bəzi hallarda, maliyyə bazarındakı vergitutma rejimi digər dünya 

maliyyə mərkəzlərindən daha sərt olur. Hal-hazırda maliyyə bazarımızda vergitutmanın rəqib 

maliyyə mərkəzlərinin fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə mövcud olan vergi rejimlərindən daha 

cəlbedici olması üçün tədbirlər görmək lazımdır; 

• qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyatı prosedurlarını sadələşdirmək. 

Yerləşdirilmiş qiymətli kağızların eyni hüquqlar hüququ ilə və nizamnamə kapitalında pay 

sahiblərinin payının qorunması ilə qiymətli kağızlara çevrildiyi hallarda qiymətli kağızların 

buraxılması proseduru sadələşdirilməlidir; 

 • korporativ idarəetmənin keyfiyyətini artırmaq; 

• özəl investorların cəlb edilməsi mexanizmlərinin və onların maraqlarının qorunması 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi. Bu sahədəki dövlət tənzimləməsi pərakəndə investorların 

şüurlu davranış elementlərinin gücləndirilməsinə, onları qorumağa, fərdi investisiyaların 

risklərini azaltmaq üçün şərait yaratmağa, spontanlığı, düşünülməmiş risk və həyəcanı aradan 

qaldırmağa, ümumiyyətlə inkişafın erkən mərhələlərini müşayiət etməlidir. 

Beləliklə, korporativ qiymətli kağızlar bazarının inkişafı üçün problemlərin aradan 

qaldırılması yollarını axtarmaq və bu bazarın inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Korporativ qiymətli kağızlar bazarının perspektivli inkişaf sahələrinə aşağıdakılar daxildir: 

qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi; təkrar qiymətli kağızlar bazarının inkişafı; fond 

bazarı üzərində dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi; bələdiyyə borc bazarının inkişafı; bazar 

infrastrukturunun inkişafı qiymətli kağızlar və onun informasiya dəstəyi; informasiya 

şəffaflığının təmin edilməsi. 

Xülasə edərək qeyd etmək lazımdır ki, müasir korporativ qiymətli kağızlar bazarının 

mükəmməl olmadığı üçün bir sıra problemləri var; bu səbəbdən iqtisadiyyatın vəziyyəti qeyri-

sabit olaraq qalır. İqtisadiyyatın bu sektorunun səmərəli şəkildə inkişafı və ölkənin ehtiyatlarını 

pul resursları ilə doldurması üçün həm dövlət tərəfindən, həm də bazar iştirakçıları tərəfindən bir 

sıra dəyişikliklər etmək lazımdır. 

Ədəbiyyat:  

1. www.scs.gov.az – Qiymətli Kagızlar üzrə Dövlət Komitəsinin saytı. 

2. N.Novruzov, X.Hüseynov.”Maliyyə”. Dərslik. Bakı 2007. 

3.Терепина, В.А. Современные проблемы и перспективы развития корпоративных ценных 

бумаг. – Boston: Problems of science, 2019. – С. 53-55 

 

 



 

7. dissertant Qasımova Mehriban Nemət qızı 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı dövründə investisiya və innovasiya potensialının 

qiymətləndirilməsi 

 

Xülasə 

 

 Tədqiqat mövzusunun aktuallığı, Azərbaycan sənaye müəssisələrini investisiya və 

inkişafın inkişaf mərhələsinə keçirtmək üçün ölkə iqtisadiyyatının davamlı və balanslaşdırılmış 

iqtisadi böyüməyə ehtiyacı ilə müəyyən edilir. İnvestisiya fəaliyyətinin spesifikliyi iqtisadiyyatın 

real sektoru sahələrinin inkişaf səmərəliliyinin artırılmasını obyektiv şəkildə gündəmə gətirir. Bu 

məqalə çevrilmə, milli layihələrin həyata keçirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyata keçid dövründə 

inkişafın yaxşılaşdırılması üçün əsas sahələri inkişaf etdirmişdir. 

Açar sözlər: investisiya və innovasiya potensialı, sənaye müəssisələri, iqtisadi artım, 

investisiya mənbələri, milli layihələr, rəqəmsal iqtisadiyyat  

 

Giriş.  Hal-hazırda sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti, maliyyə mənbələrini səmərəli 

şəkildə toplamaq və paylamaq, müəssisənin maliyyə nəticələrini artırmaq və rəqabət qabiliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün yenilikçi və investisiya inkişafına yönəldilmişdir. Məqalədə bu istiqamətdə 

investisiya fəaliyyətinin inkişaf xarakterini müəyyənləşdirməyə imkan verən sənaye 

müəssisələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün bir metodologiya hazırlanmışdır. ÜDM 

artımı və davamlı iqtisadi böyümənin məcburi atributu kimi innovativ inkişaf prosesində sənaye 

və investisiya siyasətinə ehtiyacın əsaslandırılması böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. İnvestisiya 

prosesləri, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya ehtiyacı, qloballaşma və beynəlmiləlləşmə sənaye 

müəssisələrinin yenilikçi fəaliyyətini təmin etmək və saxlamaq üçün adekvat yanaşma və tələblər 

tələb edir. Müsbət iqtisadi dinamikanı təmin etməli, yenilikçi iqtisadiyyatın mütərəqqi inkişafına 

dair bir sıra məsələlərin həllini təmin etməli olan sənaye və investisiya siyasətidir. Bu məsələ ilə 

məşğul olan çox sayda müəllifin fikrincə, "müasir dünyada baş verən sosial-iqtisadi inqilabın 

nəticəsi, informasiya texnologiyaları, kompüterləşdirilmiş sistemlər, yüksək istehsal və yenilikçi 

olduğu bir post-sənaye cəmiyyətinin qurulmasıdır" texnologiyalar əhəmiyyətli bir rol oynayır. 

"Yenilikçi bir ssenariyə keçid iqtisadiyyatın modernləşməsinə, daxili intellektual potensialın 

intensiv istifadəsinə və qabaqcıl texnologiyaların inkişafına əsaslanan inkişaf tempini və 

səmərəliliyini artırmağa yol açır. Sənaye müəssisələrinin inkişafındakı əsas mərhələlər bunlardır: 

texnoloji mühitin yaradılması, innovasiya proseslərinin yaxşılaşdırılması, investisiya fəallığının 

artırılması. Hazırda rəqəmsal iqtisadiyyat və müəssisələrin strateji inkişafı ilə birlikdə investisiya 

və innovasiya potensialının artırılmasına həsr olunmuş məsələlər kifayət qədər araşdırılmamışdır.                                                                                                                            

İqtisadi inkişaf tempi, investisiya mühiti, yeniliklər birbaşa rəqəmsal iqtisadiyyatın xarakterindən 

və inkişaf istiqamətlərindən asılıdır. Bu məqsədlə rəqəmsallaşdırma sahəsində inkişaf üçün 

prioritet sahələrin müəyyənləşdirilməsi sənaye müəssisələrinin, yerli idarəetmələrin və dövlətin 

əsas vəzifəsidir. Tədqiqatın məqsədi iqtisadiyyatın real sektoru sektorlarında effektiv investisiya 

və innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsini asanlaşdıran bir mexanizm inkişaf etdirməkdir. Bu 

mexanizmin tətbiqi iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinə yönəldilmişdir ki, bu da iqtisadi artım 

sürətini, istehsal proseslərinin çevrilməsini və investisiya mənbələrinin həcmini artırmağa imkan 

verir. 

  Elmi yenilik  
1. İnnovativ inkişaf və rəqəmsal iqtisadiyyatla birbaşa əlaqəli investisiya üstünlüklərinin 

çevrilməsini xarakterizə edən investisiya mənbələrinə olan ehtiyacların əsas səbəbləri müəyyən 

edilmişdir.  



2. İnvestisiya və innovasiya inkişafının nümunələri, milli layihələrin icrası, yeni texnologiyaların 

tətbiqi, yüksək texnologiyalı sahələrin lehinə effektiv inkişaf trayektoriyasını dəyişdirməyə 

imkan verən vasitələr əsasında müəyyən edilmişdir. Əsas tədqiqat metodları perspektivli və 

retrospektiv analizdir, empirik tədqiqat metodlarından istifadə olunur: müqayisə və müşahidə, 

eləcə də nəzəri tədqiqat metodları: idealizasiya, analiz, sintez. Hal-hazırda yeni bir iqtisadi inkişaf 

vektoru, imkanları dövlət (regional) hakimiyyət orqanları tərəfindən aktiv siyasət aparılması, 

axtarışlar nəzərə alınmaqla reallaşdırıla bilən bazar mexanizminin işləməsini nəzərdə tutan 

investisiya fəaliyyətini stimullaşdırma ehtiyacını nəzərdə tutur. sənayedə rəqabətli proseslərin 

təşkili, onun monitorinqi, təhlili, qiymətləndirilməsi, yerli sənaye müəssisələrinə innovativ 

inkişaf kontekstində effektiv dəstək vermək üçün məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

yeni metodoloji yanaşmalar və s. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın perspektiv inkişafı sənaye və 

investisiya inkişafının əsasına çevrilən yeniliklərlə sıx əlaqəlidir. Tədqiqatın əvvəlində, ingilis 

dilindən tərcümədə "yeniliklərin tətbiqi" və ya yeni bir qaydanı, yeni bir hadisəni təmsil edən, 

İngilis dilindən tərcümədə yenilik sözündən gələn "yenilik" anlayışını düşünmək lazımdır. ya da 

yeni bir texnologiya. Müxtəlif növ yeniliklərin çoxalması və tətbiqi ilə əlaqəli prosesə yenilikçi 

deyilir. İnnovasiya texnologiya, rəqəmsal iqtisadiyyat, istehsalın təşkili formaları və idarəetmə 

ilə əlaqəli ola bilər. Effektiv bir investisiya və sənaye siyasətini həyata keçirmə mexanizminin 

elementləri olaraq, aşağıdakı komponentləri nəzərdən keçirməyi təklif edirik: 

- İnvestisiya inkişafı proqramlarının və milli layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi;  

- Sənaye müəssisələrinin inkişafı üçün ixrac strategiyasına keçid;  

–Yenilikçi məhsulların, yeni texnologiyaların istehsalında tətbiqetmə, ali təhsil müəssisələri ilə 

tədqiqat işləri çərçivəsində əməkdaşlıq. 

Milli layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, informasiya 

texnologiyalarının və platforma həllərinin tətbiqi yolu ilə iqtisadiyyatı böyütmək və rəqabət 

qabiliyyətini artırmaqdır. Bu hədəfə çatmaq üçün rəqəmsal iqtisadiyyata maliyyə investisiyaları 

və investisiyalar qoymaq lazımdır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına təsir göstərən mühüm bir 

göstərici, daxili xərclərin ümumi daxili məhsula payıdır. Milli layihənin hədəfləri arasında, 

əsasən yerli istehsalın proqram təminatının aktiv istifadəsi də var. İki göstərici ilə xarakterizə 

olunur: dövlət qurumları, dövlət şirkətləri və dövlətin iştirakı ilə şirkətlər tərəfindən satın alınan 

və ya icarəyə verilən proqram təminatının payı. 

Nəticə 

Araşdırmamızın sonunda yenilikçi və investisiya inkişafı üçün aşağıdakı variantları təklif edirik: 

1. İnnovasiya və investisiya proqramlarının tətbiqi və tətbiqi yolu ilə iqtisadiyyatın real 

sektorunun investisiya mənbələri ilə təmin edilməsi. 

2. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və texnoloji yenilikçi məhsullara keçid. 

3. İqtisadi inkişaf proqramının formalaşdırılması, iqtisadiyyatın real sektoru sahələrinin inkişafı 

üçün prioritetlərin seçilməsi, məqsədyönlü investisiya maliyyələşdirilməsi məqsədilə dövlət 

orqanlarının, işgüzar icmaların, ali təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ilə milli layihələrin 

həyata keçirilməsi yüksək texnoloji sənaye. Beləliklə, iqtisadiyyatın sənaye sektorundakı 

investisiya və innovasiya fəaliyyətinin vəzifəsi, investisiya mənbələrinin sənaye istehsalının 

prioritet sahələrində səriştəli paylanması, yenilikçi məhsulların, xüsusən də milli layihələrin icrası 

zamanı səmərəli şəkildə həyata keçirilməsidir. "Milli layihələrin və innovativ texnologiyaların 

effektiv tətbiqi Azərbaycanın yeni sənaye siyasətinin inkişafına, sənaye kompleksindəki 

müəssisələrin innovasiya və investisiya fəaliyyətinin inkişafına kömək edəcəkdir" İnvestisiya 

üstünlüklərinin çevrilməsi zamanı əsas vəzifə prioritet yenilikçi sənayelərin dövlət dəstəyi, 

yüksək texnoloji müəssisələrin inkişafı üçün subsidiyaların ayrılması, investisiya və innovasiya 

potensialının artırılması məqsədilə müqavilə fəaliyyətləri və tədqiqat layihələrinin həyata 

keçirilməsi çərçivəsində universitetlər və institutlarla mümkün əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi 

iqtisadiyyatın. 
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Şəhərlərin idarə olunmasında informasiya sistemlərinin verilənlər bazası 
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innovasiya sistemi, şəhər vahid verilənlər bazası (ŞVVB) 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin fərmanları ilə 

təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı"nda qloballaşan dünyada ölkəmiz üçün, müasir dövrün bütün 

zərüri  problemləri və onların rasional həll yolu öz əksini tapmışdır. Bu proqramın icrasının ilkin 

mərhələlərindən inkişaf dinamikasının artması və sürətlənməsi izlənilir. 2020-ci ildə Azərbaycan 

iqtisadiyyatına 12 milyard dollar xarici sərmayə qoyulub, ümumilikdə isə ölkə iqtisadiyyatına 

qoyulan sərmayənin həcmi 15,7 milyard dollar təşkil etmişdir. 2020-ci ildə ölkəmizdə sosial 

sahələrdə də bir sıra müsbət nəticələr əldə olunub. Bu dövrdə maaşlar 7 faiz, pensiyalar 10 faiz 

artmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı "Qlobal Rəqabət 

Qabiliyyəti İndeksi 2017-2018" (QRQİ) hesabatına əsasən Azərbaycan 37-dən 35-ci yerə qalxıb 

və bununla da dünya sıralamasında 2 pillə irəliləyib, MDB məkanında isə 1-ci yerdə  qərarlaşıb. 

Regionlarda informasiya sisteminin inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd kimi keyfiyyətli 

informasiya mühitinin yaradılmasını qeyd etmək olar. Buna əsaslanaraq regional təsərrüfatın 

effektiv idarəedilməsi mümkündür. Regionların informasiya sisteminin texnoloji inkişafı, 

mövcud şəhər quruculuğu strateqiyasının hər zaman təkminləşməsini nəzərdə tutur. Təbii ki, sözü 

gedən məsələyə təsir edən mədəni ( teatr, kitabxana və b.), ekoloji (şəhərin ekolojı cəhətdən 

təmizliyi), sosial (məktəb, xəstəxana və b.), iqtisadi (makro və mikroiqtisadi potensialının 

reallaşdırılması) göstəriciləri paralel tərəqqi etdirilməsi labüd olmalıdır və nəticə olaraq 

“intellektual şəhər” (smart city)  konsepsiyasının prinsiplərinin inşası baş verir. “Intellektual 



şəhər” bəzən “rəqəmsal şəhər”, “kiber şəhər” və yaxud “ekoşəhər” kimi də adlandırırlar. BMT-

nin hesablamalarına görə, 2050-ci ildə dünya əhalisinin 67%-i şəhərlərdə yaşayacaq. Artiq bəzi 

meqapolislərdə hədsiz əhali sıxlığı müşahidə edilməkdədir. Əhalinin keyfiyyətli, şəhərlərə 

məxsus xidmətlərlə təmin etmək üçün müxtəlif informasiya sistemlərinin tətbiqi vacib hesab 

olunur. “İntellektual şəhər” markası altında çox saylı texnologiyanın həyata keçirildiyi üçün 

bunun dəqiq tərifini formalaşdırmaq çətindir. Bu konsepsiyanın tərifinə böyük təsir göstərən dörd 

amildən ibarət olan siyahı təklif edilir. 

1. Cəmiyyətdə və şəhərdə geniş bilik və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi; 

2. Bölgənin həyat və iş mühitini yaxşılaşdırılması məqsədi ilə İKT-dən istifadə; 

3. Bu cür texnologiyaların dövlət sistemində tətbiqi; 

4. Elm-təhsil və innovasiyaların artırılması üçün İKT-nin və insanları birləşdirən 

əraziləşdirmə təcrübəsi.  

“İntellektual şəhər” (smart city) konsepsiyasının fundamental prinsipi informasiya 

texnoloqiyaların və innovasiyaların şəhər mühitinə inteqrasiyasından ibarətdir. Bu cür yanaşma 

idarəetmə sisteminin və dövlətlə cəmiyyət arasında qarşılıqlı təsirini təkminləşməsinə şərait 

yaradır, şəhər idarəçiliyində iştirak edən şəxslərin işinin operativliyini və effektivliyini artırır, 

bütövlükdə isə əhalinin həyatını keyfiyyətcə müsbət tendensiyada dəyişdirir. Regionun əsas 

aktivləri isə insan, proses və texnoloqiyalardan ibarət olacaq. İntellektual şəhər” (smart city) 

konsepsiyası 3 baza parametrlərlə xarakterizə edilir: 

 Davamlılığ parametrləri; 

 Texnoloji-intellektual parametrlər; 

 Sosial-iqtisadi proseslərə təsir göstərən parametrlər. 

“Rəqəmsal şəhər” (smart city) ekoloji təmiz, təhlükəsiz, enerji ehtiyatları ilə bol, geniş 

imkanlar açan və maksimum komfortlu həyat fəaliyyətini təmin edən olmalıdır. Bu konsepsiya 

mövcud resursların şəhər idarəetməsində ən yaxşı şəkildə istifadəsi və şəhər həyatinin maksimum 

təhlükəsizliyini təmin edən sistemdir. “Smart city” konsepsiyasının şəhər quruculuğunda əsas 

məqsədi həyat keyfiyyətinin şəhər informasiya texnoloqiyalarının tətbiqi vasitəsi ilə xeyli 

yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Regionlarin idarə edilmasində, İKT-nin geniş istifadəsi, şəhər 

infranstrukturu ilə bir başa qarşılıqlı əlaqədə olmasına, onun inkişaf templəri barəsində 

məlumatların real vaxt rejimində əldə edilməsinə, həyat keyfiyyəti göstəricilərinin müsbət 

tendensiyasının qorunub saxlanması üçün yeni üsulların araşdırılmasina və idarəçilikdə 

operativliyi, interaktivliyi və effektivliyi artırmaqla, bununla əlaqədar olan  müəyyən xərclərin 

azaldılmasina, və rasional istifadəsinə öz töhfələrini verir. Burada vəziyyətin vaxtında təhlilini 

təmin etmək, şəhər inkişafının proqnozlaşdırılması, lazımı qərarların qəbulu və yerinə 

yetirilməsinin yoxlanılması vacibdir. Region iqtisadiyyatının uğurlu inkişafında, biznes fəaliyyəti 

və ümumi region əhalisinin həyat fəaliyyətinin siyasi, inistitusional və sosial təminatı mühüm 

amillərdən biridir. Regional informasiya sistemi və onun ayrı-ayrı elementləri üç əsas 

komponentlərə bölünür: 

 Kompüter-informasiya şəbəkəsi; 

 Telekommunikasiya sistemləri; 

 Elm-təhsil, “beyn mərkəzləri”.  

Telekommunikasiya sistemlərinin intellektual hissəsi kompüter ve onun program təminatı 

şəbəkəsindən ibarətdir. Telekommunikasiya şəbəkəsi adətən orta və böyük şəhərlərdə 



mövcuddur. Regionların, burada yerləşən şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin həyat 

səviyyəsi bu komponentlərin inkişafı ilə bir mənalı bağlıdır.   

Avropa təcrübəsinə istinad edərək, konseptual olaraq, yeni inkişaf  üsulundan hər tərəfli 

istifadə etməliyik. Regionlarda informasiya texnoloqiyaları ilə təminat Respublikamızda 

“intellektual şəhərin” yaradılması proektinin formalaşmasını reallaşdırır. Bu istiqamətdə 

iqtisadiyyat, nəqliyyat, mədəniyyət və sosial sferaları əhatə eden müəyyən işlər görülüb. Müasir 

Azərbaycanda şəhərlərə məxsus olan infrastrukturların regionlarda yaranmasında, informasiya 

infrastrukturunun inkişafında mühüm nailiyyətlər əldə olunub. 90% ərazimiz mobil və simsiz 

şəbəkə ilə əhatə olunub. Televiziya informasiya sistemi rəqəmsal kanallar istifadəsinə keçirilib. 

Sosial ödənişlər 100% avtomatlaşdırılmış maliyyə bank sistemi ilə həyata keçirilir. Elektron 

təhsilə ( distant ) müraciətlər geniş formada yayılmağa başlamışdır.  

Ölkədə davamlı inkişafın təmin edilməsi məqsədi ilə “rəqəmsal şəhər” konsepsiyasının 

tətbiqi onun alt sistemlərinin (enerqetika, nəqliyyat, bina, su təchizatı, mənzil-kommunal sistemi, 

dövlət xidməti) intellektuallaşdırılması yolu ilə mümkündür. Bu prosesin reallaşdırılması dörd 

pilləli model təklif edilir: 

1) Baza xətdin müəyyən edilməsi; 

2) İnkişa strateqiyyasının müəyən edilməsi; 

3) Planlaşdırma; 

4) Effektivliyin tətbiqi və qiymətləndirilməsi. 

İnformasiyasiyanın imkanlarının, bütün sahələrdə, geniş tədbiqi, insan fəaliyyətinin 

mobilliyini artırır. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının üstünlüyü bundan ibarətdir ki, 

regionların nəinki mərkəzi hissəsi inkişaf edir, hətta ətraf və ucqar kəndlərdə inkişaf müşahidə 

olunur. Beləliklə regionlarin mərkəz və ətraf əraziləri arasında “İnformasiya bərabərsizliyi” 

aradan qaldırılmış olub. İri yaşayış məntəqələrinin informasiya sistemi, xüsusi ilə də böyük 

şəhərlərin, regional informasiya sisteminin əsasını təşkil edir. Optimal informasiya sistemi, 

şəhərquruculuğu fəaliyyətinin, prinsipial təminatıdır. Lakin informasiya texnologiyalarının 

inkişafında prioritet məqsədlərdən biri ondan ibarətdirki, rayon mərkəzlərində, regional 

informasiya sisteminin keyfiyyəti böyük şəhərlərdə olan informasiya sisteminin keyfiyyəti ilə 

eyni olmalıdır. Burada 2 problem öz həll yolunu tapır: 1-ci yüksək insan kapitalının yerlərdə 

formalaşması, 2-cisi yüksək informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tədbiqi nəticəsində 

bu regionların iqtisadiyyatının uğurlu inkişafının təminatı. Bu isə regionların idarəçiliyində 

“intellektual şəhər” (smart city) konsepsiyasının alt sistemlərinin araşdırılıb istifadə edilməsinə 

gətirib çixardir. Onlardan ən vaciblərindən biri intellektual nəqliyyat sistemidir. Burada əsas 

innovasiya piyada yönümlü şəhərin yaradılması və özəl nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinin 

minimuma endirilməsindən ibarətdir. Bu səbəbdən də nəqliyyat sistemində içtimai nəqliyyata 

ciddi diqqət yetirilir. Burada uğurla işləməsi yol nəqliyyat qovşağının və həmçinin intellektual 

parkinq xidmətlərinin təkminləşməsini zəruri edir.  Onların fəaliyyətini təmin etmək üçün 

məlumat və naviqasiya sistemlərinin vahid “smart şəhər” platforması çərçivəsində inteqrasiya 

etmek lazımdır. Bu sistem yollarda quraşdırılmış informasiya lövfələri və ya istifadəçilərin 

smartfonlarina gələn məlumatların köməyi ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini 

optimallaşdırılmasına xidmət edir.  Növbəti sistem bütün obyektlərin coğrafi məlumatını daşıyan 

avadanlıqlardır. Smart energy – Enerji təchizatı və enerji qənaəti sahələrində olan problemlərin 

həllini nəzərdə tutur. Bu isə az enerjidən istifadə etməklə binaları və texnoloji prosesləri eyni 

enerji təchizatı ilə təmin eyməyə şərait yaradır. Bərpa olunan enerji mənbələrinin intifadə payının 



artırılması. Smart water – su resurslarının idarə edilməsi. Su təchizad sistemlərinin yenidən 

qurması. Istehlakın monitorinqi və ekoloji təhlükəsiz sistemlərin yaradılması. Smart building – 

mövcud olan bütün mühəndis və informasiya texnoloqiyalarının vahid idarəetmə sisteminə 

inteqrasiyası olan binalar. Smart goverment – dövlət qulluğunda informasiya texnoloqiyalarından 

geniş istifadəsi. Elektron polis, elektron təhsil, elektron səhiyyə və b. 

 “Intellektual şəhər” sistemini dəstəkləyən texnoloqiyalar təsnifatı bunlardır: 

1.  Məlumat yığımı 

Torpaq, su, hava və kosmosda fəaliyyət göstərən simsiz sensor və video identifikasiya 

texnoloqiyası. Şəhər həyatının bütün sahələrini əhatə edən geniş məlumatların toplanmasına 

imkan yaradır. Məsələn zəlzələnin erkən diaqnostikası. 

2. Avtomatlaşdırma 

İnformasiya yığımı zamanı əldə edilən məlumat müəyyən keyfiyyətlər üzrə təsnifləşdirilir 

və avtimatlaşdırılmış məlumat bazası yaradılır. 

3.  Monitorinq 

Monitorinq zamanı hər hansı bir yenilik aşkar edildikdə məlumatlar real vaxt rejimində 

xüsusi bölmələrə göndərilir.Məsələn hər hansı bir hadisə başverdikdə onun barəsində məlumat 

və video material müəyyən qurumlara ötürülür. Beləliklə sistem cinayyət, qəza və ya hansısa 

fəlakətin qarşısını almaqda kömək edir. 

4. Nəzarət 

Monitorinq zamanı məlumat real vaxt rejimində təhlil edilib və seçilmiş ən vacib məlumat 

növbətdi instansiyalara ötürülür. 

5. Bulud hesablamaları 

Analiz edilməsi zəruriyyəti yarandiqda, müəyyən informasiya ilə təmin edə bilən, lokal 

fəlakətlərə tab qətirə biləcək etibarlı sistemin qurulması. Informasiya sistemi regionları 

aşağıdakılarla təmin etməlidir: 

 Konfiqurasiyanın ümumi idarə olunması. 

 İqtisadiyyatın dövlət səriştəsi hissəsində aktiv və effektiv idarəolunması. 

 Sosial sahənin effektiv idarəolunması. 

 İçtimai və siyasi təşkilatların operativ əlaqə təminatı. 

 Təhlükəsizliyin idarəolunması. 

 Fövqəladə vəziyyətin idarəolunması. 

 Resursların istifadə qeydiyyatı və idarəolunması. 

 Sistemin məhsuldarlığının idarəolunması.  

Texnologiyanın inkişafı, innovasiyanın tədbiqi, insan həyatında mövcud fəaliyyətin 

konfortluğuna xidmət edir. İnformasiya sistemi müasir innovativ iqtisadiyyatın təməlini təşkil 

edir. Innovativ iqtisadiyyatın yaranması bu sahədə müasir texnologiyanın tətbiqi və 

ümumiyətcə texnoparkların təşkili və yaranması ilə müşahidə olunur, hansıki öz növbəsində 

regionun və nəticə olaraq ölkənin bütün sahələrinin inkişafına mühüm səbəb olur. 

 Ölkənin innovasiya və informasiya inkişafının milli və regional səviyyədə əsas məsələləri 

bundan ibarətdir:  

 Milli informasiya və innovasiya sisteminin yaranması; 

 İnnovativ və informativ iqtisadiyyatın tələblərinə cavab verən müasir təhsil sisteminin 

yaranması; 



 Ölkə və regionun innovativ inkişafının prioritet istiqamətlərinin təyin olunması; 

 İnformasiya texnologiyasının inkişafı əsasında rəqəmsal-şəbəkə iqtisadiyyatının 

yaranması; 

 İnnovativ müəssisələrə dəstəyi; 

 Rəqabətqabiliyyətli innovasiya məhsullarının seçimi. 

Nəzərə alaraq ki, inforomasiyanın tərkibinə innovativ biliklər daxildir, innovativ 

iqtisadiyyatı informativ-bilik iqtisadiyyatıda adlandırmaq olar. Müasir zamanda ölkənin 

innovativ informasiya texnoloqiyalarının yüksək səviyyədə olması, hər sahədə potensial inkişaf 

göstəricilərinin artması üçün müsbət təsir edir. 

 Ümumi nəticəyə gələrək bizim konseptual fikirlərimizi aşağıdaki sxemlərlə təsvir etmək 

olar.  



Bakı şəhərinin VB formasi 

Ərazi üzrə. 

1. Bakı şəhərinin 

rayonları 

 Sahələr üzrə. 

1. Şəhərin idarəolunması; 

2. Sosial və istehsal 

infrastruktur (İKT, təhsil, 

səhiyyə, nəqliyyat); 

3. Əhalinin sosial-iqtisadi 

təminat 

 İstehsal və qeyri-istehsal. 

1. Nəqliyyat; 

2. Avadanlıq və s. 

 

Təminat hissə Funksional hissə 

 Texniki təminat; 

 Riyazi təminat; 

 Proqram təminatı 

 Şəhərin idarə olunmasının quruluşu (ŞİQ); 

 ŞİQ-də olan şöbələrin və altsistemlərin 

xüsusiyyətləri (məzmunu) və əlaqələri; 

 İnformasiya axını; 

 Şəhər səviyyəsində qərarların reallaşdırılması 

və bu prosesə elektron nəzarət 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı şəhər inzibati ərazisi (rayonlar) 

 Baki şəhər İcra Hakimiyyəti 

Şəhər Vahid Verilənlər Bazası və onun idarəedilməsi 

 

ŞVVB-nin informasiya alt sisteminin proqram-texniki təminatı və onun 

təhlükəsizliyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasiya mühiti   (şəbəkə) 

İdarəetmənin xüsusi alt sistemləri 
  

1. E-sənəd dövrüyyəsi; 
  

2. E-hüquq; 
  

3. E-xidmət (mərkəzi və yerli özünüidarəetmə səviyyəsində); 
  

4. Dövlət (şəhər) kadr qulluğu; 
  

5. Şəhər kadastrı; 
  

6. Təhlükəsizliyin təminatı; 
  

7. Texnogen və ekoloji fəlakət. 
  

Təhlil və proqnozlaşdırması 

                                      

Dövlət 

idarəetmə 

orqanları 

Texniki ekspert sistemi 
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Sosial-iqtisadi inkişafın dövlət tərəfindən tənzinləməsində amil (səbəb) modeli biliyinin 

tətbiq edilməsi 

 

XÜLASƏ 

 

Dövlət institutlarının iqtisadiyyatda və cəmiyyətin digər həyat fəaliyyəti sahələrində  

rəqəmsal  texnologiyalarının inkişaf etdirməsi onun himayədarlığını və qərarların verilməsində 

intellektual texnologiyasının tətbiq edilməsini tələb edir. “Yaşayışın keyfiyyəti” məsələsinin həlli 

timsalında təhlükəsiz və dayanıqlı  sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasının amil modelinin 

yaranmasının yolu təklif edilmişdir. Modeldə 30 əlaqıləndirici amili birləşdirən 10 sahə 

ayrılmışdır. İntelluktual informasiya texnologiyalarının sosial iqtisadi sistemlərinin idarə 

edilməsinin inkişafında və geniş tətbiqindəki problemlərin dəf olunma yollarına baxılmışdır.  

Nəticəyə gəlinmişdir ki, sosial iqtisadi sistemlərinin idarəçiliyində istifadə olunan  intelluktual 

sistemlər həm onların adekvat məsələlərində, həm də manevrlərində ciddi diverfikasiyadan 

keçməlidir. 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, dövlət idarəçiliyi, yaşayışın keyfiyyəti, intellektual sistemlər, 

süni intellekt, intellektual informasiya texnologiyaları, risklərin idarə olunması. 

 

Dövlət hakimiyyət orqanlarının və idarələrinin mahiyyətcə məqsədi, vəzifələri, 

kompleksli elmi-informasiya, ekspert-analitik resursların icra müddəti ilə bağlı olan endogen və 

ekzogen amillərdən çox asılılığını özündə əks etdirir. İdarəçiliyə təsir edə biləcək  potensial 

ziyanların vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün obyektlərin, subyektlərin, 

proseslərin və onların əlamətlər, amillər və göstəricilər əsasında  ayrıca aspektlərin  

monitorinqlərinin aparılmasıdır və belə modelin yaradılmasını vacibliyini təsdiqləyirik. 

İdarəetmə sisteminin əsas aspektlərdən biri “Yaşayışın keyfiyyəti” amil modelinin 

yaradılmasıdır. Bu model öz  başlanğıcını  müxtəlif ölkələrin elmi işlərinin ekspert analizi 

əsasında öyrənilməkdən götürmüşdür. Nəticədə “Yaşayışın keyfiyyəti” tədqiqat obyektinin 

vəziyyətini və dinamikasını təyin edən amillər yığımı aşkarlanmışdır ki, bu da 10 sahə aspektinə 

bölünmüşdür. Onların hər birində bu sahənin vəziyyətini və  inkişafını təyin edən amillər (cəmi 

30 amil) göstərilmişdir. Bura həm tədqiqat obyektinin həyat fəaliyyəti və təminatı ilə əlaqədar 

obyektiv amillər, həm də insanın fərdi davranışı və emosional durumuna təsir edən informasiya 

ilə əlaqədar  subyektiv amillərdə daxildir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, amillərin aşkar edilməsi 

hətta ciddi əsaslanmış qaydayalarla olsa belə, yalnız bir mükəmməl üsulla aparıla bilməz 

(məsələn, korellyasiye-reqressiya təhlili). Başqa sözlə, bu məsələ yaradıcı (evristik və ekspert) 

xarakter daşıyır və onun düzgün həlli insanın professional ixtisas dərəcəsindən, sistemli düşüncə 

mədəniyyətindən və təcrübəsindən asılıdır. Elm üçün yeni olan  amil modelinin məqsədi hər hansı 

amilə (amil qrupuna) təsir etdikdə və ya amilin vəziyyəti dəyişdikdə obyektin sonrakı 

vəziyyətinin dəyişmə imitasiyası üçün amillərin qarşılıqlı təsirini qeyd etməkdir. Amillərin və 

onların təsirlə transformasiya variantlarının qiymətləndirilməsinin vacibliyi idarəçilik 

fəaliyyətini dəqiq planlaşdırmasına, resursların rasional şəkildə paylanmasına, elmi maarifçilik 

potensialın və insanın daxili varlığını düzgün istifadə imkan verir. 

Müasir elmdə olan və intensiv inkişafda olan ekspert və rəqəmsal texnologiyalar bu gün 



və ya yaxın gələcəkdə intellektual sistemlərin (İS), müxtəlif  intellektual informasiya (İİ), süni 

intellekt (Sİ) texnologiyaları və sistemlərinin geniş istifadəsi hesabına daha mürəkkəb modellərin 

və konstruksiyaların səmərəli istifadəsinə imkan verəcək. 

Mütəxəssislərə aşağıdakı İS tipləri məlumdur: 

- insan fəaliyyətinə ümumən yardım etmək, informasiya axtarışı, avtomatlaşdırılmış ış yerinin 

(AİY) təşkili, dialoq rejiminin təbii dildə təmin edilməsi və s. üçün  “intellektual informasiya 

sistemi”; 

- kompüter sistemi olub problemli vəziyyətin həlli üçün ixtisasçı eksperti qismən əvəz edə bilən 

“ekspert sistemi”; 

- “ölçü – məntiq sistemləri”; 

- məsələnin həlli üçün insanın intellektual fəaliyyətini imitasiya edən bir neçə üsuldan istifadə 

edilən  “hibrid informasiya sistemləri”; 

- giriş təsirlərinin müxtəlif kombinasiyalarına cavab reaksiyalarını xüsusi alqoritmlər əsasında 

formalaşdıran “reflektor informasiya sistemli”; 

Düşüncəyə görə AİY vahid informasiya məkanı çərçivəsində birləşməli və  orada 

aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

- istifadəçilər informasiya, modelləşdirilmə, hesabat hazırlığı əldə etməli, digər subyektlərlə 

əlaqə yaratmalı,  ekspert-analitik və elmi-tədqiqat cəmiyyətləri ilə məsləhət və virtual iclaslar 

keçirməli; 

- hesablama resursları və yaddaşın, o cümlədən bulud texnologiyasından, konsolidasiyası; aşağı 

keyfiyyətli rabitədə iş aparma imkanı; 

- fərdi verilənlərin nişanlanması və yığımı, fərdi fəaliyyətin protokollaşdırılması, 

tranziksiyaların quruluşu və tezliyinin analizi, həmçinin təqdim olunan informasiyanın 

avtomatik və avtomatlaşdırılmış rejimdə analizi; 

- istənilən iş yerində həm mobil qurğuların istifadəsi, həm də onların  operasiya sistemlərini 

tənzimləmədən operativ açılması üçün mobil AİY yaradılması. 

“Ekspert sistemi” tipli İS-nin istifadəsi, o cümlədən qərar qəbuledən şəxsin (QQŞ) formal 

təsviri ilə relevant axtarışı (kontekstlərin oxşarlığı ilə),  həll variantlarının qiymətləndirilməsi, 

surətlərin tanınması, o  cümlədən təhlükə, krizis halları və digər problemli məsələlərin həlli. Bu 

halda ekspert sistemi həm tam avtomatlaşdırılmış ola bilər, həm də insan-expert olmasını təklif 

edə bilər. Belə İS tipi bu gün  faktiki olaraq geniş layihə mərhələsində olan  idarə sistemlərinin  

mahiyyət (daxili və dərin) alətlərindən biridir. Lakin, amillərin qiymətləndirilməsi və onların 

qarşılıqlı əlaqəsi mövcud statistik və sosioloji qiymətləndirmə əsasında tam avtomatlaşdırıla 

bilməz. Ona görə “Yaşayışın keyfiyyəti”-nin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində 

həmçinin qərar qəbuledən şəxsin, modellərin və ekspert cəmiyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin 

alqoritmi də işlənməlidir ki, bu da ciddi innovasiya hazırlığıdır. Başqa sözlə, məsələnin 

mürəkkəbliyindən və daima çoxlu sayda yaranan yeniliklərin, bu sahədə  tipik olmayan 

təhlükələrin (başqa sahələrdə olduğu kimi) olduğuna görə ekspert sisteminin daima insan 

müşayətinə, o cümlədən yeni verilənlərin daxil edilməsi, tanınmalı olan simaların (şərait daxil 

olmaqla) yeni semantik portretlərin formalaşdırılması, dəyişən reallığa müvafiq olan yeni 

alqoritmlərin, maşınların avtomatik həll edə bilmədiyi xüsusi problemlərin həlli üçün və s., 

ehtiyacı vardır. Bu gün təhlükəsizliyin təminatı, risklərin və təcavüzün aşkarlanmasında məsələ 

informasiyanın axtarışı alqoritminin yaradılmasında və qarşılanan elementlərin (məs. sözlərin) 

xüsusi analizi əsasında  deyil,  anlayış və mənaların freym şəbəkəkələrinin yaradılmasında, verbal 

və qeyri verbal iformasıyada semantikanın aşkarlanması, həmçinin müxtəlif sahələrdə yaradılmış 

və müxtəlif tezaurslardan istifadə etməklə oxşar şəbəkələrin  avtomatik və avtomatlaşdırılmış  

birləşməsindədir. Xüsusi halda prioritet məsələlərdən birinciləri kütləvi informasiya vasitələrinin 



semantik  işçi modellərinin yaradılması, maşın intellektində konseptual təhlükə subyekti 

modelinin reallaşdırılması, statistik və operativ (gündəlik) informasiya massivində dayanıqlı 

iqtisadi təhlükənin aşkarlanmasıdır. 

Tam olaraq daxili və xarici mühitin dəyişməsi ilə obyektin özünü aparma ssenariyasının 

düzülməsi ilə müxtəlif ekspert sistemlərinin yaradılması qərar qəbuledən şəxsin qarşısında 

qoyulan məsələlərin səmərəli həlli üçün ciddi yol olardı. Özundə çoxlu sayda məna birləşdirən 

mürəkkəb semantik şəbəkələrdə düyünlərin yenilənməsi ilə onlar arasında rabitəyə nəzarət 

çətinləşir. Bilik təqdimatının freym yanaşmasının əsas ideyası ondan ibarətdir ki, anlayış və ya 

şəraitə aid olan hər şey şəbəkədə silinmir, anlayış və ya şərait bildirən quruluş (struktur) adlanan 

freymdə təqdim olunur. Beləliklə freymə, özünə məxsus olan bütün xassələrin cəmi şəklində 

anlayışları təsvir edən,   semantik şəbəkənin fraqmenti kimi  baxıla bilər. Lakin belə tip 

informasiyanin səmərəliyini təmin etmək üçün minimal olaraq iki şərt ödənilməlidir: a) belə tip 

məsələlərin həlli üçün müvəffəqiyyətli ekspert modeli və alqoritmlərin (işlənmənin) olması; b) 

avtomatlaşdırılmış komplekslərin kompetensiyasına daxil olmayan daxili və xarici amillərin 

dəyişməsi (yenidən peyda olması) ilə yaranan təhlükə nəticəsində   resursların idarəsi sistemində  

məsələlərin avtomatik həllində gecikmənin olmaması üçün çox qısa müddətdə alqoritmlərin 

modifikasiyasını təmin edə bilən çoxlu sayda ixtisasçı ekspertlər qrupunun  olmasıdır. 

 

Nəticələr 

Cəmiyyətdə potensial təhlikəsizliyinin və subyektiv sistemlərin idarə edilməsində 

risklərin azaldılmasının müasir yanaşma QQŞ-nin seçimi üçün əsas olaraq variant hazırlığını 

deyil, QQŞ-nin onların hazırlığına cəlb edilməsidir. Bu halda intellektual maşın sistemləri vəzifəli 

şəxsi məsuliyyətdən azad etmir, QQŞ-nin yaradıcı köməkçisi olur. Onun şəffaf həll hazırlığı 

təcrübələrin, ixtisasçıların və QQŞ-nin özünün (məmur, ekspert) bilik bazasında kənarlaşdırılan 

və qeyd olunan obyektlər və subyektlər arasında çoxlu sayda əlaqələrin təhlili, ziddiyyət və 

disbalanslığın, tipləşmənin, klassifikasiyanın, klasterizasiyanın aşkar edilməsi, analogiyanın, 

qrafiki modelləşdirilməsinin,  müxtəlif amilli və multiagent modellərinin kitabxanasının, 

dostcasına qrafiki interfeyslər və qoşulma üçün açıq olan digər tip modellərin və verilənlər 

bazasının genetik alqoritmləri və s. əsasındadır.  Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, sosial-

iqtisadi sistemlər idarəsi üçün istifadə edilən informasiya sistemləri nəinki onların adekvat 

olmasına görə, həm də onlarda istifadəçilər üçün manipulyasiya vasitələrinin olmasına görə ciddi 

verifikasiyadan keçməlidir. Hazırda, aydın (şüurlu) ekran görüntülərində müşahidə edilməyən  

gizli təsir əməliyyatlarını nəzərə almasaq, belə imkanlar çox məhduddur (bu mövzu hazıki məqalə 

çərçivəsindən kənardadır). Onlar bu və ya digər həll variantlarında parametrik sərt məsələyə 

gətirib çıxara bilər ki, bu da idarə edən və ya bu məsələnin həllində maraqlı olan şəxsin deyil, 

riyaziyyatçının, sistemotexnikin və ya proqramistin üstüm səlahiyyətidir. Müxtəlif gizli 

informasiya blokları, istifadə olunan üsulların reduksiyaları və s. istifadə edilə bilər. Perspektivdə  

özütəşkilatlanan süni intellekt  maşın mexanizmlərinin inkişafı və istifadəsinə, insan fəaliyyətinin  

qiymətli cəhətlərinin modelləşdirilməsinə və müvafiq olaraq süni intellektin həll seçimi 

kriteriyasına, həmçinin subyektlərin idarə sahəsində intelluktual sistemlərin replikasiya 

proseslərinə və onların, qeyri məhdud şəxslərə qulluq da daxil olmaqla, texnologiyaların  və 

məhsul istehsalının intellektual idarərə sistemlərinə uyğunlaşmasına  nəzarət etmək vacibdir. Bu 

qarşıdakı problemlərin vacibliyini və mürəkkibliyini göstərən, müxtəlif sahələrdə, o cümlədən 

sosiologiya, koqnitologiya, neyrobiologiya, kibernetika, riyaziyyat, sistemologiya, psixologiya, 

linqvistika, akseologiya və fəlsəfənin digər bölmələri, hüquqşünaslıq üzrə elmi tədqiqat işləri 

tələb edən nəzarət və verifikasiya məsələlərinin yalnız bir hissəsidir.  



 

Şək 1. Faktor sistemlərin əsas modelləri 
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2020-ci il mart ayının 3-dən  koronavirusun (Covid-19) yeni növü Azərbaycanda yaşayan 

hər kəsin həyatını tamamilə dəyişdirdi. İnsan itkisinin dərəcəsi və Covid-19 xəstəliyinin 

epidemiyasından qalan travma, şübhəsiz ki, inanılmazdır. İqtisadi baxımdan hələ öz təsirini tam 

görmədiyimiz və heç kimin maliyyə yükünü hesablaya bilmədiyi bu vəziyyət dünya 

Faktor sistemləri 

Davamlı müddətdə simulyasiya üçün Diskret zamanda simulyasiya üçün  

Stoxastik faktor modelləri Diskret faktorların modeli  
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iqtisadiyyatının ən yaxşı halda qlobal durğunluğa girməsi ilə nəticələnə bilər. Hal-hazırda 

yaşadığımız dünya əsasən keçmişdə qaldı.  Əlbətdə ki, yaşadığımız “yeni normal” vəziyyəti və 

paradiqma dəyişikliyini təsvir etməyimizə  biraz vaxt lazım olacaq. 

Digər tərəfdən, insanlıq yeni şərtlərə çox tez uyğunlaşmaq qabiliyyətini bir daha nümayiş 

etdirir. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün zəruri hala gələn “sosial təcrid” anlayışı 

bütün şirkətlərə çətin iş üsulu ilə uzaqdan işləmə mədəniyyətini öyrətdi və onların iş tərzində 

dəyişikliklərə səbəb oldu. Zoom, Microsoft Teams və s. kimi video konfrans proqramları və 

ya  Slack  kimi əməkdaşlıq tətbiqetmələri, iş adamları və şirkətlər üçün ən vacib vasitələrdən 

birinə çevrildi. Yaşadığımız “yeni normal” vəziyyət, video və telekonfrans tətbiqlərindən başqa 

daha çox insanın yeni nəsil texnologiyalarıda sınamasına səbəb olur. 

Covid-19 pandemiyası təhsil tarixində də ən böyük hadisələrindən biridir – faktiki olaraq 

bu sistemin funksionallaığına dərin təsir göstərdi: 190 ölkədə 1,5 mlrd. şagird-tələbə kontingenti 

elm-təhsil prosesindən uzaqlaşdı. Bu böhranla paralel olaraq cavan nəslin sosial-iqtisadi 

vəziyyətdə davamlı inkişafın tələblərinə uyğun deyil. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin, təhsilin əlavə maliyyələşdirilməsi haqqında göstərişləri təhsil sahəsində 

stimul kimi müəyyən olundu. Bu baxımdan xüsusilə informasiya, texnologiya və biliyin dünya 

iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsinə və rəqabətədavamlılıq faktoruna çevrildiyi bir 

dövrdə ölkəmizdə elm və təhsilə ayrılan xərclərin artırılması ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı 

üçün çox önəmlidir. Bu səbəbdən təhsil sisteminin strateji planı hazırlandı. 

Təhsil sisteminin strateji planı aşağıdakı kimi müəyyənləşib: 

 hər bir vətəndaşın tibbi-sosial təhlükəsizliyin müəyyən edilməsi; 

 müəllimlərin pedaqoji hazırlığın tələb olunan səviyyədə saxlanması; 

 dərs prosesinin cevikliyin artırılması və təhsil infrastrukturunun inkişafı (Tİİ). 

Bunları nəzərə alaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyası tərəfindən onlayn (distant) 

mühitində təhsil formatın görüldüyü işlər təyin olundu. Onlardan: 

 onlayn təhsil platformaların istifadəsi ilə tədrisin təşkili; 

 videoxostinq vasitəsi ilə təhsil kontentin çatdırılması (“YouTube”da yerləşdirilməsi); 

 elektron poçt, “Messenger” və digər oxşar resurslar vasitəsilə əlavə materialların 

göndərilməsi və elmi mübadilələrin keçirilməsi;   

 elektron tədris materialların yaradılması. 

Distant təhsilin təmin etmək üçün gündəlik rəqəmsal servislərindən istifadə edərək onların 

təşkili funksiyaları da genişdir. Bu baxımdan əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də rəqəmsal 

bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət edən tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

olmalıdır. Bu şərtlərə aşağıdakılar da daxil edilməlidir: 

 pandemiya şəraitində təhsil münasibətlərin, tərəflərin və iştirakçıların psixososial 

dəstəyini təmin edən resurslar; 

 rəqəmsal təlim-təhsil idarəetmə sistemləri; 

 mobil cihazlar bazası əsasında təlim-təhsil proqramlar; 

 genişlənmiş “Offline” funksionallığı olan proqramlar; 

 kütləvi açıq onlayn kurslar; 

 özünü öyrənmə xidmətlər və elektron “Reader”lər; 

 onlayn rejimində əməkdaşlığı təmin edən proqramlar; 

 rəqəmsal tədris kontentin yaradılması üçün instrumentlər. 

Pandemiya dövründə davamlı və keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsinə şərait yaradan bir 

sıra alətlər var. Bu alətlər şək. 1. təsvir olunub:   



 

Şək 1. Pandemiya dövründə davamlı təhsilin təmin olunması alətləri 

 

Nəticədə vurğulamaq istərdik ki, İnternet şəbəkənin və tədrisi təmin edən tərəflərdə 

müasir texniki avadanlığın az olması bu prosesi həyata keçirməyə əngəllər yaradır. 

 

Şək. 2. Distant təhsilin müasir vəziyyəti 

Müəllimlər üçün “on-line” servislər: 

 “Google Classroom” tədris müəssisələr üçün bulud servisləri; 

  “Microsoft Teams” komanda işi üçün platforma; 

  “Cisko Webex” və “Zoom” videokonfranslar üçün servis; 

 “ClassDojo” real vaxt çərçivəsində sinif icmalarının işini qiymətləndirmək üçün əlavələr; 

 “ClassTime” cari (bir anlıq) testlər üçün servis. 

 

 İntellektual informasiya sistemləri; 

 E-elm və E-təhsil; 

 E-monitorinq  və E-audit 

 Müasir təhsil üsullarının tətbiqi; 

 E-maarifçilik və tədris; 

 E-mədəniyyət sistemləri 
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“on-line” analitik dərs sistemləri; 

“on-line” kitabxana, E-kitab; 

tədris materialları 



 

Şək. 3. Elektron Akademiya sistemi (EAS) 

Yaranmış bir çox problemlərə baxmayaraq ali təhsil müəssisələrinin və təhsil sahəsində 

mövcud olan bütün təhsil təşkilatlarının tədrisin keyfiyyəti və məzmunu baxımından bu çətin 

dövrdə həyata keçirdikləri bütün cəhdlər və fədakarlıqlar yüksək qiymətləndirilməlidir. 

 

Ədəbiyyat 

1. COVİD-19: təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili barədə  təkliflər. 

https://www.arti.edu.az/nodupload/editor/files/; 

2. Pandemiya dövründə onlayn təhsil və biliyin qiymətləndirilməsi. 

https://xalqqazeti.com/az/news/53008. 

 

 

 

11. Nərgiz Əzimova Vəliəddin 

Baki Dovlet Universitetinin “Neft kimyasi və kimya texnologiyasi” kafedrasının baş müəllimi 

 

Atiq Əliyev Əsban 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət 

idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının baş müəllimi 
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Xülasə 

 

Təşkilatın Coğrafi İnformasiya Sistemlərini (CİS) idarə etmək strategiyaları, təşkilat 

daxilindəki texnologiyanın uğur qazanmasında həlledici rol oynayır. Hər hansı bir texnoloji 

yenilikdə olduğu kimi, sistemin müvəffəqiyyətində də əsas amil təşkilatın iş problemlərini həll 

etmək üçün necə tətbiq edilməsidir. CİS-in tətbiqi, tətdiqi və istismarı üzrə geniş miqyaslı 

strategiyalar onun iş ehtiyaclarına nə dərəcədə yaxşı xidmət etdiyini müəyyənləşdirir. Bu məqalə 

kompleks təşkilatlarda informasiya sistemlərin texnologiyasının mənimsənilməsi ilə əlaqəli 

idarəetmə və təşkilati məsələlərə toxunur. CİS-in tətbiqi, istifadəsi və biznes əməliyyatlarına 

inteqrasiya üçün alternativ strategiyaların idarə olunması ilə bağlı məsələləri müzakirə olunur. 

Məqalədə sistemlərin strategiyası hazırlanarkən nəzərə alınmalı olan əsas təşkilati amilləri 

vurğulamaq üçün müxtəlif təcrübələrdən istifadə olunur. 

 

Giriş 

Qloballaşan müasir dövrümüzdə idarəetmə sistemində modernləşmə yeni idarəetmə 

modelləri zərurətini yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə aparılan ardıcıl islahatlar idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, yeni düşüncə tərzinin 

formalaşdırılmasına istiqamətlənmişdir. Yeni idarəetmə modellərinin əsas prinsiplərindən biri 

şəffaflığın artırılmasının ön plana çəkilməsidir. Bu baxımdan, dövlətimizin başçısı tərəfindən 

demokratik idarəçiliyin formalaşdırılması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın, 

operativliyin artırılması, xidmətlərin daha keyfiyyətli və müasir innovasiyalarla həyata 

keçirilməsi məqsədilə dövlət orqanlarının qarşısında yuxarıda qeyd edilən prinsiplərə əsaslanan 

idarərtmə mexanizmi, vətəndaş müraciətlərinin qəbulu, icrası və cavablandırılması sahəsində 

müasir xidmət səviyyəsinin yaradılması vəzifəsi qoyulmuşdur. 

Bu baxımdan Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) istənilən məkanla bağlı məlumatların 

toplanması, emalı, saxlanılması, hazırlanması, kartoqrafik təqdimatı və yayılmasını təmin edən 

mükəmməl bir informasiya sistemidir. Coğrafi məlumatların istifadəsi ilə bağlı elmi, tədris və 

praktiki problemlərin həlli üçün ən əlverişli alət kimi müasir informasiya cəmiyyətində CİS-nin 

tətbiqi çox böyük sürətlə artmaqdadır. 

İnsanla təbiət arasındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdıran coğrafiya elmini inkişaf etməkdə olan 

texnoloji imkanlarla fərqli metod və üsulları özündə cəmləşdirir və istifadə edir. Bu metodlardan 

istifadə edərək təsir sahəsini daha da genişləndirir və beləliklə dövrünə uyğunlaşır. Günümüzdəki 

texnoloji imkanlar tək coğrafiya elminə deyil eyniliklə bütün sahələrə verdiyi ən böyük 

töhfələrdən biri də CİS-dir. CİS rəhbər kadrın yer üzünü necə daha yaxşı başa düşəcəyini, daha 

yaxşı necə ifadə edilə biləcəyini, idarə etdiyi obyektin istənilən formasına baxmayaraq texnoloji 

imkanların verdiyi asanlıqla düz bir kağıza necə köçürülə biləcəyini və relyef formalarının iki və 

ya üç modelləşdirilmiş ölçülərini göstərir. Bundan əlavə, CİS birdən çox məlumat qatını birlikdə 

və ayrı-ayrılıqda məlumat qatlarında araşdıraraq yeni məkan məlumatları yaratmaq üçün təhlillər 

aparmaq imkanı verir. 

VI sənaye inqilabından sonra inkişaf etmiş texnoloji imkanlar CİS-in funksiyalarının 

artmasına səbəb oldu. Bu şəkildə CİS yalnız xəritələrin çəkilməsindən ibarət deyil, eyni zamanda 

məlumatların rəqəmsal mühitdə saxlanmasına və ənənəvi metodlardan daha sürətli 

qiymətləndirilməsinə imkan verir. CİS köməyi ilə mövcud məlumatlardan yeni məlumatlar 

çıxarıla bilər və bu məlumatlardan asılı olaraq müxtəlif proyektlər yaradıla bilər. Bu, 

məlumatların zənginliyini artırır. Digər tərəfdən, CİS mühitində yaradılan proyektlər kompüter 

mühitində rahat şəkildə saxlanıla bilər və zamanla yenilənə bilər. Bu şəkildə yararsız və 

köhnəlmiş məlumatların qarşısı alınar. 

 

Ağıllı şəhər informasiya sistemi 



 

CİS və şəhər bazasına salınmış forması olan Ağıllı Şəhər İnformasiya Sistemləri, 

informasiya texnologiyalarının məhsulu olaraq, sürətli şəhərləşmənin yaratdığı artan və 

mürəkkəb problemlərin həlli baxımından şəhər rəhbərliklərinə böyük imkanlar təqdim edir. Bu 

işdə coğrafi məlumatlar və şəhər məlumat sistemləri haqqında məlumat verildikdən sonra 

sistemlərin şəhər idarəetməsi üçün əhəmiyyəti və faydaları, hazırlıq və tətbiqetmə proseslərində 

qarşılaşılan problemlər vurğulanmışdır. Coğrafi və şəhərsalma məlumat sistemi tətbiqləri və bu 

çərçivədə keçirilən işlər, işin başqa bir hissəsini təşkil edir. Şəhər siyasətinin müəyyənləşdirilməsi 

və həyata keçirilməsi prosesində informasiya sistemlərindən maksimum dərəcədə istifadə etmək 

inkişafa nail olmaq deməkdir. 

Nəqliyyatdan tutmuş planlaşdırma, ətraf mühitin qorunması, tullantıların idarəedilməsi, 

iqtisadiyyat, səhiyyə, təhsil, şəhər təhlükəsizliyi və turizmə qədər bir çox dövlət xidmətlərinin 

icrasında iştirak edən yerli hökumət təşkilatları arasında; Mərkəzsizləşmə və demokratikləşmə 

meyllərinin tələb olunduğu bir yerdə onlardan daha səmərəli və məhsuldar xidmətlər göstərmələri 

gözlənilir. Bu məqamda Coğrafi və Şəhər İnformasiya Sistemləri inkişaf edən informasiya 

texnologiyalarının hədiyyə olaraq yerli idarəetmənin xeyrinə təqdim olunur və getdikcə artan və 

mürəkkəb şəhər problemlərinin həlli səylərinə böyük töhfə verir (şək. 1). 

 

 

Şəkil 1. Ağıllı şəhər informasiya sistemləri 

 



Bəzi yerli hökumətlər informasiya texnologiyalarını bir-birindən müstəqil olaraq yalnız 

avtomatlaşdırma üçün istifadə edirlər. Çox vaxt bu koordinasiya olmadan dizayn edilmiş və 

həyata keçirilmiş bu sistemlərin istismarında hardware, proqram təminatı və kadr baxımından 

uyğunsuzluqlar meydana gəlir. Bu vəziyyət menecerlərin informasiya sistemləri ilə bağlı 

gözləntilərində tərəddüdlərə səbəb olur və şəhər məlumat sistemlərinin yaradılması və inkişafı ilə 

bağlı səyləri ləngidir. 

Elektron səhiyyə informasiya sistemi 

İnkişaf etmiş ölkələrdə təcili yardım xidmətləri, fövqəladə vəziyyət monitorinqinin və 

sürətli müdaxilənin səmərəliliyinin artırılması üçün CİS istifadəyə böyük maraq göstərilir. Bu 

sistemlər, təcili yardım xidmətləri effekli şəkildə ünvana təcili və qısa yolla çatdırılması. Eyni 

zamanda xəstənin tibbi tarixçəsi əlavə məlumat olaraq ekranda göstərilir ki, işin effektivlitini 

artırmış olur. 

Eyniylə bu sistem fövqəladə halların effektiv şəkildə aşkar etməyə və bəzi hadisələrin 

qarşısını almağa kömək edə biləcək qərar dəstəyi və potensial faydalı bilik təmin etmək üçün 

məkan-müvəqqəti məlumat hasilatı üsullarından istifadə etməklə daha səmərəli istifadə edilə 

bilər. 

Bu gün, fövqəladə halların idarə edilməsi üçün məlumat sistemləri, səmərəli saxlama 

təmin etmək üçün böyük məlumatların işlənməsi üçün alətlər daxil olmaqla, qərar dəstəyi 

funksionallığını həyata keçirmək üçün təkmilləşdirilə bilər. Əlavə olaraq, məlumat mədənindən 

istifadə edərək tarixi fövqəladə məlumatların təhlili, fövqəladə halların real vaxtda effektiv 

şəkildə aşkarlanmasına və qarşısını almağa kömək edə biləcək yeni, potensial faydalı biliklər 

təmin edəcəkdir. 

 

Ağıllı kənd təsərrüfatı informasiya sistemi 

Texnoloji yeniliklər və yerleşim texnologiyası ətraf mühiti qoruyan və insanlara 

mükəmməl qidalanma qabiliyyəti olan dinamik və rəqabət qabiliyyətli bir kənd təsərrüfatının 

yaradılmasına kömək edir. Əkinçilikdəki bəzi təbii xüsusiyyətləri nəzarət altına alınmasa da, CİS 

tətbiqləri ilə daha yaxşı başa düşülə və idarə edilə bilər. CİS effektiv məhsul məhsuldarlığının 

qiymətləndirilməsində, torpaqda dəyişikliklərin analizində və eroziyanın 

müəyyənləşdirilməsində və təmizlənməsində əhəmiyyətli dərəcədə kömək edə bilər. Daha dəqiq 

və etibarlı məhsul təxminləri qeyri-müəyyənliyi azaltmağa kömək edir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafında mərkəzi məsələ məhsuldarlığı, məşğulluğu və kənd 

təsərrüfatı əhalisinin yoxsul təbəqələrinin gəlirlərini artırmağın zəruriliyidir və CİS-i kənd 

təsərrüfatında tətbiq etməklə bu vəziyyət həll edilə bilər. CİS alətləri və onlayn veb mənbələri 



peyklər tərəfindən toplanan çoxpektral görüntülərdən istifadə edərək əkinçilərin məhsul 

proqnozlaşdırmasına və kənd təsərrüfatı məhsullarının idarə olunmasına kömək edir. CİS-in kənd 

təsərrüfatı mühitlərini və iş axınlarını təhlil etmək və görüntüləmək qabiliyyətinin əkinçilik 

sənayesində iştirak edənlər üçün çox faydalı olduğu sübut edilmişdir. CİS, torpaq məlumatlarını 

təhlil etmək və bitkilərin ən yaxşı şəkildə faydalanması üçün hansı bitkilərin harada və necə 

torpaq qidalanmasını təmin edəcəyini müəyyənləşdirmək imkanına malikdir. 

Kənd təsərrüfatında olan CİS, fermerlərə torpaq ehtiyatlarının daha yaxşı idarə olunmasını 

təmin edərək istehsalın artmasına və xərclərin azaldılmasına kömək edir. 

Geomatics Texnologiyasından istifadə edən Kənd Təsərrüfatı Coğrafi İnformasiya 

Sistemləri fermerlərə yağış, temperatur, məhsul məhsuldarlığı və s.-də mövcud və gələcək 

dalğalanmaları xəritələşdirməyə və proyektləşdirməyə imkan verir. 

Kənd təsərrüfatı xəritələşdirilməsi gündən-günə əkin sahələrinin monitorinqi və idarə 

olunması üçün vacibdir. Kənd təsərrüfatının inkişafını və kənd inkişafını asanlaşdırır. Əkin 

sahələrinin coğrafi və geoloji xüsusiyyətlərinin dəqiq xəritələnməsi alimlərə və fermerlərə daha 

təsirli və səmərəli əkinçilik texnikaları yaratmağa imkan verir. Fermerlər gübrələrdən daha yaxşı 

istifadə, zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə, təbii ehtiyatları qorumaq və s. şəklində 

daha çox düzəldici addımlar ata bildikləri üçün, bizə daha çox keyfiyyətli qida məhsulları verilir. 

Tarlalardakı, traktorlardakı və fermer təsərrüfatlarının üstündəki peyklərdəki sensorlar 

daima məlumat toplayır. Qabaqcıl texnologiyalar bu məlumatları fermerlərin və torpaq 

müdirlərinin daha çox məlumatlı və vaxtında qərarlar qəbul etmək üçün istifadə edə biləcəyi 

məlumatlara çevirə bilir. Bu da öz növbəsində məhsuldarlığı artırır və ətraf mühitə təsirləri 

azaldır. 

Əkinçilik, həssas avadanlıqlar, əşyaların İnterneti (IoT), sensorlar və aktuatorlar, coğrafi 

konumlandırma sistemləri, Big Data, İnsansız Hava Vasitələri, robot texnikası və s. (şək. 2). 

 



 

Şəkil 2. Ağıllı kənd təsərrüfatı sistemi 

Təqdim etdiyi üstünlüklərin çoxluğu sayəsində geniş populyarlıq qazanan kənd 

təsərrüfatında bir konsepsiya dəqiq əkinçilikdir. Fermerlərə torpaq-bitki ehtiyacları barədə 

vaxtında coğrafi məlumat toplamaq və kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaq və ətraf mühiti 

qorumaq üçün əraziyə xas qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini tətbiq etmək imkanı verir. 

 

Hərbi idarəetmə sistemi 

Hal-hazırda CİS komandanlıq və idarəetmə sisteminə inteqrasiya olunmuş müasir 

informasiya texnologiyalarının elementi kimi istifadə olunur. Üç ölçülü xəritə ən yaxşı 

nümunələrdən biridir, bunun sayəsində qurulmuş məlumatları daha aydın göstərmək mümkündür. 

Relyefin üçölçülü formada göstərilməsi üçün xəritənin hündürlüyü matrisinin qurulmasını 

yerinə yetirmək lazımdır. 

Rəmzlər həll olunan tapşırıqlardan asılı olaraq, nümayiş olunan ərazinin ərazisində, 

həmçinin ərazi obyektlərinin detal dərəcəsində və istismar vəziyyətində fərqlənə bilər. 

Üç ölçülü modelləşdirmə rejimində işləyərkən CİS operatoru yerdə müxtəlif ölçmələr 



aparmaq, modeldəki obyektlərin üçölçülü ekranının görünüşünü dəyişdirmək və günün vaxtını 

dəyişdirmək qabiliyyətinə malikdir. 

Hərbi komandanlığın bütün səviyyələrində - taktiki və strateji səviyyələrdə üç ölçülü ərazi 

modellərindən istifadə etmək imkanı var. 

CİS "Operator" proqramının yeni versiyaları (ZAO "KB Pano-frame") qoşunların 

hərəkətlərinin üçölçülü ssenarilərini yaratmağa imkan verir ki, bu da alt birliklərin hərəkətlərini 

müxtəlif şərtlərdə daha aydın şəkildə nümayiş etdirməyə imkan verir (Şək. 3). 

 

 

Şekil 3. Yük maşını modelinin üç ölçülü şərti işarəsi 

Dövlət vahid informasiya sistemi 

 

Bir təşkilatda texnologiyanın tətqiqi və tətbiqi ilə bağlı idarəetmə məsələləri müvəffəq 

olmaq üçün texnoloji məsələlərdən daha çox vacibdir. Bu bir çox texnologiyaya aiddir və CİS 

üçün xüsusilə aktualdır. 

CİS-in bir neçə xüsusiyyətləri onu digər texnologiyalardan fərqləndirir və ixtisaslaşmış 

təşkilati və idarəetmə yanaşmalarını tələb edir. Bu məsələlərə coğrafi məlumatların xüsusiyyətləri 

və təşkilatın iş əməliyyatlarındakı rolu, CİS texnologiyasının mövcud vəziyyəti və gələcək 

istiqamətləri, CİS texnologiyasının təşkilatdakı digər texnologiyalarla əlaqəsi və CİS 

məlumatlarının çox istifadə xarakteri daxildir. CİS bir təşkilata daxil olduqda təşkilati nəticələr 

və təsirlər texnoloji təsirlər qədər diqqətlə həll olunmalıdır. 

CİS müxtəlif texnologiyalar və təşkilati tətbiqetmələrə istinad etmək üçün istifadə olunan 

geniş bir termindir. Əslində, bir təşkilatda olan CİS, digərindəki ilə çox fərqli ola bilər. Yerli 

rəhbərliklər kimi bəzi təşkilatlar üçün CİS, təşkilatın əksər fəaliyyətlərini təsir edən və bir-birinə 

bağlayan bir məlumat və əməliyyat çərçivəsini təmsil edə bilər. Digər təşkilatlarda CİS yalnız bir 

tapşırığı yerinə yetirmək üçün istifadə olunan sadə bir alətdən ibarət ola bilər. CİS 

tətbiqetmələrinin növləri müxtəlif səviyyələrdə texnologiya, istifadəçi sayı və əməliyyat 

tapşırıqlarına və təşkilatların özlərinə təsirləri geniş dəyişir. 

 



Nəticə 

CİS idarəetmə məsələləri ilə bağlı araşdırmaya əsaslanan rəhbərlik hələ azdır. CİS ilə 

əlaqəli ənənəvi idarəetmə nəzəriyyəsinin araşdırılması, ümummilli hökumət şəraitində CİS 

planlaşdırma prosesinin müzakirəsi, məlumat mübadiləsi məsələləri və regional və yerli 

idarəetmə orqanlarında CİS tətbiqinin araşdırılması kimi xüsusi məsələlərlə məhdudlaşır. 

Günümüzdə ən faydalı CİS rəhbərliyi bu sahədə fəaliyyət göstərənlər tərəfindən hələ də çatdırılır. 

Bununla yanaşı, mövcud CİS idarəetmə məlumatlarını sintez etmək, əlaqələndirmək və 

təşkilatına tətbiq etmək sizlərə buraxılır. Bu mövcud tövsiyələrin təhlilində və istifadəsində əsas 

prinsip təşkilat kontekstidir - təşkilatın təcrübələrinin yaşandığı mühit və başqa bir təşkilatın CİS 

istifadə etməyi planlaşdırdığı mühit. 

Bir təşkilat üçün CİS idarəetmə strategiyalarının inkişafına ən yaxşı yanaşma, üç əsas amil 

rəhbər tutaraq yuxarıdan aşağıya doğru inkişaf yanaşmasını izləməkdir: 

1. Təşkilatda CİS-in rolu və əhatə dairəsi 

2. Müəssisəyə, məlumatlara və xidmətə və ya iş alətinə - uyğun olan və müəyyən modeldə 

iştirak edən nəticələrin qiymətləndirilməsinə uyğun olan CIS təşkilati modeli. 

3. Təşkilatın məqsədləri, planları və vəziyyəti kontekstində qiymətləndirilən CİS 

sahəsindən xüsusi idarəetmə məsələləri barədə məlumat; əsas strategiyalara aşağıdakılar daxildir: 

a. Müvafiq CİS tətbiqi prosesinin hazırlanması 

b. CİS-in strateji baxışının və rolunun yaradılması 

c. Təşkilati risk qiymətləndirməsinin aparılması 

d. İştirakçıları əlaqələndirir 

e. CİS komitəsini və komanda mühitini effektiv şəkildə idarə etmək 

f. Müvafiq rabitə və məlumat təmin etmək 

g. Lazımi rəhbərlik və öhdəlik səviyyəsində dəstəyin təmin edilməsi 

h. CİS-in idarəedilməsi və nəzarəti üçün effektiv bir model və prosedurun 

hazırlanması 

i. Müvafiq kadr siyasətinin qurulması 

j. Məlumat əldə etmək mühitinin idarə edilməsi 

k. Strateji zamanlama 

l. CİS-in təşkilatın fəaliyyətinə inteqrasiyası üçün effektiv metodlar 

Bu əsas prinsiplər əsasında hazırlanmış hər bir təşkilatın CİS yanaşması özünəməxsus 

olacaqdır. CİS-in uğurlu birləşdirilməsinin tək bir açarı yoxdur. Bir çox amillər meydana çıxır və 

hamısı nəzərə alınmalıdır. Heç bir faktor CİS müvəffəqiyyətini təmin edə bilməsə də, heç birinin 

olmaması uğursuzluğa səbəb ola bilər. Bütün idarəetmə və inteqrasiya aspektlərinə eyni vaxtda 

nəzarət edilməli və hər təşkilat üçün CİS idarəetmə strategiyası bu amillərin özünəməxsus 

birləşməsini nəzərə almalıdır. 
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Big data termini təhlil üçün mövcud məlumat miqdarının kəskin artması ilə əlaqələndirilir. 

Böyük miqdarda məlumatların saxlanması və işlənməsi problemi həmişə mövcud olmuşdur, lakin 

İT-nin inkişafı ilə yalnız bir sıra ən iri şirkətlərin yox, daha geniş şirkətlərin də narahatlığına 

çevrilmişdir. Big Data’nın ortaya çıxması üçün katalizator rolunu oynayan bir neçə səbəb var. 

Hər şeydən əvvəl, məlumat generatorlarının sayı artdı və çox böyük bir həcmli - bunlar müxtəlif 

növ sosial şəbəkələr, e-poçt məlumatlarıdır. Əlavə olaraq, müxtəlif növ sensorlar - mobil 

operatorların Zəng Məlumat Qeydləri (CDR), telemetriya məlumatları, CCTV kameralarından 

məlumatlar və s. İkincisi, saxlama xərclərindəki ciddi azalma bir çox şirkətin “məlumatları məhv 

etmək üçün çox dəyərli” paradiqmasına riayət edə bilməsi deməkdir. Məlumatların miqdarına 

əlavə, onların təməli də dəyişdi. 

"Big data"-nın mənbələri aşağıdakılar ola bilər: 

1. Sosial media məlumatlar.: Facebook, Twitter, İnstagram, veb saytlar, tətbiqlər və s. 

2. İzləmə cihazlarından alınan məlumatlar: uzaq sensorlardan, sayğaclardan və s. 

3. Əməliyyat məlumatları: bilinq əməliyyatları və s. 

4. Biometrik məlumatlar: barmaq izləri, əlyazma, retina; 

5. İnsan tərəfindən yaradılan məlumatlar: qeydlər, kağız sənədlər. 

[3,4] -də məlumatların əldə edilməsinin üç əsas forması müəyyən edilmişdir: birbaşa giriş, 

məlumatların açıqlanmasına əsaslanan giriş (açıq məlumatlar), həmçinin giriş 

tələb əsasında. 

Böyük məlumatlar ümumiyyətlə fərqli mənbələrdən, fərqli zaman bazalarında toplanır və 

bəzi məlumat klasterlərində toplanır. Buna görə qeydləri bir-biri ilə bağlamaq, onları 

dəyişdirmək, sorğulara əsasən yeni dəyişənlər yaratmaq lazımdır. Bütün məlumat 

transformasiyalarını eyni vaxtda sənədləşdirmək və etibarlılığın ölçülməsi və dizaynının 

fundamental əsaslarını nəzərə almaqla yanaşı ənənəvi elmi və analitik prosedurlardan istifadə 

etmək tələb olunur. 

Big Data tətbiq olunan analiz metodları və üsulları aşağıdakılardır: 

 Süni neyron şəbəkələri; 

 Süni intellekt və digərləri; 

 Prediktiv analitikasının metodları; 

 Statistik metodları; 

 Riyazi dilçilik; 

 Crowdsourcing; 

 Hisslərin təhlili; 

 Paylanmış fayl sistemləri 



Marketinq tədqiqatlarının standart yolu vaxt aparan, baha başa gələn və həmişə təsirli 

deyil. Ona alternativ olan kraudsorsinq - iki və ya üç gündür və siz artıq istehlakçınızdan bir 

hesabat alıb, onun məhsulunuza olan tələbini dəqiq bilirsiniz. Kraudsorsinq ən ümumi şəkildə - 

hal-hazırda korporativ və dövlət idarəçiliyində fəal şəkildə istifadə olunan xüsusi problemləri həll 

etmək üçün əhalinin geniş təbəqələrini cəlb etmək üçün sosial texnologiyalardan biridir. Çox vaxt 

bu müddət hərfi mənada - "kütlənin resursu" kimi tərcümə olunur, lakin azərbaycan dilindəki 

"kütlə" sözü mənfi məna daşıyır. Kraudsorsinq - könüllü şəkildə insanların subpodrat işinin bir 

növü kimi yaradıcılıq qabiliyyətlərindən, biliklərindən və təcrübələrindən istifadə edərək 

innovativ istehsal fəaliyyətinin müxtəlif problemlərinin həllinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.  
 

Şək 1. Kraudsorsinqin təsnifatı 

 

 

Həll olunan məsələlərin növünə görə: 

1. Məsulun (kontentin) layihələndirilməsi və yaradılması; 

2. Kontentin variantlarının seçilməsində səsvermənin tətbiqi; 

3. Qərar qəbulunun müəyyən edilməsi; 

4. İş personalın seçimi; 

5. İnformasiyanın yığılması və fikir mübadiləsi; 

6. Kraudsorsinqdə istifadə olunan proqram təlimatının testləşdirilməsi. 

Bu termin ilk dəfə yazıçı Jeff Howe və Wired jurnalının redaktoru Mark Robinson 

tərəfindən 2006-cı ilin iyun ayında yaradıldı. Autsorsinq işində şirkətin səlahiyyətlərindən 

kənarda müəyyən bir pul müqabilində peşəkar icraçılara göndərildiyi halda, kraudsorsinqdə iş 

üçün ödəniş tətbiq olunmur və ya da çox az bir miqdardadır. Bütün lazımi işlər boş vaxtlarını 

kontent yaratmağa, problemlərin həllinə, hətta araşdırma və inkişaf etdirməyə sərf edən ödənişsiz 

və ya az maaşlı həvəskar mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Kraudsorsinqin əlamətlərindən 

biri işin kiçik hissələrə (modullara) bölünməsidir. MIT Sloan Management Review, 2011-ci ilin 



sentyabr ayında Tokionun Kobe Universitetindəki marketinq professoru Susumu Ogawa və 

Münhen Biznes Məktəbinin professoru Frank Pillerin şirkətlərin hər yerdə ucuz informasiya 

texnologiyalarından istifadə edərək "əmtəə istehsalını idarə etmə riskini necə azaltdığını" 

araşdıran bir kütlədən qaynaqlanması barədə bir məqalə yayımladı. kənar şəxslərin dizayn 

hazırlanması prosesinə cəlb edilməsi. Məqalədə, alıcıları idarəetməyə necə ən təsirli şəkildə cəlb 

edə biləcəyinizin göstərildiyi nümunədən istifadə edərək iki şirkətdə bir neçə illik araşdırma təsvir 

edilmişdir. 

Faydaları 

• Dünyadakı istedadlı insanlara daha yaxın olmağı. 

• Meritokratiya: məhz konkret məhsul vacibdir. Vətəndaşlıq və peşə vərdişləri vacib deyil. 

Meritokratiya (hərfi mənada "layiq olanların gücü", Lat. Meritus "layiqli" + Qədim Yunan 

κράτος "güc, hökumət" mənşəli), sosial mənşəli və maddi mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq 

ən bacarıqlı insanların rəhbər vəzifələr tutması lazım olan idarəetmə prinsipidir. sərvət. 

• Bir nəfərin işinin böyük bir qrupa həvalə edilməsi. 

• Cəlbedici auditoriyanın işi nəticəsində lazımi materialları, fikirləri və digər məlumatları əldə 

edilməsi. 

Kraudsorsinqin bir çox növ arasında səsvermə və fikir toplama, elmi materialların 

işlənməsi layihələri, rəqabət platformaları, mikrotapşırıqlar, kraudsorsinq aqreqatorları, istinad 

mənbələri, məlumat mübadiləsi layihələri, məzmunu ilə müxtəlif əməkdaşlıq formaları və 

kollektiv yeniliyə dəstək seçilirlər. 

Kraudsorsinq layihələrin nümunələri: 

• Wikipedia əsasən könüllülər tərəfindən yaradılan elektron ensiklopediyadır. 

• InnoCentive, Procter & Gamble, DuPont və BASF kimi şirkətlərin yaratdığı problemləri həll 

etmək üçün alimləri rəqabət haqqı 10.000-100.000 dollar qarşılığında dəvət edən bir 

şirkətdir; 

• Peer-to-Patent - əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanan bir Amerika layihəsi: dövlət patent idarəsi 

açıq İnternet cəmiyyəti ilə davamlı olaraq işləyir, könüllülər şəbəkəsi (elm adamları, texniki 

mütəxəssislər, ixtisas dərəcələri patentləşdirmə prosesində iştirak etməyə imkan verən 

insanlar) patent müraciətlərinin nəzərdən keçirilməsində iştirak edir 

• NASA Clickworkers, həvəskar astronomlar tərəfindən Mars səthinin bir sıra şəkillərini təhlil 

etmək üçün yaradılmış bir NASA layihəsidir. 

• Könüllü hesablama bəzi işlərdə də kütlə mənbəyi modelini tətbiq etmək üçün düşünülür. 

Bura kompüterlərin əsasən müxtəlif tədqiqat modellərini hesablamaq və məlumat 

analizini aparmaq üçün istifadə olunduğu müxtəlif paylanmış hesablama sistemləri aiddir. 

Kraudsorsinq həm iş, həm də dövlət üçün misilsiz bir vasitədir. Təbii ki, biznes mühitində ilk 

növbədə kraudsorsinq tətbiq edilmişdir.Onun nəticələri kütlələrin yaradıcı enerjisindən istifadə 

edərək, yenilərinin yaradılması üçün təzə, orijinal fikirlər təklif etməklə, mövcud məhsulların 

keyfiyyətini və çeşidini yaxşılaşdırmaqla tətqiqatla məşqul olan işçilərin əmək haqlarını 

əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verdi. Nümunə olaraq tanınmış xarici şirkətlərin Procter 

& Gamble, Fiat, Starbucks, Facebook, Lego və s.-nin uğurlu təcrübəsindən bəhs etmək olar. 

Biznesin idarə edilməsində öz effektivliyini göstərmiş texnologiyaların tətbiq edilməsi əsasında 

qurulmuş ənənəsi, həmçinin dövlət siyasətinin formalaşdırılmasına ictimaiyyəti cəlb etməkdə 

davamlı bir meyl, dövlət idarəçiliyində kraudsoursun aktiv istifadəsinə kömək etdi. 

Dövlət idarəçiliyində kraudsorsinq layihələri konkret səlahiyyət orqanlarının sosial 

sifarişidir, buna görə mövzu, obyekt, məqsəd, hədəflər, məhdudiyyətlər onlar tərəfindən müəyyən 

edilir. Bununla birlikdə, dövlət idarəçiliyində kütlə mənbəyindən istifadə etmək üçün bu 

texnologiyanın tətbiqinin effektivliyini və nəticələrinə xalqın inamını təmin edəcək bir sıra ilkin 

şərtlərə uyğunluq tələb olunur: 



 dövlətin yüksək vəzifəli şəxslərinin əmrlərini yerinə yetirmək üçün kütləvi mənbələrin siyasi 

bir kampaniyaya çevrilməsinin və yeniliklərin rəsmi tətbiqi üçün inzibati prosedurun istisna 

edilməsi; müzakirə nəticələrinin şəffaflığının təmin edilməsi; 

 hakimiyyət orqanları ilə əhali arasında qarşılıqlı əlaqə prosesində təkliflərin nəzərə alınması, 

habelə ehtiyatlı bölgü və çoxsaylı təkliflərin təhlili üçün metodların müəyyənləşdirilməsi 

üçün aydın şəkildə tənzimlənən şəffaf mexanizmlərin mövcudluğu; 

 layihə iştirakçıları ilə davamlı ikitərəfli əlaqə, "kütlənin" bu gündən bəri layihələrdə 

iştirakının nəticələri barədə yüksək səviyyədə məlumatlılığı, “Bu məlumatlar, kraudsorsinq 

iştirakçılarının iştirakı və emosional yükünü artırmaq üçün işləyəcək ...”; 

 dövlətin səlahiyyətlilər tərəfindən konkret siyasi və inzibati qərarların qəbul edilməsinə 

zəmin yaradan vətəndaşların populyar və ağlabatan təşəbbüslərinə diqqəti; 

 hakimiyyət orqanlarının vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoq aparmağa hazır olması, bu artıq 

hakimiyyət ilə dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirmişdir. 

Bu şərtlərə aşağıdakılar da daxil edilməlidir: 

 layihədə müzakirə olunan məsələlər, hakimiyyət orqanlarının mübahisəli və / və ya populyar 

olmayan inzibati qərarlarının artıq tətbiq olunduğu mövzular və problemlər dairəsindən 

erkən çəkilmə təcrübəsinin istisna edilməsi; 

 kütlə mənbəyi layihələri nəticəsində qəbul edilmiş və həyata keçirilmiş idarəetmə qərarları 

üçün səlahiyyətlilərin tam məsuliyyəti; 

 istənilən sayda iştirakçı üçün və layihənin istənilən mərhələsində, xüsusən səsvermə 

dövründə texniki və informasiya vasitələrinin fasiləsiz işinin təmin edilməsi; 

 iştirakçıların tərkibinin, onların motivlərinin, eləcə də kraudsorsinqin nəticələrinin aydın, sərt 

və kəmiyyətlə təsdiq olunmuş bir təqdimatı; 

 prosedurlar, meyarlar, göstəricilər və qiymətləndirmə göstəriciləri, habelə interaktiv media 

qaydalarına uyğun hesablamalar da daxil olmaqla dövlət idarəçiliyində kraudsorsinq 

layihələrinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün hazırlanmış metodologiyanın 

mövcudluğu; 

 qəbul edilmiş təkliflərin təkcə mediada və vəzifəli şəxslərin hesabatlarında deyil, həm də 

kraudsorsinq saytlarında əks etdirilməsi; 

 kraudsorsinq layihələrinə büdcə xərcləri üzərində dövlət və ictimai nəzarətinin həyata 

keçirilməsi. 

Bu şərtlər yerinə yetirilərsə, kraudsorsinq texnologiyası dövlət rəhbərliyi sistemindəki 

rolu, birincisi, həm ənənəvi, həm də yeni sosial ziddiyyətlərin həlli üçün standart olmayan fikirlər 

irəli sürmək və yaratmaqdan ibarət olan mühüm bir elektron demokratiya formasına 

çevriləcəkdir. 

İkincisi, səlahiyyətli şəxslər tərəfindən fəal vətəndaşların təklifləri nəzərə alınmaqla sosial 

problemlərin həlli və ictimai həyatın spesifik sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün prioritetlərin və 

təlimatların müəyyənləşdirilməsində; layihə iştirakçılarının təkliflərini həyata keçirmək üçün 

səlahiyyətli orqanların konkret fəaliyyətlərində ifadə olunan idarəetmə qərarlarının hazırlanması 

və həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin artırılması; sosial, ekoloji, şəhərsalma və digər 

məsələləri həll etmək üçün idarəetmə orqanlarının hərəkətləri barədə müsbət ictimai rəyin 

formalaşması. Üçüncüsü, hakimiyyət və vətəndaşlar arasında əhalinin həyat təminatına və həyat 

funksiyalarına dair əks əlaqə və konstruktiv dialoqun qurulmasında; əhalinin ehtiyacları nəzərə 

alınaraq əvvəllər qəbul edilmiş idarəetmə qərarlarının tənzimlənməsində; dövlətin idarəetmə 

qərarlarının, səlahiyyətlilərin hərəkətləri ilə, layihələrdə iştirak edən, idarə olunanların razılığı ilə 



qanuniləşdirilməsi. 

Nəticədə demək olar ki, Kraudsorsinq səlahiyyətli orqanlara ictimai ekspert qrupu 

yaratmağa və büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini artırmağa imkan verəcəkdir. Həm 

də onun tətbiqi vətəndaş əlaqələrinin artmasına, sosial-iqtisadi problemlərə birgə cavab verməyə 

və sosial problemləri həll etməyə qadir olan şəbəkəli bir cəmiyyətin inkişafına səbəb olacaqdır 

və ən əsası, bu texnologiya xalqın dövlət strukturlarına inamını təmin edərək bütün idarəetmə 

sistemini dəyişdirə bilər. 
Cədvəl 1 .  

Kraudsorsinqin üstünlükləri Kraudsorsinqin çatışmamazlıqları 

Müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün bilikləri 

inteqrasiya olunmuş subyektlərin çeşidini 

xeyli genişləndirir 

İştirakçıların işinin keyfiyyətini 

proqnozlaşdırmaq çətindir. Kəmiyyət həmişə 

keyfiyyət deyil 

İntellektual rəqəmsal məhsul yaratmaq üçün 

zəruri olan insanların məlumatlarını cəlb 

etmə, paylaşma və istifadə miqyasını 

əhəmiyyətli dərəcədə artırır 

Vacib məlumatların itirilməsi riski. İcraçılara 

layihələr barədə müəyyən məlumatlar 

açıqlamaq lazım olur. Bu məlumatlar isə öz 

növbəsində rəqiblər tərəfindən istifadə edilə 

bilər. 

Ağıllı əməkdaşlıq və bilik inteqrasiya 

imkanları sınırsızdır - nə coğrafi, nə də 

hüquqi 

Layihədə iştirak etmək istəyən insanların çox 

sayda cavab və təkliflərini filtrdən çekirtmək 

proseduru  çox vaxt aparan bir əməliyyatdır. 
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Risk şəraitində idarəetmə qərarların optimallaşması 

 

XÜLASƏ 

 



Hər hansı bir problem, mahiyyət etibarı ilə bir sıra alternativlər arasından bir həll seçmək 

problemidir. Biz həmişə bu və ya digər mənada ən yaxşı seçimi (ağlabatan və irrasional, kəmiyyət 

və keyfiyyət arasındakı ölçü kimi) etməyə çalışırıq və bunu yüz faiz adlandırırıq. Əgər bu halda 

seçim meyarının rolunu oynayan müəyyən bir üstünlük şkalası vasitəsilə bütün həll variantlarının 

müəyyən şəkildə nizamlandığı ortaya çıxsa, onda optimallaşdırma bu halda müəyyən meyarlar, 

üstünlüklər şkalası vasitəsilə qərar seçimi variantlarının nizamlanması və optimal həll üçün 

şəraitin təmin edilməsi kimi müəyyən edilə bilər. 

Açar sözlər: qərarların qəbul olunmasının optimallaşması, risklər, dövlət idarəçiliyində sosial 

sistemlər, yeni çətinliklər və imkanlar situasiyası   

 

Müasir dövrdə risk amillərinin artma şəraitində, qərarların qəbulu problemləri daha da 

mürəkkəbləşir, bu səbəbdən ki, alternativ çoxluqlar və qərar qəbulunun çevikliyi məhdudlaşır. 

Bunu nəzərə alaraq rasional və irrasional, keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri, parametrlərin 

seçilməsi kriteriyalarını mütləq olaraq optimallaşdırmalıyıq. Bu öz əsasında qərar qəbullarında 

risk amillərinin təsirini azaldır, həllin invariantlığını artırır, konkret şəraitdə subyektin kritik idarə 

olunmasının obyektiv qiymətləndirilməsini yüksəldir. İdarəçilik qərarlarının işlənməsinin 

optimallaşdırılması aşağıdakı amillərdən asılıdır: 

- idarə olunan obyektin inkişafının real tendensiyalar haqqında biliklər; 

- bu tendensiyaya müsbət təsir göstərən amillər; 

- ümumi idarəetmə sisteminin haqqında risklərin qiymətləndirilməsi və onların 

verilənlər bazasının yaradılması; 

- xərclərin və məsrəflərin minimallaşdırılması; 

- dövlət idarəçiliyində sosial sistemlərin idarəolunmasında çoxkriteriyalı və evristik 

üsullara əsaslandırılmış (tətbiqi riyaziyyat və informatikanın formallaşdırılmış 

üsulların istifadəsi ilə) qərarların qəbulu.    

Müəssisələrdə təşkilati səviyyələrdə çoxlu sayda müxtəlif qərarlar qəbul edilir, qərarlar 

onların cəhətlərini əks etdirən bir çox əlamətlərlə xarakterizə olunurlar. Bu əlamətlərin toplusu 

idarəetmə qərarlarının təsnifatını verməyə kömək edir. (Cədvəl 1.). Həll edilən məsələlərin 

xarakteri qərarların tətbiq sahəsini və cəlb olunan ekspertlərə qoyulan tələbləri təyin edir. Bir 

neçə məqsədin olması kompleks, çoxməqsədli qərarların hasilinə imkan verir. Bir şəxs tərəfindən 

qəbul edilən  fərdi qərarlar onların formalaşdırılması üçün az vaxt tələb edirlər, daha yüksək 

yaradıcılıq səviyyəsi və yeniliklə xarakterizə olunurlar. Lakin fərdi qərarlar səhvlərin riskinin 

yüksək olması və alternativ variantlarının sayının az olması ilə səciyyələnirlər. Nəticədə qeyri-

optimal qərarların qəbulu ehtimalı yüksək olur. 

Qrup qərarlar peşəkar mütəxəssislərdən ibarət işçi qrup tərəfindən hazırlanır və fərdi 

qərarlarla müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdirlər. Qrup qərarların keyfiyyəti yüksək olur, 

belə ki, onların formalaşdırılması zamanı çoxlu sayda mümkün variantlara baxılır. Nəticədə səhv 

qərarın qəbulu ehtimalı azalır. Kollektiv qərarın əsas çatışmazlığı onun operativliyinin aşağı 

olmasıdır, belə ki, qrupun formalaşdırılmasına, müzakirə üçün materialların hazırlanmasına, 

idarəetmə qərarlarının təsnifatına, qrupun üzvlərinin problemlə tanışlığına, variantların 

müzakirəsinə və razılaşdırılmasına xeyli vaxt tələb olunur. 

Cədvəl 1. İdarəetmə qərarlarının təsnifat sxemi  

Əlamətlər Qərarların növü 

Həll edilən məsələlərin xarakteri Elmi-texniki, texnoloji, iqtisadi, təşkilati sosial, 

ideya-tərbiyəvi 

Qərar qəbulunun səviyyəsi Bütövlükdə müəssisə, müəssisənin bölmələri, 

ayrı-ayrı işçilər səviyyəsində 

Məqsədlərin sayı Birməqsədli, çoxməqsədli 



Qərar qəbul edən subyekt Fərdi, kollektiv (qrup şəklində) 

Qüvvədə qalma vaxtı  Strateji, taktiki, operativ (cari) 

Dövrülük  Bir dəfə, təkrarlanan 

Formallaşdırma dərəcəsi Proqramlaşdırılan, proqramlaşdırılmayan 

Əsaslandırma üsulu İntuitiv, mühakiməyə əsaslanan,rasional 

Mürəkkəblik dərəcəsi Sadə, mürəkkəb, unikal 

Qərarın qəbul edildiyi şərait Müəyyənlik şəraitində, risk şəraitində və qeyri-

müəyyənlik şəraitində qəbul edilən qərarlar 

Qərarın təsir istiqaməti İdarəolunan obyektin içərisinə və sərhəddindən 

kənara istiqamətlənən 

 

Strateji və taktiki qərarlar müəssisənin strateji və taktiki məqsədlərinin formalaşdırılması 

və reallaşdırılması ilə bağlıdır. Müəssisədə qəbul edilən operativ qərarların sayı taktiki və strateji 

qərarlarla müqayisədə xeyli çox olur, lakin strateji qərarlar daha yüksək resurstutumlu olurlar. 

Proqramlaşdırılmayan qərarlar yaxşı strukturlaşdırılmamış, natamam və düzgün 

olmayan informasiya ilə bağlı olan situasiyalarda qəbul olunur. Qərarın seçilməsi mümkün 

variantlar çoxluğu içərisində aparılır. Odur ki, QQŞ-dən peşəkarlıq, təcrübə, intuisiya, yaradıcılıq 

potensialı tələb olunur. Proqramlaşdırılmayan qərarlara müəssisənin məqsədlərinin təyini, onun 

inkişaf  strategiyaları, strukturunun dəyişdirilməsi, bazar konyukturası və s. aiddir. Bu qərarların 

sayı müəssisənin ölçüləri və mürəkkəbliyi artdıqca çoxalır. Proqramlaşdırılan və 

proqramlaşdırılmayan qərarlar arasında mütənasiblik müəssisənin  müxtəlif  idarəetmə 

səviyyələrində müxtəlif olur. Yuxarı səviyyələrdə proqramlaşdırılmayan qərarların payı çox olur. 

Aşağı səviyyədə qəbul edilən qərarlar isə adətən, əvvəlcədən məlum olan qaydalara və 

prosedurlara əsaslanır. 

İntuitiv qərar – QQŞ-ın intuisiyası ilə bağlı olur. İntuitiv qərarlar idarəetmənin yuxarı 

səviyyəsində çalışan rəhbərlər üçün böyük rol oynayırlar. Bu zaman onlar böyük təcrübəyə 

situasiyanı düzgün başa düşmək qabiliyyətinə və dərin peşə biliyinə malik olmalıdırlar. Qərar 

qəbuluna xalis intuitiv yanaşma səhv qərar qəbul etmək riski ilə bağlı olur.  

Mühakiməyə əsaslanan qərar- biliklər və toplanan təcrübə ilə bağlı olur. Bu cür qərarların 

qəbulu zamanı QQŞ keçmişdə analoji situasiyaların həllində toplanan təcrübədən, cari situasiya 

haqqında bilikdən və onun əvvəlkilərdən fərqli cəhətlərindən istifadə edir. Rasional qərarlar 

mühakiməyə əsaslanan qərarlardan fərqli olaraq keçmiş təcrübədən asılı olmurlar. Rasional qərar 

obyektiv analitik təhlilə əsaslanır. Bu cür qərarlar, bir qayda olaraq, proqramlaşdırılır. Onlar 

texniki vasitələrdən istifadə etməklə yaradıla bilərlər. 

Müəssisədə qəbul edilən idarəetmə qərarlarının əksəriyyəti baxılan üç tip qərarın – 

intuitiv, mühakiməyə əsaslanan, rasional – kombinasiyasına əsaslanır. Problem situasiyası, 

məqsədlər, məhdudluqlar haqqında tam və dürüst informasiya olduqda qərar müəyyənlik 

şəraitində qəbul edilir. Müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulu məsələlərinə determinləşdirilmiş 

məsələlər deyilir. Hazırda istehsalat- iqtisadi xarakterli tipik məsələlərin həlli üçün riyazi 

proqramlaşdırma metodları əsasında alqoritmlər yaradılmışdır. Bu cür məsələlərin siyahısına 

istehsalatın yerləşdirilməsi, resursların paylanması, ehtiyatların idarə edilməsi, nəqliyyat 

məsələləri və s.daxildir. İdarəetmə prosesinə və onun nəticələrinə təsir edən faktorların  məlum 

olmasına baxmayaraq, hər bir konkret qərarın reallaşdırılmasının nəticəsi bəlli deyil, təsadüfidir. 

Bu halda QQŞ həmişə gözlədiyi nəticəni alacağına risk edir. Bu cür qərar növünə risk şəraitində 

qəbul edilən qərar deyilir. 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində (Sitoxastik idarəetmə) qəbul edilən qərarlarda ilkin 

informasiya natamam və qeyri-səlis olur. Bu halda QQŞ potensial nəticələrin ehtimalını kifayət 

dərəcədə düzgün qiymətləndirə bilmir. Qeyri müəyyənlik  şəraitində QQŞ iki imkandan istifadə 

edə bilər. Birinci, əlavə informasiya almağa və problemi daha bir dəfə analiz etməyə cəhd 



göstərmək. Bununla çox vaxt situasiyanın qeyri-müəyyənliyini və problemin mürəkkəbliyini 

azaltmaq mümkün olur. İkinci, keçmiş təcrübə, mühakimə və ya intuisiya əsasında hərəkət etmək 

və hadisələrin ehtimalı haqqında fikir söyləmək. Bu imkandan əlavə informasiya toplamağa vaxt 

çatmadıqda və ya bunun üçün çoxlu xərc tələb olunduqda istifadə edilir. İdarəetmə qərarlarının 

qəbulunda vaxt və informasiya məhdudluğu vacib rol oynayır. Konkret qərar növü baxılan 

əlamətlərin toplusu ilə xarakterizə olunur. 

İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətini təyin edən faktorları iki qrupa ayırırlar: daxili və 

xarici. Daxili faktorlara idarəetmə personalının peşəkarlığı, idarəetmə texnologiyası və 

metodları, idarəetmə  mədəniyyəti, idarəetmə sisteminin dayanıqlığı, idarə edən və idarə olunan 

sistemlərin uyğunluğu və s. aiddir. Xarici mühitin təsirini xarakterizə edən xarici faktorlara isə 

aşağıdakılar aiddir: 

- qanunverici, siyasi, sosial-iqtisadi mühit; 

- idarəetmə fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatı; 

- qərar qəbulu prosesinin resursla təminatında məhdudluqlar (vaxt,xərclər və s.)   

- istehsalatın və idarəetmənin təşkilati formaları; 

- idarəetmə qərarlarının keyfiyyətinin və səmərəliliyinin dərəcəsinin ekspert 

qiymətləndirmə sistemi; 

- sosial-iqtisadi proseslərin və istehsalatın inkişafının proqnozlaşdırılmasının keyfiyyəti. 

Qərar hər hansı problemin həlli məqsədilə qəbul edilir.Problemin həll prosesi üç pillədən 

ibarət olur (şəkil 1.). 

 

                                                              

 

                                                                                                            

 

 

                                          

 

 

 

 

Şəkil 1. Problemin həll prosesinin pillələri 

 

1-ci pillə-qərar qəbulu texnoloji baxımdan müəyyən mərhələlərin və proseduraların 

ardıcıllığından ibarət proses kimi təsvir edilə bilər. Mərhələlər və proseduralar arasında iterativ 

dövri xarakterli asılılıqlar var. Qərar qəbulu prosesinin elementlərinin yerinə yetirilməsində 

iterasiyalar sonrakı prosedurların icrasından sonra verilənlərin dəqiqləşdirilməsi və təshih 

edilməsi tələb olunur. İnformasiya nöqteyi-nəzərindən qərar qəbulu prosesində qeyri-

müəyyənliyin azalması baş verir. Problem situasiyasının formalaşdırılması “nə etməli?” sualını 

qarşıya qoyur. Prosedurların ardıcıl yerinə yetirilməsi bu suala “nə və necə etmək lazımdır” 

cavabının formalaşdırılmasına gətirib çıxarır.                                  

 Qərarların qəbulu proseduraları qeyri-formal olaraq QQŞ-in və ekspertlərin təfəkkürü ilə 

və formal vasitələrdən–riyazi metodlardan və kompyuterdən istifadə etməklə yerinə yetirilə 

bilər.Formal prosedurlar qərarların variantlarını analiz etmək, lazım olan resursları 

qiymətləndirmək, qərar variantlarının sayını azaltmaq məqsədilə müəyyən alqoritmlərlə 

hesablamalar aparmaqla reallaşdırılır. Formal prosedurların icrası QQŞ, ekspertlər , texniki 

personal və elektron idarəetməni təchiz edən avadanlıqlar tərəfindən yerinə yetirilir. Qərar qəbulu 

   Qərar qəbulu Qərarın reallaşdırılması 
Nəticələrin 

qiymətləndiriməsi 

Qərarın reallaşdırılmasının nəticələri    Qərar haqqında məlumat 

Əks əlaqə 

 



prosesinin formal və qeyri-formal prosedurlarının məntiqi nizamlanmış toplusu kimi təsviri, bu 

prosesin texnoloji sxeminin təsviri deməkdir. Bu cür təsvir qərar qəbulu prosesini struktur 

nizamlamağa və prosesin informasiya modelini qurmağa imkan verir.İnformasiya modeli 

əsasında tələb olunan informasiyanın toplanması, emalı və saxlanması səmərəli təşkil olunur. 

Qərarların qəbulu prosesi məsələnin qoyuluşu, qərarlarların formalaşdırılması və optimal qərarın 

seçilməsini özündə birləşdirir. Məsələnin qoyuluşu zamanı aşağıdakı suallara cavab verilməlidir:  

- hansı problemi  hansı şərtlərlə həll etmək lazımdır?  

- nə vaxt həll etmək lazımdır?  

- hansı vasitələrlə problem həll olunacaq? 

 Problem iki situasiyada yarana bilər: yeni çətinliklər situasiyası və yeni imkanlar 

situasiyası. Yeni çətinliklər situasiyası, adətən, obyektin qarşıya qoyulan məqsədə çatması üçün 

planlaşdırılan trayektoriyadan kənara çıxması ilə bağlı olur. Bu situasiyada problemin düzgün 

qoyuluşu və formalaşdırılması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemlərə elmi, istehsalat, texniki 

və s. problemlər aiddir. Yeni imkanlar situasiyası əsasən elmi-texniki tərəqqi ilə yaranır, belə ki, 

elmin, texnikanın və texnologiyanın nailiyyətləri əməyin təşkilinin , istehsalatın və idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Problem situasiyasının müyyənləşdirilməsi və 

təsviri zamanı yaranan problemin ilkin səbəbləri və ilkin mənbələri təyin edilməlidir.  Bu isə 

böyük həcmdə informasiyanın toplanmasını və dərindən analizini tələb edir. 

 Vaxt nöqteyi – cəhətdən nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadiyyatda bütün idarəetmə 

qərarları “seytnot” vəziyyətdə qəbul edilir, yəni qərar qəbulu üçün problem situasiyası haqqında 

bütün biliklərdən və informasiyadan tam istifadə edilməsinə lazım olan vaxtdan az vaxt ayrılır. 

Bu faktor qəbul edilən qərarların keyfiyyətini aşağı sala bilər, çünki bu halda bütün alternativ 

variantlara baxmaq mümkün olmur. Odur ki, problem situasiyasının vaxtında aşkarlanmasında 

böyük rol oynayır.İdarəetmə qərarlarını problemin yaranmasının ilkin mərhələsində qəbul etmək 

lazımdır. 

 Qərar qəbulu üçün tələb olunan resursları (ekspertlər,eksperimental baza, sənədləşdirmə 

və digər informasiya mənbələri) təyin etmək  və onları mövcud imkanlarla müqayisə etmək də 

vacib əhəmiyyət kəsb edir. Qərarların formalaşdırılması zamanı aşağıdakı prosedurlar yerinə 

yetirilir: problem situasiyasının analizi, hipotetik situasiyaların formalaşdırılması, məqsədlərin 

formalaşdırılması, məhdudluqların təyini, qərarların generasiyası, qərarların üstünlük 

dərəcələrinin qiymətləndirilməsi. Bu prosedurlar haqqında ətraflı məlumat sonrakı paraqrafda 

verilir. Qərarın seçilməsi aşağıdakı prosedurların icrasını nəzərdə tutur:mümkün qərarların təyini, 

qərarın seçim kriterilərinin formalaşdırılması,səmərəli qərarların təyini, vahid (son) qərarın 

seçilməsi. Bu prosedurlar haqqında da ətraflı məlumat sonrakı paraqrafda verilir. Son qərarın 

seçimi fərdi QQŞ tərəfindən onun təklif etdiyi kriterilər əsasında, qrup QQŞ-də isə hesablanılan 

qrup üstünlük dərəcəsi əsasında aparılır. İstənilən alternativin reallaşdırılması müəyyən mənfi 

aspektlərlə bağlı olur, odur ki, qeyd edildiyi kimi, bütün vacib idarəetmə qərarları kompromislə 

xarakterizə olunurlar.  

Son qərar – daha məqbul ümumi nəticələr verən alternativ olur. Baxılan sxem qərar 

qəbulunun real prosesini sadə formada əks etdirir. Əslində isə bu proses daha mürəkkəb olub, 

həmişə göstərilən sxemlə icra olunmur. Məsələn, alternativ qərarlar çoxluğunun generasiyası 

zamanı QQŞ eyni vaxtda məhdudluqları və ya onların bir hissəsini nəzərə ala bilər və bu çoxluğa 

məhdudluqlara cavab verməyən qərarları daxil etməyə bilər. Real proses prosedurların paralel 

yerinə yetirilməsinə imkan verir. Bundan əlavə, bu və ya digər prosedurun icrası zamanı yeni 

informasiya verən nəticələr alınır, odur ki, əvvəlki prosedurlara düzəlişlər və əlavələr etmək, yəni 

onları təkrarlamaq zəruriyyəti yaranır. Qeyd edilənlər onu göstərir ki, təqdim  edilən sxemi qərar 

qəbulu prosesində prosedurların yerinə yetirilmə ardıcıllığının dəqiq və dəyişilməz təsviri kimi 

qəbul etmək olmaz. Bu sxem əsasən qərarların formalaşdırılması və seçimi zamanı QQŞ-in 

hərəkətlərinin səmərəli ardıcıllığını ifadə edir. 

Nəticədə vurğulamaq olar ki, kritik idarəetmə situasiyalarında qərarların 



qəbulolunmasının optimallaşdırılması risk amillərinin azalmasına gətirib çıxararaq, yeni 

situasiyanı xarakterizə edən çevikli baxış formalaşdırır.  

 

Ədəbiyyat 

 

1. Козлов В.Н.Системный анализ, оптимизация и принятие решений. Учебное пособие. 

Санкт-Петербург, 2011.-348 c. 

2. Əlizadə M.N., Musayev İ.K., Əliyev E.B. Müası̇r ı̇nforması̇ya sı̇stemlərı̇nı̇n ı̇darə edı̇lməsı̇. 

Dərslik. Bakı  “MSV NƏŞR“ nəşriyyatı, 2016, 248 səhifə.  

3. Hacızalov Y., Zeynalov М. İqtisadi kibernetika / Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı: 

«İqtisad Universiteti» Nəşriyyatı, 2012 - 324 s.  

 

 

 

 

14. Elçin Abasov Arif 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət 

idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdirü, dosent 

 

Əzizə Mahmudova Mahir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət 

idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının müəllim 

 

“Ağıllı kənd” innovativ iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi: struktur və funksiyaları  

 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə, kənd təsərrüfatında baş verən regional proseslərin araşdırılmasında və bu 

sahəyə məxsus olan müəssisələrinin perspektivli inkişafının proqnozlaşdırılmasında tətbiq edilən 

ən səmərəli üsullardan biri olan ssenari metodlarından bəhs edilmiş və onların geniş təhlili 

verilmişdir. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasında “ağıllı kənd” sistemi – innovativ 

iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi bu məqalədə öz əksini tapmışdır.   

 

Açar sözlər: innovasiya, ağıllı kənd,  rəqəmsal texnologiyalar, innovativ inkişaf xətti, iqtisadi 

effekt, innovativ iqtisadiyyat 

 

İqtisadiyyatın inkişafının mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatı qeyri-neft 

sektorunun  tərkib hissəsi  kimi vacib əhəmiyyət kəsb edir. 2021-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti “Ağıllı şəhər (Smart City) və ağıllı kənd (Smart Village)” 

konsepsiyasının hazırlanması haqqında sərəncam vermişdir. Azərbaycanda sürətli iqtisadi 

inkişafın başlaması nəticəsində aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün görülən tədbirlər 

də genişlənib. Aqrar sahənin inkişafı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi strategiyasının başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edib.  Belə ki, ölkə 

əhalisinin təxminən 1,5 milyon nəfərinin aqrar sektorda çalışması baxımından bu sahənin inkişaf 

etdirilməsi həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı, işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması 

baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində fəallığın 



artırılması üçün stimullaşdırma həyata keçrilməlidir ki, bu sahədə məşğul olan fərdi təsərrüfat 

sübyektləri, kəndli fermer təsərrüfatlarının səmərəli işləməsinin, eləcədə ölkənin  kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə təmin olunmasında,ərzaq təhlükəsizliyinin təminatlı olmasında böyük rol oynasın 

[3]. 

Aqrar sektorda innovasiya sistemi maddi-texniki resursların mövcudluğu və elmi-texniki 

potensialla müəyyənləşir. İnnovasiya siyasətinin məqsədi məhsulun rentabelli istehsalı, 

makrosəviyyədə isə innovasiya fəallığının artırılması üçün şəraitin yaradılması, elmi 

mexanizmlərin formalaşdırılmasından ibarətdir. Məhz həmin mexanizmlərin köməyi ilə 

istehsalın təşkilati, iqtisadi, texniki və texnoloji yeniləşdirilməsi prosesi həyata 

keçirilir. İnnovasiya siyasətinin formalaşdırılmasında bir sıra mühüm amillərin nəzərə alınması 

vacibdir: 

- İnnovativ iqtisadiyyatda, məhsulların və texnologiyaların çeşidində strateji dəyişikliklərin 

qabaqcadan proqnozlaşdırılması; 

- innovasiya qərarlarına müvafiq münasibət bildirilməsi və onların dəstəklənməsi üçün 

zəruri tədbirlərin hazırlanması; 

- innovasiya dinamikasının ilkin şəraitinin aşkar edilməsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.1. İnnovativ iqtisadiyyatın sahələri 

 

 

İnnovasiya fəaliyyətinin səviyyəsi kadrların təhsilindən, texniki-texnoloji hazırlıq 

səviyyəsindən, baza ixtisasının mövcud olub-olmamasından asılıdır. Bu amil innovasiyanın 

qavranılmasını və istehsalatda onun istifadəsindən gözlənilən səmərənin əvvəlcədən 

qiymətləndirilməsini təmin edir. İnnovativ iqtisadiyyat şəraitində çoxukladlı kənd təsərrüfatının 

səmərəliliyi mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsindən və işgüzar keyfiyyətlərindən 

asılıdır. İstehsalın təkmilləşdirilməsi, sahibkarlıq, menecment, marketinq və qiymətyaratma, 

vergitutma və maliyyə-kredit təminatı, xarici iqtisadi fəaliyyətin əsasları, habelə hüquq 

məsələlərinə dair biliklərin mənimsənilməsi praktik mütəxəssis və rəhbər işçi üçün zəruri 

keyfiyyətlərdir. Kadr ehtiyatlarının zəruri keyfiyyət dəyişiklikləri aqrar sahə mütəxəssislərinin 

hazırlanmasını, əmək bazarında vəziyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar təkrar hazırlıq və ixtisas 

səviyyəsinin artırılması sisteminin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu sistem işçinin bazar 

konyunkturunun dəyişməsi şəraitində peşəkarlıq baxımından səriştəli və mobil, lazım gəldikdə 

Rəqəmsal marketinq və 

intellektual nəqliyyat 

İstehsalın 

rəqəmsallaşması 

İnsan potensialının 

inkişafı 

Sosial sferanın 

liberallaşması 

Elmi, bilik, 

maarifçilik 

Ağıllı şəhər Ağıllı kənd 

Elektron 

idarəetmə 

İnnovativ 

iqtisadiyyat 



qısa müddətdə başqa peşə öyrənməyə hazır, informasiya axınından baş çıxara bilən, 

innovasiyaları qavramağı, daim öz ixtisas səviyyəsini artırmağı bacaran vəziyyətdə olmasına 

imkan verən biliklər həcmində fundamental baza təhsili almaq konsepsiyasını əsas götürməlidir. 

Aqrar sektorun inkişafı və ərzaq məhsullarının istehsalının artırılması üçün yeni 

texnologiyaların və müasir texnikanın cəlb edilməsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Kənd 

təsərrüfatında çalışan əhali üçün mineral gübrələrin, texnoloji avadanlıqların, tinglərin, buğda 

toxumlarının, cins damazlıq heyvanların ölkəyə gətirilib istehsalçılara çatdırılması dövlətin 

başlıca məqsədlərindəndir. Aqroservislər yaratmaqla əhalinin müxtəlif növ kənd təsərrüfatı 

texnikasına olan tələbatın ödənilməsi ilə, eləcə də bu sahə üçün önəmli olan, məhsuldarlığın 

artmasında müstəsna rol oynayan gübrələrin qiymətində daha çox güzəştə getməklə, heyvandarlıq 

sahəsinin inkişafı üçün damazlıq və daha məhsuldar  heyvan cinslərinin ölkəmizə gətirilməsi 

hevandarlıq ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin böyük marağına səbəb olur. Rəqəmsal və 

süni intellekt texnologiyalarının, həmçinin innovasiya və biliklərin istifadə edilməsi sosial-

iqtisadi münasibətləri daha məhsuldar və səmərəli edir, iqtisadiyyatın ümumi dəyər zəncirində 

yeni gəlir imkanları yaradır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Şək 2. Kənd təsərüffatında rəqəmsal texnologiyalar 

 

“Ağıllı kənd” təsnifatı sistemi 

 Ağıllı torpaq istifadəsi (tərifi, tərkibi, torpaq müxtəlifliyi və əmələgəlmə; xassələri və su 

rejimi, duz tərkibi) 

 Ağıllı bağ (iqlimə və təlabata uyğun olan meyvə ağacları GPS-rin tətbiqi; nəzakət və 

vəziyyətin analizi) 

 Ağıllı istixana (meteostansiya, AİS-ri; dispetcer-nəzakət məntəqəsi; maye sistemi və bio 

mayelərin hazırlanması sistemləri; E-nasos stansiyası və ağıllı maye-gübrə ambarlaşma 

tutumları) 

Sputnik(peyklər) 

və pilotsuz uçuş 

aparatları 

Rəqəmsal 

kartoqrafiya və 

geoinformasiya 

sistemləri 

Modelləşdirmə, 

Təhlil 

Sistemli analiz 

Sahə haqqında 

informasiya və 

məlumat bazası 

Aqrotexnologiyalar, 

aqrotexnika, səpin 

dövriyyəsi, gübrə 

sistemləri 

Uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi 

Monitorinq (cari 

audit) və 

verilənlərin 

yemləşdirilməsi 

Kadastor 

qiymətləndirilməsi 

və girov dəyəri 

Verilənlərin 

saxlanması 

Analizin 

nəticələrinin 

vizualizasiyası 

Potensial 

məhsuldarlıq 

Məhsuldarlığın 

proqnazlaşdırılması 

və perspektiv inkişaf 



 Ağıllı ferma (modullar; veterinar; mikroiqlim; sağma; yemhazırlama; taksi; orqanik 

gübrə saxlanması və emalı) ; yem istehsalı; süd-yağ zavodu; proseslərin optimallaşması 

(E-separator və posterizator cihazı; bioqaz qurğusu) 

İKT-nin kənd təsnifatında tətbiqi 

 Rəqəmsal idarəolunan kənd təsərrüfatı avadanlığı 

 Torpağın nəmliyi, temperaturun tənzimləyiciləri və meteostansiyaları 

 Bulud texnologiyaları (operativ rabitə; açıq API; interfeyslər, modelləşdirmə və riyazi 

analizin tətbiqi; Data Science) 

 Ambarın idarəolunması və Digital-marketinq 

 İşıqlandırmanın idarəolunmasının avtomatlaşdırılması 

 Heyvandarlıqda, quşçuluqda yeni cins növləri 

 İntellektual baza: maarifçilik və müasir biliklərin formalaşması 

 Aerokosmik çəkiliş; ERP-sistemlər (vahid sistemin yaradılması) 

 Geoinformasiya sistemlərinin tətbiqi 

Nəticə 

 Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, perspektiv baxımından, innovasiyaların bütün sahələrdə 

tətbiq edilməsi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin iqtisadi imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə 

genişləndirir, onların sosial, iqtisadi və ekoloji effektivliyinin artırılmasına, istehsal edilən məhsul 

vahidi üçün sərf olunan maliyyə vəsaitləri, maddi xərclərin, həmçinin, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının resurs tutumunun azaldılmasına şərait yaradır. İnnovasiyaların geniş tətbiqi ağıllı 

kənd sisteminin təsərrüfatları tərəfindən məhsullarının rəqabətə davamlıq qabiliyyətini artırmış 

olur, və bunu ssenari metodları təsdiq edir [1.s.136].  
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Dövlət rəqəmsal idarəetmə: kibernetik yanaşma və müasir modelləşdirmə 

 

XÜLASƏ 

 

Dövlət rəqəmsal idarəetmənin təşkilinin vacib xüsusiyyəti təkcə sistemi təşkil edən 

altsistemlərin çox sayda olması deyil, həmçinin, elementlərin özlərinin və onlar arasındakı 

əlaqələrin müxtəlifliyidir. Böyük sistem anlayışı kibernetikaya xas olan idarəetmə məsələlərinin 

qoyuluşu və həllinə sistemli yanaşma ifadəsi kimi meydana gəldi. Bu isə ona əsaslanır ki, istənilən 

sistemə hər hansı mürəkkəb böyük sistemin hissəsi kimi qarşılıqlı əlaqədə baxmaq lazımdır. 

İnformasiya modelləşdirilməsində isə məqsəd tədqiq olunan prosesin, obyektin, hadisənin 

informasiya şəklində əks etdirilməsindən ibarətdir. 

 

Açar sözlər: informasiya modeli, obyekt, funksional blok, təsvir üsulu, dövlət rəqəmsal 

idarəetmə 

 

Dövlət rəqəmsal idarəetmənin tətbiqi öz təşkili-funksional proses və nəticələrin 

idarəolunması modellərində fəaliyyətin reqramentasiyasını, hakimiyyət orqanlarının 

funksiyalarının və strukturlarının optimallaşmasını tələb edir. Dövlət hakimiyyətinin müasir 

modelləşdirilməsi aşağıdakı aspektlərdə əks olunur: 

 əməliyyat (inzibati) aspekt  - təşkili silsilə, funksiyalar, inzibati proseslər, layihələr, 

sənədlər, hesabat-uçot sistemlər, texniki vəsaitlər , maliyyə ehtiyyatları; 

 strateji aspekt – məqsədlər, nəticələr və fəaliyyət göstəriciləri; 

Bunları nəzərə alaraq biz Dövlət rəqəmsal idarəetməyə məxsus olan kibernet modelinin 

əsas anlayışlarını təhlil edirik 

İnformasiya modeli prosesin, obyektin, prosesin, hadisənin informasiya baxımından 

təsviri deməkdir. Qurulma prosesi informasiya modelinin tədqiq olunan obyektin təyinindən 

başlayaraq, onun təsvir olunması üçün lazım olan formal konstruksiyaların seçilməsinə qədər bir 

neçə mərhələni əhatə edir (şəkil 1). Bu prosesə “formallaşma” deyilir. Çox vaxt “İnterpretasiya” 

adlanan əks proses isə dünyanın dərk edilməsində və öyrənilməsində istifadə olunur. 

İnformasiya modelinin əsasında aşağıdakı müddəalar durur: 

1. Elementlər xassələrə malikdirlər; 

2. Hər bir obyekt elementlərdən ibarətdir; 

3. Elementlər öz aralarında əlaqələrlə bağlıdırlar. 
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Şəkil 1. İnformasiya modelinin qurulması prosesi 

 

Obyektlər bu müddəalarla təyin edilərək informasiya modeli ilə təsvir oluna bilərlər. 

İnformasiya modellərini bu əlamətlərə görə siniflərə ayırırlar: təsvir üsulu, yaddaş mühiti 

(kompüter) ilə bağlılığı, modelləşdirilən obyektin təbiəti, qurulma məqsədi. 

Təsvir üsuluna görə informasiya modellərini 2 sinfə bölürlər: 

1. Qrafik üsullarla təsvir olunan modellər, 

2. Formal dillərlə təsvir olunan modellər. 

Qrafik üsullarla təsvir olunan modellərə isə aşağıdakıları daxil etmək olar: 

-  diaqramlarla təsvir edilən modellər; 

- sxem üsulu ilə təsvir edilən modellər ; 

-  qrafiklərlə təsvir edilən modellər; 

- sxem, diaqram və qrafiklərdən birgə istifadə etməklə təsvir edilən modellər. 

Formal dillərlə təsvir olunan modellərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

-  cədvəl vasitəsilə təsvir olunan modellər; 

-  riyazi dil vasitəsilə təsvir olunan modellər; 

- məhdudlaşdırılmış təbii dil vasitəsilə təsvir olunan; 

- modellər formal dil (deklarativ və ya prosedur) vasitəsilə təsvir olunan modellər. 

Yaddaş mühiti ilə (kompyuterlə) bağlılığına görə informasiya modellərini iki sinfə 

bölürlər: 

- dataloji modellər; 

- infoloji (konseptual) modellər. 

Dataloji model infoloji modelin kompüter-yönlü təsvirini əks etdirir. Əksər halda dataloji 

modeldə verilənlər bazasının reallaşdırılması üçün tətbiq edilən sistemin (tətbiqi proqram 

paketinin) xüsusiyyətləri də nəzərə alınır. Dataloji modellərə misal olaraq verilənlərin iyerarxik, 

şəbəkə və relasiya modellərini göstərmək olar. 

İnfoloji (informasiya-məntiqi) model yaddaş mühitinin təbiətindən və parametrlərindən 

asılı olmur. Yaddaş mühiti kimi elektron (kompyuter) və ya qeyri-elektron tipli daşıyıcılardan 

istifadə oluna bilər. Burada informasiya modeli modelləşdirilən obyektin atributlarını yalnız təbii 

formada, yəni real aləm baxımından nəzərə alır. Başqa sözlə, infoloji model obyektin 

kompyuterdən kənar informasiya modelini əks etdirir. Verilənlər bazası konsepsiyasında həmin 

modelə konseptual və ya məntiqi model deyilir. 

Tədqiq olunan obyektin təyini 

Şəxsi təsvirlər 

Formalaşmış fikirlər 

Fikirlərin sözlə ifadə olunması 

Fikirlərin yazı ilə ifadə olunması 

Formal konstruksiyalar 

Elmi mətn 
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Modelləşdirilən obyektin təbiətinə görə informasiya modellərini 2 sinfə bölürlər: 

- determinləşdirilmiş; 

- ehtimallı. 

Determinləşdirilmiş modellərdə obyektin dəyişilməsi və ya inkişafı müəyyən qanunlarla 

baş verir və həmin qanunlar məlum olur. 

Ehtimallı modellərdə obyektin dəyişilməsi və ya inkişafı qanunauyğunluqlarla deyil, 

müəyyən ehtimalla baş verir. Məsələn, statistik qeyri-müəyyənliliyin və qeyri-səlis 

informasiyanın emalı ilə xarakterizə olunan obyektlər üçün qurulan modellər. 

İnformasiya modellərinə misal olaraq şəxsiyyət vəsiqəsini, işçinin şəxsi işini, qatarların, 

təyyarələrin, avtobusların hərəkət qrafiklərini (cədvəllərini), dərs cədvəllərini, müəssisənin, 

şirkətin, dövlətin strukturunu, ölkələrin və dünyanın coğrafi xəritələrini, müəssisənin istehsalat 

planının cəbri tənliklər sistemi şəklində təsvirini, hər hansı verilənlər bazasının konseptual 

modelini və s. göstərmək olar. 

Qurulma məqsədinə görə informasiya modellərini üç sinfə ayırırlar: 

1. Statik modellər; 

2. Təsnifat-yönlü modellər; 

3. Dinamik modellər. 

Statik modellər informasiya modellərinin böyük bir hissəsini təşkil edirlər. Buraya 

müəyyən vaxt intervalı ərzində obyektin vəziyyətini xarakterizə edən verilənlərlə qurulan 

modelləri aid etmək olar. 

Təsnifat-yönlü modellər təsnifat məqsədilə qurulurlar. Bu tip modellərə misal olaraq 

ağacvari modelləri, geneoloji modelləri, Darvinə görə təbiətin inkişaf modelini, İnternet 

şəbəkəsində kataloqlar ağacını və s. göstərmək olar. 

Dinamik modellər vaxt ölçüsünü nəzərə alırlar və adətən differensial tənliklərin həlli 

əsasında idarəetmə və proqnozlaşdırma məsələlərinin həlli məqsədilə qurulurlar. 

Qeyd etdiyimiz kimi, hər hansı obyekt üçün informasiya modelinin qurulması həmin 

obyektin təyinindən başlayır. İnformasiya modelləşdirilməsində, adətən, obyekt anlayışı predmet 

(mövzu) sahəsi anlayışı ilə ifadə edilir.  Mücərrəd anlayış olan obyekt rolunda tədqiq edilən əşya, 

material, cihaz, qurğu, hadisə, proses və s. çıxış edə bilər. İnformasiya modelləşdirilməsinin ilkin 

mərhələsi predmet sahəsinin təyinini əhatə edir. 

Sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi predmet sahəsinin təyinində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu mərhələdə, həm də baxılan predmet sahəsi üzrə istifadəçilərin informasiya tələbləri nəzərə 

alınır. Belə tələblər, çox vaxt konseptual xarakter daşıyırlar, yəni burada tətbiq ediləcək linqvistik, 

texniki və proqram vasitələri nəzərə alınmır. 

İnformasiya modelləşdirilməsi müxtəlif metodlarla aparıla bilər. Həmin metodlarlar bir-

birindən predmet sahəsinin xarakterinə və ya növünə görə fərqlənirlər. Məsələn, predmet sahəsi 

kimi dövlət müəssisəsi və ya təşkilat götürülərsə, müxtəlif baxışlara uyğun olaraq  iki tip 

metoddan istifadə etmək mümkündür: funksional(struktur)-yönlü və obyektyönlü [2]. 

Funksional-yönlü və ya struktur metodda təşkilata, giriş informasiya axınını çıxış axınına 

çevirən funksiyalar toplusu kimi baxılır. İnformasiyanın çevrilməsi prosesinə müəyyən resurslar 

cəlb edilir. Obyekt-yönlü metodikadan fərqli olaraq, burada funksiyalar (verilənlərin emalı 

metodları) verilənlərdən ayrılır.  

Obyektyönlü metodda müəssisəni və ya təşkilatı bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli obyektlər 

toplusu kimi təsvir edirlər. Məsələn, dövlət müəssisəsində obyekt kimi istehsalat vahidləri 

(şöbələr, sahələr, sexlər və s.) çıxış edə bilərlər. Bu metodun tətbiqində məqsəd predmet sahəsini 

təşkil edən obyektləri ayırmaq və görülən işlərə (funksiyalara) cavabdehliyi onlar arasında 

bölüşdürməkdən ibarətdir. 

İnformasiya-biznes modelləşdirilməsi baxımından göstərilən metodlardan hər birinin 

özünə məxsus üstünlükləri var. Obyektyönlü  yanaşma dəyişilmələrə daha davamlı olan sistem 

qurmağa imkan yaradır, dövlət müəssisənin və təşkilatın mövcud strukturuna daha uyğundur. 



Funksional modelləşdirmə isə, təşkilati struktur yenicə formalaşanda və ya dəyişmə ərəfəsində 

olduqda səmərəlidir. Belə yanaşmada yerinə yetirilən funksiyalar icraçılar tərəfindən daha yaxşı 

başa düşülür.  

Funksional sistemlərin qrafik təsviri dili olan SADT-ın (Structured Analysis and Design 

Technique) zaman keçdikcə inkişafı nəticəsində meydana gələn IDEF metodologiyası tədqiq 

edilən sistemin modelləşdirilməsini tam təmin edən və həmçinin, bütün prosesləri təsvir etməyə 

qadir funksional sxemin qurulmasında beynəlxalq standart kimi geniş tətbiq edilir. IDEF 

standartlar ailəsi hələ ötən əsrin 80-cı illərində qəbul edilmiş müəssisənin avtomatlaşdırılması 

üçün ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) proqramı əsasında yaradıldığından, 

IDEF abbreviaturası da bu proqramın adından götürülmüşdür (IDEF=Icam DEFintion) [1]. 

Həmin standartın sonuncu redaksiyası 1993-cü ildə ABŞ-ın Standartlar və Texnologiyalar üzrə 

Milli İnstitutu (NIST) tərəfindən buraxılmışdır.  

IDEF metodologiyası 4 anlayışa əsaslanır: interfeys qövsü, funksional blok, qlossari, 

dekompozisiya. 

İnterfeys qövsü (Arrow) –funksional blokda emal edilən və ya funksiyaya digər təsiri olan 

elementi tam əks etdirir. İnterfeys qövsü vasitəsilə sistemdə bilavasitə baş verən prosesləri bu və 

ya digər dərəcədə təyin edən müxtəlif obyektlər əks etdirilir. Burada obyektlər kimi real aləmin 

elementləri (qurğu, avtomobil, işçi və s.) və ya informasiya axınları (sənədlər, verilənlər, 

təlimatlar və s.) çıxış edə bilərlər. İnterfeys qövsünü, onun funksional blokun hansı tərəfinə uyğun 

gəlməsinə görə, “daxil olan”, “xaric olan” və ya “idarəedici” adlandırırlar. Standartın tələbinə 

görə hər bir funksional blok ən azı bir “idarəedici” və bir də “xaric olan” qövsə malik olmalıdır. 

Funksional blok (Aktivity Box)-baxılan sistem çərçivəsində müəyyən funksiyanı təsvir 

edir. Diaqramda funksional blok düzbucaqlı formasında göstərilir (şəkil2). Funksional blokun hər 

bir tərəfi özunəməxsus müəyyən rola malikdir. 
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                             Şəkil 2. Funksional blok 

 

Qlossari (Glossary-lüğət)-özündə IDEF-in hər bir elementi (diaqram, funksional blok, 

interfeys qövsü) üçün uyğun təyinatlar, izahatlar toplusu, açar sözləri saxlayır. Başqa sözlə, 

qlossari modelin elementlərinin mahiyyətlərini tam təsvir edir. Beləliklə, qlossari diaqramları 

lazım olan əlavə informasiya ilə təmin etməklə, qrafik dili tamamlayır. 

Dekompozisiya (Dekompsition)-IDEF standartının əsas anlayışıdır. Dekompozisiya 

prinsipindən mürəkkəb prosesin, onu təşkil edən funksiyalara ayrılması üçün istifadə edilir.  

Dekompozisiya sistemin modelini ayrı-ayrı diaqramların iyerarxik strukturu şəklində təsvir 

etməyə imkan yaradır. Beləliklə, model sadələşir və asan başa düşülür.  

IDEF modelində əvvəlcə sistem baxılan predmet sahəsinin hüdudlarından kənara 

istiqamətlənmiş interfeys qövslərinə malik bir funksional blok şəklində tam vahid kimi təsvir 

olunur. Bir funksional blokdan ibarət olan bu cür diaqrama kontekst diaqramı deyilir. Kontekst 

diaqramına izahatda diaqramın qurulmasında məqsəd(purpose), lazımi detallaşdırma dərəcəsini 

təyin edən baxış (viewpoint) və modelin əsas inkişaf istiqamətlərini  göstərilir. 

Dekompozisiya prosesi zamanı kontekst diaqramındakı funksional blok digər 

Funksional blok 



diaqramlarla detallaşdırılır. İkinci səviyyənin diaqramı  kontekst diaqramındakı funksional 

blokun əsas funksiyalarını əks etdirən  funksional bloklardan ibarətdir. Bu səviyyədəki 

altfunksiyalar  analoji olaraq uyğun funksional blokun dekompozisiyası nəticəsində detallaşdırıla 

bilərlər. Funksional blokun hər dəfə dekompozisiyası zamanı həmin bloka daxil olan və ondan 

xaric olan interfeys qövsləri aşağı səviyyənin diaqramında həmişə nəzərə alınır. Bununla da IDEF 

modelinin struktur tamlığı təmin edilir. 

Adətən, IDEF–modellər özlərində zəngin və mürəkkəb informasiya saxlayırlar. Onların 

həddindən artıq yüklənməməsi və asan qavranılması üçün standartda müəyyən məhdudiyyətlər 

qəbul edilmişdir. Hər bir funksional bloka daxil olan və ondan xaric olan interfeys qövslərinin 

sayı 4-dən çox olmamalıdır. Belə ki, diaqramda üçdən altıya qədər funksional blokun təsviri 

tövsiyyə edilir.  

 

Nəticə 

 

İnformasiya-biznes modeli təşkilatın müxtəlif fəaliyyət sahələrində çalışan insanlar qrupu 

tərəfindən qurulmasını və razılaşdırılmasını təmin edən prosedurlar toplusuna malikdir. IDEF-in 

qrafik dilinin əyaniliyi modelin layihələndirilməsində iştirak etməyən insanlar tərəfindən də 

qavranılmasına, həmçinin, onun təqdimatına və nümayiş etdirilməsinə imkan verir. Qurulmuş 

modelin əsasında sonradan həmin modeldə dəyişikliklər edilməsinə və təkmilləşdirilməsinə 

yönəlmiş yeni layihələr reallaşdırıla bilər. 
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Xülasə 

 

Tədris prosesində fənlərarasi əlaqələrin tətbiq edilməsi həmişə effektiv sayılan üsullardan 

biri hesab edilmişdir. Bu baxımdan informatika fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi aktual olaraq 

digər elmlərin əsaslarına dərindən yiyələnmək üçün əlverişli zəmin yaradan vasitədir. İnformatika 

fənninin hal-hazırda riyaziyyat, iqtisadiyyat, maliyyə və digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin daha 

geniş imkanlara malik olduğunu inkar etmək mümkün deyildir. Bu məqsədlə informatika 

fənninin tədrisində riyaziyyat fənni elementlərindən mütəmadi olaraq istifadə edilir, müxtəlif 

mövzular seçilir və onların realizə olunmasında hal hazırda geniş istifadə olunan C++ 

proqramlaşdırma dili tətbiq edilmişdir.  

 

Açar sözlər – Fənlərarası əlaqə, fərdi funksiya,trapesiyalar üsulu,təqribi 

hesablama,inteqralaltı funksiya, standart funksiya, tədris metodikası, əyrilər. 

 

 Müasir dövrdə iqtisadi-sosial proseslərin qloballaşması, öz əsasında bu sferada xaotikli 

və qeyri-müəyyən olan amillərin təsirini artırır, bu da inkişaf perspektivinin riyazi modelini 

qeyri-xəttiləşdirir və proseslərin davamlılığına böyük ziyan gətirir. Bununla əlaqədar olaraq 

lazımı riyazi hesablamaların aparılması və bu münasibətlə müasir computer texnikasından 

istifadə olunması vacib zəruriyyət təşkil edir.  

DİA-da “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrası tərəfindən 

kompleks şəkildə sosial-iqtisadi proseslərin komputer-proqram təminatına geniş yer verilir.Ona 

görə belə yanaşma iqtisad elmi və praktika üçün yeni imkanlar yaradır və davamlılıq amillərini 

təsirini gücləndirir: 

 İqtisadiyyatda istifadə olunan kəmiyyətlər və obyektlər arasında daha vacib, nəzərə 

çarpacaq əlaqələri aşkar edib onları ifadə etməyə imkan verir; 

 Nəzərdə tutulmuş şərtlər deduksiya üsulları ilə tədqiq edilən obyektə uyğun nəticələri 

almaq mümkündür; 

 İqtisadi müddəalarını, anlayışlarını və nəticələrini daha dəqiq və yığcam şəkildə ifadə 

etməyə əsas verir; 

 İKT-nin geniş istifadəsi social-iqtisadi sistemlərin və proseslərin qoyuluşu və həlli üzrə 

artıq kifayət qədər təcrübə əldə edilmişdir, optimal planlaşdırılması və idarə edilməsi 

məsələlərinin tədqiqi, onların həlli üsulları və prinsiplərinin işlənilməsi və ardıcıl 

surətdə, təkmilləşdirilməsi xüsusilə böyük müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. 

Təbii ki, iqtisadiyyatın qeyri-xətti inkişafı öz həllində inteqral üsulunu özündə əks 

etdirir. Nyuton-Lebniz düsturuyla aşağıdakı məsələlər həll edilir: 
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• Məhsulun həcminin əmək məhsuldarlıq funksiyası əsasında müəyyən edilməsi 

• Kobb – Duqlas funksiyası 

• məhsulun istehsalının orta vaxtı 

• pul axınının diskontlaşmış dəyəri 

• investisiyaların hesablanması 

• Jini əmsalı , Lorens əyrisi 

• avadanlığın istehsalı (daimi artım tempi əsasında) 

• büdcə xətti və təfavütsüzlük əyriləri  

• tələb təklifin əyrisi 

• torpaq sahəsinin dəyərinin müəyyən edilməsi  

Bunları nəzərə alaraq Nyuton – Leibniz düsturunun proqramlaşdırma dilində işlənməsi 

vacib tədris amillərdən biridir və “Kompüter elmləri” ixtisasında obyektyönümlülüyü və fənlər 

arası əlaqələru\i tədris etmək üçün “informatika-iqtisadiyyat-riyaziyyat” sistemində həyata 

keçirilir. 

Məlumdur ki, informatika fənninin tədrisində riyaziyyat fənni ilə sistemli olaraq 

əlaqələrin yaradılması məqsədi ilə riyaziyyat fənninin proqramı təhlil edilməli və məqsədəuyğun 

mövzular seçilməlidir. Əlaqələndirmə texnologiyasını aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar: 

-informatika fənninin tədrisinin əsas istiqamətlərindən birinin seçilməsi; 

-riyaziyyat və informatikadan fənn proqramlarının araşdırılması və əlaqələrin yaradılması 

üçün daha əlverişli mövzuların seçilməsi [1].  

Nümunə üçün informatika fənn proqramından “Fərdi funksiyalar” mövzusu, riyaziyyat 

fənn proqramından isə “İnteqral. Nyuton-Leybnis düsturu” mövzusu seçilmişdir. Hər iki mövzu 

əlaqəni ətraflı izah etmək üçün geniş imkanlara malikdir. Ona görə ki, riyaziyyat mövzuları 

hesablanmaya daha çox əsaslanır.  

 Standart olmayan – fərdi funksiyalar mexanizmi nəzəri məlumatlarla və fərdi 

funksiyaların tətbiqi sadə misallarla praktik olaraq nümayiş etdirilmişdir. İnteqralların 

trapesiyalar üsulu ilə hesablanması üçün proqram kodu tərtib edilir [2]. Mövzular arasında 

əlaqənin daha effektiv təşkili, vaxtdan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə əvvəlcədən 

trapesiyalar üsulunun təkrarı və əsas hesablama düsturları araşdırılır və inteqralın trapesiyalar 

üsulu ilə hesablanması üçün məlum düsturdan hazır şəkildə istifadə edilir:  
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Proqramlaşdırma dili olaraq nəinki Python, digər dillərdən də (Java, C++, C# və s.) istifadə etmək 

olar.  Əlaqənin yaradılmasında əsas məqsəd fərdi funksiyalar mövzusunu daha geniş izah etmək 

və fərdi funksiyalardan istifadə edərək kompüterdə inteqralların təqribi hesablanması üçün 

tələbələrə zəruri biliklərin verilməsindən, praktik vərdişlərin aşılanmasından ibarətdir.  
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ifadəsini alarıq. Məlumdur ki, n -[a,b] parçasının bölündüyü eyni uzunluqlu hissələrin sayıdır. 

Yuxarıda göstərilən nəzəri məlumatlara və praktiki vərdişlərə əsaslanaraq, həm də göstərilən 

hesablama düsturlarından istifadə edərək verilmiş məsələni kompüterdə həll etmək üçün proqram 

tərtib edilir və beləliklə, bir biri ilə üzvi şəkildə bağlı olan informatika və riyaziyyat arasında 

əlaqənin yaradılması yollarından birini nəzəri və praktik nümayiş etdirdik. 



Fərdi funksiya mexanizmi haqqında tələbələrə məlum olan nəzəri məlumatlara və praktiki 

vərdişlərər əsaslanaraq, həm də yuxarıda göstərdiyimiz hesablama düsturlarından istifadə edərək 

verilmiş məsələni kompüterdə həll etmək üçün aşağıdakı proqramı tərtib edirik: 

// Variant 1 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

// inteqralin qiymetini teqribi hesablayan funksiya 

float Inteqral(float a,float b,int n) 

{float h,fi,xi,r,t; 

int i; 

r=0;h=(b-a)/n; 

for(i=1;i<=n-1;i++) 

{xi=a+i*h; 

fi=xi*xi; 

r=r+fi; 

}t=0.5*(f(a)+f(b)); 

return h*(r+t); 

} 

// esas funksiya 

int main() 

{int n; float s; 

cin>>n; 

s=Inteqral(0,9,n); 

cout<<fixed<<setprecision(10)<<"Inteqralin qiymeti ="<<s<<"  "<<"n="<<n; 

return 0; 

} 

 

n-in müxtəlif qiymətləri üçün hesablamanın nəticələrini göstərək: 

Inteqralin qiymeti =243.0121765137              n=100 

Inteqralin qiymeti =243.0004272461              n=500 

Inteqralin qiymeti =243.0000457764              n=1000 

Inteqralin qiymeti =243.0000000000               n=20000 

Beləliklə, [a,b] parçasının bölündüyü bərabər hissələrin sayı (n) artdıqca hesablama 

dəqiqliyinin artdığı nümayiş etdirilir.  

Aydındır ki, bu intervalın Nyuton-Leybnis düsturu ilə hesabladıqda onun dəqiq qiyməti 

243 alınır. Bu isə inteqralın qiymətini trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablandığını əyani göstərir.  

Bu proqramdan istifadə edərək inteqralın həndəsi mənasının daha da yaxşı başa 

düşülməsinə nail olmaq mümkündür. Məsələn, [0,9] parçası əvəzində ardıcıl olaraq [0,3], [0,6], 

[5,8] götürərək proqramı yerinə yetirsək  hesablanan sahələrin əvvəlki sahədən az olduğunu 

görərik. Aydındır ki, bu zaman əsas proqram blokunda fərdi funksiyaya müraciət də uyğun olaraq 

dəyişilməlidir.  

S=İnteqral(0,3,n);  S=İnteqral(0,6,n); S=İnteqral(5,8,n);  

Tələbələrə Nyuton-Leybnis düsturu ilə bu inteqralların dəqiq hesablanmasını və alınan 

nəticələrin proqramlarının yerinə yetirlməsindən alınan təqribi nəticələrlə müqayisə edilməsini 

təklif etmək faydalı olardı.  İzah edilən materialın lazımi səviyyədə mənimsədildiyinə əmin 

olduqdan sonra fərdi funksiyadan istifadə imkanını tədricən genişləndiririk. Bu məqsədlə 

inteqralaltı f(х)=х2 funksiyasının özünü də fərdi funksiya kimi təyin edirik. Bu imkan proqramın 



növbəti variantında nümayiş etdirilir. 

// Variant 2 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

// Inteqralalti funksiya  

float f(float x) 

{return x*x; 

} 

// inteqralin qiymetini teqribi hesablayan funksiya 

float Inteqral(float a,float b,int n) 

{float h,fi,xi,r,t; 

int i; 

r=0;h=(b-a)/n; 

for(i=1;i<=n-1;i++) 

{xi=a+i*h; 

fi=f(xi); 

r=r+fi; 

}t=0.5*(f(a)+f(b)); 

return h*(r+t); 

} 

// esas funksiya 

int main() 

{int n; float s; 

cin>>n; 

s=Inteqral(0,9,n); 

cout<<fixed<<setprecision(10)<<"Inteqralin qiymeti="<<s<<"  "<<"n="<<n; 

return 0; 

} 

Proqramın bu variantını da kompüterdə yerinə yetirərək əvvəlki variantla (Variant 1) 

tamamilə eyni nəticənin alındığını göstəririk [3].  
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17. Qoşqar Əliyev Seyfullah 

AMEA-nın Kataliz və qeyri üzvi kimya institutunun “Kimya-texnologiya proseslərin 

modelləşdirilməsi” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, dosent 

 

Güllü Məhərrəmova Rəsul 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik  Akademiyasının  magistrantı 

 

 

Verilənlərin emalinin avtomatlaşdirilmiş sistemlərinin (VEAS) təhlükəsizliyi  

 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə Verilənlərin Emalının Avtomatlaşdırılmış Sistemlərinin (VEAS) təhlükəsizliyi, 

VEAS-dakı məlumatın etibarlılığı, bütöv informasiya təhlükəsizliyi, VEAS-da verilənlərin həyat 

dövrü, VEAS – in verilənlər bazası haqqqında məlumatın verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas məsələləri, informasiya təhlükəsizliyi sistemi, informasiya 

təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasının əsas işi, informasiya təhlükəsizliyinin əsas metodları, 

informasiya təhlükəsizliyinin texniki və proqram vasitələri, səmərəli istifadə üçün informasiya 

təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasının əsas şərtləri, informasiya texnologiyaları və 

avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi təsvir edilmişdir. 

 

Açar sözlər: avtomatlaşdırılmış verilənlər bazası, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya 

təhlükəsizliyi sistemi, verilənlərin emalinin avtomatlaşdirilmiş sistemləri 

 

VEAS-da informasiya təhlükəsizliyi, VEAS vasitələrindən istifadə edərək saxlanılan və 

işlənən məlumatların tələb olunan etibarlılığını sistemli şəkildə təmin etmək onlarda vasitə və 

metodların müntəzəm istifadəsi, qərarların qəbulu və tədbirlərin həyata keçirilməsi deməkdir. 

Avtomatik məlumat emalı sistemlərindəki təhlükəsizlik, avadanlıqların və məlumatların icazəsiz 

dəyişikliklərdən və ya məhv edilmədən qorunması, həmçinin məlumatların təsadüfən və ya 

qəsdən yayımlanması ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, Avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemlərində (AİS) məlumatların qorunmasına dair tələblər məxfi məlumatların sızma və ya 

təhriflərdən qorunması zərurəti ətrafında formalaşır. Təhdidlər fərqli bir yaradılışa sahibdir: 

məlumat texnoloji qəzalara, avadanlıqlara zərər verən, hakerlərin və zərərli proqramların 

hərəkətlərindən, satış üçün oğurlayan şəxslərdən əziyyət çəkir. Bir sıra aparat (hardware) və 

proqram mühafizə vasitələrinin yaradılması bu risklərin qarşısını almağa kömək edəcəkdir [1-4]. 

Müasir şəraitdə informasiya menecmentliyi informasiya texnologiyaları və fərdi 

kompüterlərin istifadəsinə əsaslanır. İnformasiya texnologiyaları və fərdi kompüterlərin tətbiqi 

və yayılması onları zərərli və daağıdıcı təsirlərə qarşı həssas edir. Yüksək dərəcədə 

avtomatlaşdırma informasiya təhlükəsizliyinin azalmasına səbəb olur. Avtomatlaşdırılmış bir 

informasiya sisteminin hazırlanmasında və istifadəsində daim təhlükəsizlik problemi mövcu olur. 



VEAS-dakı məlumatın etibarlılığı məlumatın keyfiyyətini xarakterizə edən ayrılmaz 

aşağıda sadalanan göstərilər kimi başa düşülür: 

 fiziki bütövlük, yəni bu məlumatın təhrif edilməməsi və ya silinməməsi; 

 məlumata güvənmək, yəni bütövlüyünü qoruyaraq, içindəki elementlərin 

dəyişdirilməməsinə (icazəsiz dəyişdirilməməsinə) inam; 

 məlumatların təhlükəsizliyi, yəni müvafiq səlahiyyətləri olmayan şəxslər və ya 

proseslər tərəfindən icazəsiz alınmaması; 

 proqram sahibi tərəfindən ötürülən (satılan) məlumatların verilənlər bazalarının 

(massivlərinin) elementlərinin və ya məlumatların verilənlər bazalarının (massivlərinin) 

elementlərinin təkrarlanmayacağına (kopyalanmayacağına) və onun icazəsi olmadan istifadə 

olunmayacağına inam; 

Etibarlılığın ayrılmaz meyarı əsasında inteqrasiya olunmuş təhlükəsizlik tədbirləri 

konsepsiyası fəal şəkildə inkişaf etdirilir (şəkil 1). 

 

Şəkil 1. Bütöv informasiya təhlükəsizliyi 

 

İnteqral informasiya təhlükəsizliyi məlumatların hazırlanması, emalı, saxlanması və 

ötürülməsi prosesi boyunca məlumatların qorunması üçün tədbirlər kompleksi kimi başa düşülür 

(mühafizə tədbirləri bütün qorunan dövr ərzində fasiləsiz olaraq qüvvədədir). 



Qorumanın ikinci hədəfi məlumatın icazəsiz dəyişdirilməsinin qarşısını almaqdır - böyük 

ölçüdə birinci və üçüncü hədəflərin birləşdirilməsidir. Həqiqətən, icazəsiz dəyişiklik ya 

təsadüfən, həm də qərəzli və zərərli ola bilər. 

Təsadüfən edilən dəyişiklik insan səhvləri səbəbindən bəzi məlumatların təhrif edilməsi, 

kompüterin sıradan çıxması səbəbindən məlumat qeydinin ünvanının təhrif edilməsi və digər bu 

kimi problemlərin nəticəsi ola bilər. Qərəzli dəyişiklik insanların zərərli hərəkətlərinin nəticəsidir 

[5-8]. 

Sistemli informasiya təhlükəsizliyi aşağıdakıların qorunmasına aiddir: 

• VEAS-in bütün struktur elementlərində; 

• avtomatlaşdırılmış məlumat emalının bütün bölmələrində və texnoloji marşrutlarında; 

• VEAS-in bütün iş rejimləri üçün; 

• VEAS həyat dövrünün bütün mərhələlərində; 

• VEAS-un xarici mühitlə qarşılıqlı təsirinin nəzərə alınması. 

Verilənlərin Emalının Avtomatlaşdırılmış Sistemlərində məlumatın öz həyat dövrü var. 

Alınan məlumat əvvəlcə etibarlılıq və faydalılığa görə qiymətləndirilir. İnformasiya ömrünün 

qalan mərhələləri şəkil 2-də göstərilmişdir. Həyat dövrünün hər bir mərhələsində verilənlərin  

qorunması baxımından fərqli qiymətləndirilir. 

 

 

Şəkil 2. VEAS-da məlumatın həyat dövrü 

 



Məlumatı qorumaq üçün metodlar seçərkən və ya mövcud metodları inkişaf etdirərkən, 

habelə onları tətbiq edərkən məlumatların maşınla təmsil formaları; məlumatların fiziki təqdimat 

üsullarından istifadə; məlumat strukturları; istifadə olunan fiziki mühit və s. vacib rol oynayır:  

Ümumiyyətlə, qorunacaq əsas məlumat növlərinə aşağıdakılar daxildir:  (şəkil 3): 

1. ilkin məlumatlar, yəni VEAS tərəfindən istifadəçilərdən, abonentlərdən və qarşılıqlı 

fəaliyyət sistemlərindən saxlama və emal üçün alınan məlumatlar; 

2. əldə edilmiş məlumatlar, yəni VEAS-da ilkin və törəmə məlumatların emalı prosesində əldə 

edilən məlumatlar; 

3. qoruma sisteminin məlumatları daxil olmaqla normativ istinad, xidmət və köməkçi 

məlumatlar; 

4. məlumatların emalı, VEAS-un təşkili və işinin təmin edilməsi üçün istifadə olunan 

proqramlar, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi sistemi üçün proqramlar; 

 

 

Şəkil 3. VEAS məlumat bazasının elementləri 

 

5. proqramların hazırlandığı alqoritmlər (əgər VEAS-in bir hissəsi olan obyektlərdə varsa); 

6. alqoritmlərin hazırlandığı metodlar və modellər (əgər VEAS-in bir hissəsi olan obyektlərdə 

varsa); 

7. metodlar, modellər, alqoritmlər və proqramların hazırlandığı tapşırıqların qoyulması (əgər 

onlar VEAS-in bir hissəsi olan müəssisələrdədirsə); 

8. VEAS müəssisələrində yerləşən texniki, texnoloji və digər sənədlər. 

 

Nəticə 

 



Bütün informasiya münasibətləri subyektlərinin (məlumat sahibləri, təchizatçıları və 

istehlakçıları) və onların təşkilatlarının, təşkilatdakı idarəetmə qərarlarını qəbul etmək, sistemdə 

məlumatların işlənməsi, saxlanması və ötürülməsi təhlükəsizliyini təmin etmək prosesində 

səmərəli işləməsi üçün - informasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemlərinin informasiya, proqram təminatı və texniki vasitələrin qorunması zəruri məlumat 

qoruma vasitələrinin yaradılması ilə davamlı məqsədyönlü bir prosesdir. Dərhal yeni informasiya 

texnologiyalarını tətbiq etmək və innovasiya prosesini inkişaf etdirmək lazımdır. Təşkilatlardakı 

informasiya texnologiyaları sənədlərin hazırlanmasında, istehsal prosesinin 

vizuallaşdırılmasında, izlənilməsində və nəzarətində, habelə idarəetmə qərarlarının qəbul 

edilməsində istifadə olunur. Təşkilatın idarəetmə və istehsal proseslərində informasiya 

texnologiyalarından səmərəli istifadə üçün məlumat təhlükəsizliyi vasitələri məqsədyönlü 

fəaliyyətlərə uyğun olaraq qoruyucu funksiyaları yerinə yetirməlidir. 
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18. Səbirə Bağirova Yusif 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “İntellektual 

sistemlərin idarə olunması” kafedrasının dosenti 

 

Rumiyyə Fərzəliyeva Vüqar 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası magistrı 

 

Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatinin verilənlər bazasinin formalaşmasinin problemləri və 

tətbiqi perspektivləri 

 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə tədqiqatın vacib məqsədi bilik iqtisadiyyatının həmçinin, onda verilənlər bazası 

idarə olunması sisteminin formalaşdırılmasının nəzəri əsaslarını tətqiq etməkdir. Göstərilmiş 

məqsədə çatmaq üçün əsasən aşağıda qeyd olunan vəzifələr yerinə yetirilməlidir: 

 Biliklərin istehsal amili kimi rolunu və yerini müəyyən etmək; 

 Biliklərin intellektual kapitalının strukturundakı yerini öyrənmək; 

 Bilik iqtisadiyyatının idarə olunma sisteminin strukturunu və funksiyalarını xarakterizə 

etmək; 

 Sistemin formalaşmasının subyektiv və obyektiv səbəblərini müəyyən etmək; 

 Biliklərinin düzgün idarə edilməsini həyata keçirmək; 

 Mövcud problemləri və formalaşmış xüsusiyyətləri təhlil etmək. 

Məqalədə tədqiqatın nəzəri əsasları mütəxəssislərin, yerli iqtisadçıların, sosioloqların 

əsərlərində bilik iqtisadiyyatı həmçinin, onun verilənlər bazası ilə əlaqəsinin konseptual nəticələri 

və inkişaf müddəaları olmuşdur. Tədqiqatın metodoloji əsasında bazar iqtisadiyyatının vacib 

prinsip və qanunlarından, müqayisəli və sistem təhlil metodlarından, həmçinin iqtisadi təhlil 

metodları durmuşdur.  

Tədqiqatın metodlarına nəzər saldığımız zaman sistemli analiz metodunun tətbiq 

olunduğuna baxa bilərik, buna əsasən, problem iqtisadi inkişaf ilə birlikdə əlaqəli tarixi inkişaf 

baxımından da təhlil edilmişdir. Məqalədə, tədqiqatın hər pilləsində ümumi elmi analiz, məntiqi 

sintez və analiz metodları, iqtisadi-statistik metod, qiymətləndirmə metodu, təsnifat və müqayisə 

metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Məqalədə araşdırılan alətlərin sistemləşdirilməsi səmərəliliyin çoxaldılmasına və müasir 

fəaliyyətlərin inkişafı imkan verəcəkdir. 

Qlobal səviyyədə bilik iqtisadiyyatında verilənlər bazasının idarə edilməsi tərəflər, 

mövcud tərəfdaşlar və dövlətlər ilə münasibətlərdə qeyri-müəyyənliklər və fəaliyyətləri 

dərəcəsini aşağı salmağı ən vacib məqsədlər kimi qarşıya qoymuşdur. 

 

Açar sözlər: verilənlər bazası, bilik iqtisadiyyatı, sistemli analiz metodu. 

 

Dünya iqtisadiyyatının innovativ inkişaf yoluna girməsini göstərən tədqiqatçılar “yenilik 

iqtisadiyyatı”, “yeni iqtisadiyyat”, “bilik iqtisadiyyatı” və s. terminlərinin aktuallaşmasına imkan 

verdi, amma keçid səbəbinin qiymətləndirilməsindən və terminologiyasından asılı olmayaraq, 

çoxu istehsalatın növünün dəyişdiyini qəbul edərək vacib diqqəti milli innovasiya sistemlərinin 

inkişafına yönəltmişdirlər. 

Ümumi olaraq milli innovasiya sistemləri fəaliyyətin, yeniliklərin yayılmasına və 

yaradılmasına yönəlmiş təşkilat və müəssisələr toplusudur. İqtisadi fəaliyyətlər və mexanizmlər 

sistemində innovativ proseslərin necə təmin olunacağı haqqında olan müzakirə mövzusudur [2, 



s.11-12]. 

İnnovativ problemlər ilə bağlı xarici və yerli alimlərin tədqiqat nəticələrinin təhlili 

innovasiya iqtisadiyyatının bəzi vacib xüsusiyyətlərini formalaşdırmağa və ümumiləşdirməyə 

imkan verdi. Cəmiyyətdə aşağıda qeyd olunan proseslər baş versə, milli innovasiyaya təsiri edər: 

 Elmi biliklərə xüsusi yer verilir, cəmiyyətdə yeni texnologiyaların və fikirlərin vəziyyəti 

haqqında müsbət təsəvvür yaranır, bilik göndərmək istəyi, onların praktiki tətbiqi fərqli 

yollarla həyata keçirilir; 

 Təkcə istehsalda deyil, həmçinin fərqli sahələrdə - təhsil, idarəetmə, mədəniyyət, eləcə də 

dünyada ümumi innovativ fəaliyyətin intensivləşməsinə və genişlənməsinə səbəb olan sosial 

strukturlarda vacib dəyişikliklər baş verir; 

 İnnovasiya, ölkənin və yerli istehsalın bölgələrinin inkişafı və bərpası üçün kompleks 

layihələrin effektiv həyata keçirilməsi sahəsində peşəkar kadrların operativ hazırlanması 

sistemini yaratmağa yardımçı olur. 

Bu proseslər iqtisadi biliklərin formalaşmasının ən lazımi şərtinin idarəetmənin bütün 

səviyyələrində yüksək innovasiya fəallığı və effektiv yenilik infrastrukturunun mövcudluğunu 

göstərir. İkincisi, cəmiyyətin yenilikçi potensialının əsas təməl daşıyıcısı, "dayaq nöqtəsi" və 

innovativ bir iqtisadiyyatın təməli rolunu oynayır. 

İnnovasiya infrastrukturu, yenilik və innovasiyanın səmərəli həyata keçirilməsi üçün 

zəruri və kifayət qədər olan bir-biri ilə əlaqəli dövlət və sənaye qurumlarının birgəliyinin olmasını 

özündə əks etdirir. 

İnnovasiya infrastrukturunun ən vacib xüsusiyyəti yeniliklərin milli miqyasda tam tətbiq 

olunmasına kömək etməsi lazım olan bu xüsusiyyətlərin mövcudluğunu nəzərdə tutan funksional 

yetərliliyidir (tamlığı). Belə bir inkişaf yalnız qurulması dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən 

biri olan rasional və effektiv milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması ilə əldə edilə bilər. 

Azərbaycanın bir dövlət və cəmiyyət olaraq məqsədi bilik istehsal edən bir ölkəyə 

çevrilməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə 

bildirmişdir ki, təcrübəmizə görə "qara qızıl"-ın insan kapitalına çevrilməsi sadəcə şüar deyil, real 

tələb olunan vəziyyətdir. Belə ki, bu mövqe Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri"nin 

təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli 

Sərəncamına müvafiq olaraq milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə 12 yol xəritəsi 

müəyyən edilmişdir [2, s. 7]. 

Hal-hazırda Azərbaycan milli inkişafa ehtiyac nöqteyi-nəzərindən bu prosesə sosial 

qrupların fəal üzvlərinin cəlb edilməsi yolu ilə iqtisadi modernləşmənin 5 əsas istiqamətini 

müəyyənləşdirmişdir: 

 Birinci istiqamət Azərbaycanın innovativ inkişafıdır. Bu istiqamət Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən şirkətlərin müasir texnologiyalarını mənimsəməsini, rəqiblərin istehsalını təmin 

etməsini və ixrac bazarlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. 

 İkinci istiqamət dinamik inkişaf edən bazarları gücləndirmək və rəqabətliliyini təmin 

etməkdən ibarətdir. Belə istiqamət Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya cəlb etməyə 

yönəlmiş iqtisadi siyasətinin əsas elementlərindən biridir. 

 Üçüncü istiqamət yeni texnologiyalardan istifadə edərək istehsalın genişləndirilməsini milli 

iqtisadiyyatda sonrakı mərhələdə iqtisadiyyatın canlandırmasını, iqtisadi şüuru və sənaye 

rəqabətini artırmasını nəzərdə tutur. 

 Dördüncü istiqamət insan kapitalının inkişafı, kadr hazırlığıdır. Bunun üçün ölkədə təhsil 

sistemlərinin keyfiyyətcə yenilənməsi əsas təkan vericii qüvvə sayılır. 

 Beşinci istiqamət yeni iqtisadi artım mənbələrinin yaradılmasını nəzərdə tutur. 



Müasir dövrdə Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifə dünya inkişaf prosesləri ilə 

ayaqlaşmaq, iqtisadiyyatın səmərəliliyini, rəqabət qabiliyyətini artırmaq və innovativ tərəqqini 

təmin etməkdir. Başqa sözlə, ənənəvi iqtisadiyyatdan bilik iqtisadiyyatına keçidi təşkil etməkdir. 

Bu yeni bir iqtisadi modelin formalaşmasını, təhsil sistemindəki dəyişiklikləri, İKT-nin və elmin 

inkişafı deməkdir. Belə məsələlərin icrasını təşkil etmək üçün səmərəli dövlət tənzimlənməsi və 

sosial-iqtisadi sahənin inkişafına vahid yanaşma prinsiplərinə riayət etmək, bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində sağlam rəqabəti təmin etmək, habelə yenilikləri inkişaf etdirmək və onların olmasını 

təbii qəbul etmək lazımdır. 

Azərbaycanın yüksək tələblər iddiası strateji məqsədə çatmaq üçün inamlı addımlar 

atması üçün real imkanlar açıldı. Bilik iqtisadiyyatı yüksək iqtisadi azadlıq, vətəndaş cəmiyyəti, 

demokratiya indeksi və bilik cəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Biliyə əsaslanan iqtisadiyyat dövründə iqtisadi siyasət bilikləri digər əsas prinsiplərə 

əsaslanmalıdır: 

 İnvestisiya mühitinin yaradılması və yüksək texnoloji istehsala qoyulan investisiyaların 

genişləndirilməsi; 

 Elm və iqtisadi böyüməni təmin edən əsas mənbə kimi texnologiyaların inkişafı; 

 İnnovasiyanı genişləndirmək və əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün bütün iqtisadi 

subyektlərə rəqabət mühitinin yaradılması və qorunması; 

 İş şəraitinə və risk idarəetməyə uyğunlaşdırılmışdır ehtiyatların formalaşdırılması; 

 İnstitusional mühitin stimullaşdırılması. 

Yeni elmi biliklərin istehsalı kimi iqtisadi biliklərin dinamik inkişafı onların sürətlə 

yayılmasını, mənimsənilməsini və tətbiq olunmasını nəzərdə tutur. 

İqtisadiyyat bilik və məlumatlara əsaslanır, inkişafın mənbəyi biliyin istehsalıdır. Bilik də 

öz növbəsində çox dəyərli bir qaynaqdır. Heç vaxt köhnəlmir, əksinə inkişaf edir və müntəzəm 

istifadə ilə daha dəyərli olur. 

Azərbaycanda biliklərə əsaslanan iqtisadi tədqiqatların nəticələrinə əsasən biliklərin 

təsnifatını aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. Bilik iqtisadiyyatında təqdim olunan biliklərin 

təsnifatı, biliklərin idarə olunması sahələrini, iqtisadi strukturda onların istehsalı və inkişafını, 

investisiya qoyuluşunun ən vacib sahələrini əks etdirmiş olur [4]. 

İqtisadiyyat üçün informasiyalaşmanın əhəmiyyəti çoxdur, çünki "iqtisadiyyatdakı 

amillərin və ya subyektlərin məhsuldarlığını, rəqabət qabiliyyətini artırmaq biliklərə əsaslanan 

məlumatları yaratmaq, emal etmək və istifadə etmək qabiliyyətlərindən asılıdır". Bu tərif 

informasiya iqtisadiyyatı ilə bilik iqtisadiyyatı arasındakı əlaqəni aydın şəkildə göstərir. 

Beləliklə, iqtisadiyyat ona görə qloballaşıb ki, “malların və xidmətlərin istehsalı, istehlakı və 

dövriyyəsi, habelə onların komponentləri birbaşa və ya dolayı yol ilə iqtisadi subyektləri 

birləşdirən geniş bir şəbəkədən istifadə edərək qlobal miqyasda təşkil olunur ” [3, s. 81]. Bununla 

da qlobal iqtisadiyyata verilən tərifdə qlobal iqtisadiyyatla şəbəkə iqtisadiyyatı arasındakı əlaqə 

göz qabağındadır. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri XX əsrin ikinci yarısında milli iqtisadiyyatlarını yeni 

inkişaf yoluna keçirməyə başlamışdılar. Elmi və texnoloji tərəqqi (ETT) amillərinin hələ keçən 

əsrdə ABŞ-da ümumi daxili məhsulun  artımına verdiyi töhfə 50-60% -i keçirdi. Keçmiş SSRİ-

də belə bu amillər milli gəlirin təxminən 40% artmasını təmin etdirirdi. Bu gün sənayeləşmiş 

ölkələrdə texnologiyalar, avadanlıq və istehsalın təşkili ilə əlaqəli yeni biliklərin tətbiqinin payı 

artıq ÜDM artımının 80-95% -ni təşkil edir [1, s. 7]. 

Sənayeləşmiş ölkələrin informasiya texnologiyalarından istifadəsinin əsasını təşkil edən 

strukturların həm ümumi xüsusiyyətləri, həm də əhəmiyyətli fərqləri vardır. 

Bu cür dövlətlərin iqtisadiyyatlarının idarə olunması və onun tam olaraq 

avtomatlaşdırılması yeni texnoloji əsaslara, əksər hallarda isə verilənlər bazasının düzgün 

idarəedilməsi siyasətini təyin edən sistemlərin institusional profilləri, ilk növbədə, bir neçə 



təşkilat və idarəetmə səviyyəsinin mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Beləliklə:  

 Norveç və Avstraliya altı səviyyədən;  

 Almaniya və Böyük Britaniya dörd; 

 Belçika, İsveçrə, Avstriyada isə fərqli funksiyaları olan və fərqli qurumları birləşdirən üç 

səviyyədən ibarət elmi informatik sistemlərindən istifadə olunur. 

Kompüter texnologiyalarının bütün fəaliyyət sahələrinə qlobal tətbiqi, yeni 

kommunikasiyaların və yüksək dərəcədə avtomatlaşdırılmış bir informasiya mühitinin 

formalaşması ənənəvi təhsil sisteminin çevrilməsinin başlanğıcı olmaqla yanaşı, həm də 

məlumatların formalaşmasında ilk addım idi. Verilənlər bazasının dünya ölkələrində geniş 

miqyasda tətbiq edilməsi üçün aşağıdakı hallar şərtlənmiş olmuşdu: 

 Cəmiyyətin bilik, yüksək səmərəli informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarına 

əsaslanan yeni inkişaf strategiyasına keçməsinə ehtiyac duyulurdu; 

 Cəmiyyətin yalnız İKT-dən geniş və səmərəli istifadə əsasında uğurlu inkişafı ehtimalının 

olması; 

 Millətin rifah səviyyəsi ilə İKT istifadəsi arasındakı ən dar əlaqənin olması. 

Beləliklə, bu gün hər hansı bir sahə informasiya ilə dəstəklənən insan fəaliyyəti 

texnologiyaları, verilənlər bazası olmadan düşünülmür. VB-lər sadəcə məlumat yığmaq və 

saxlamaqla kifayətlənmir, getdikcə onlar bütün sahələrdə istifadə olunan kompleks intellektual 

sistemlər kimi fəaliyyət göstərməyə cəhd edirlər. Yeni standartlar, yeni texnologiyalar, yeni 

platformalar - bütün bunlar qaçılmaz olaraq VB sahəsinə təsir edir. Bir verilənlər bazasının 

istifadəsi qaçılmaz hala gəldiyinə görə müasir peşə fəaliyyətinin ayrılmaz. Bütün müasir 

iqtisadiyyatın idarəedilməsi məlumatların çatdırılmasına əsaslanır. 

Ümumiyyətlə götürdükdə istər informasiya texnologiyalarından, istərsə də konkret olaraq 

verilənlər bazasında istifadə üzrə ölkələrin rolunun 4 növ modeli ayırd edilə bilər: [6, s. 57] 

1. Elmdə böyük layihələr həyata keçirən, verilənlər bazasından bütün sahələr üzrə istifadə 

edən liderlik yönümlü ölkələr (ABŞ, İngiltərə, Fransa). 

2. Verilənlər bazasının istifadəsinin yayılması üçün əlverişli bir mühit yaratmağa, 

iqtisadiyyatın bütün quruluşunu yaxşılaşdırmağa yönəlmiş olan ölkələr (Almaniya, İsveçrə, 

İsveç). 

3. Verilənlər bazası infrastrukturunun inkişafı yolu ilə irəliləməni stimullaşdıran ölkələr 

(Yaponiya, Cənubi Koreya). 

4. İnformativ kommunikasiya amillərdən istifadə edərək sənaye mühitinin inkişafında 

verilənlər bazasından istifadəni genişləndirməyə çalışan ölkələr (Çin, Hindistan). 

Məqalədə elmi yenilik kimi diqqəti cəlb edən əsas bir sıra məsələlər təhlil edilmiş və buna 

uyğun olan fərqli yanaşmalar araşdırılmış və şərh edilmişdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi kimi 

aşağıdakıları göstərə bilərik: 

 Gələcək intensiv dünya inkişafında mühüm rol oynayan əsas sahələr qiymətləndirilmişdir;  

 Bilik iqtisadiyyatının müxtəlif istiqamətlərin mövcud vəziyyəti təhlil edilmişdir; 

 Verilənlər bazasının, onun əsasında olan idarəetmə sistemlərinin bilik iqtisadiyyatında rolu 

təhlil edilmişdir; 

 Ölkəmizdə innovativ inkişafın təmin edilməsi məqsədi ilə resurs potensialından səmərəli 

istifadə istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir; 

 Sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması istiqamətində innovativ yeniliklərin tətbiq 

edilməsinin müxtəlif mərhələlərində baş verəcək dəyişikliklərin nəticəsi öz əksini 

tapmışdır; 



 Azərbaycanda və ümumilikdə dünyada bilik iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, tətbiq 

olunması ilə baş verəcək dəyişikliklərin sosial-iqtisadi rolu qiymətləndirilmişdir. 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Atkinson, Robert D. The Innovation Economy. A New Vision for Economic Growth in the 

21st Century. //Policy Report. October 2003. 

2. Васин В.А., Миндели Л.Э. Национальная инновационная система: предпосылки и 

механизмы функционирования. М.: ЦИСЕ, 2002. С.11-12. 

3. Hepworth, М.A Regional Perspective on the Know- ledge Economy in Great Britain. 

United Kingdom Department of Trade and Industry / Mark Hepworth, Greg Spencer: 

электронный ресурс http://www.berr.gov.uk/files. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: Эко-номика, общество и культура/ Под ред. 

О.И. Шка-ратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 39. 

5. “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq 

edilməsi haqqında” AR Prezidentinin Fərmanı 6 dekabr 2016-cı il “Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”. S 111. 

6. Зверев А.В. Формирование национальной иннова- ционной системы: мировой опыт 

и российские перспек- тивы: автореф. дис докт экон. наук. М., 2009, 57 с. 

 

 

 

 

19. Bahar Əsgərova Hüseynağa 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Kompüter mühəndisliyi” kafedrasının 

dosenti 

e-mail: bahar2870@mail.ru 

 

Məmmədova Jalə Məzahir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı 

e-mail: mamedova.jale@gmail.com 

 

Aviasiyada müasir texnologiyaların tətbiqi 

 

Açar sözlər: virtual reallıq, blokchain, robotlar, aviasiya sənayesi, biometriya, süni intellekt 

 

Aviasiya sənayesi müasir texnologiyaların, rəqəmsal sistemlərin təsirlərindən yan 

keçməmişdir. Müasir sərnişinlərin tələb və gözləntilərindən xəbərdar olmaq  üçün müasir 

texnologiyalardan istifadə edilir. Aviasiya sənayesi müştərilərin ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək 

və müştəri strategiyasını formalaşdırmaq üçün Sentiment Analysis- dən istifadə edir. Beynəlxalq 

Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (IATA) “Aviasiya Sənayesinin Gələcəyi 2035” adlı son 

hesabatında aviasiya sənayesinin necə formalaşacağını müəyyən edəcək texnologiyaları və 

amilləri müəyyənləşdirdi. Hesabatda kiber təhlükəsizlik, robototexnika və avtomatlaşdırma, 3D 

printing, virtual reallıq, augmented reallıq, IoT, big data, alternativ yanacaq və enerji mənbələri, 

yeni təyyarə dizaynları aviasiya sənayəsinin gələcəyi kimi göstərilmişdir[2]. 
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VR headsets (Virtual Reality) - virtual dünya, qutu şəklində qulaqlıq taxaraq birbaşa 

gözünüzün qabağına gətirilir. Oculus Rift, HTC Vive və s kimi Virtual Reallıq (VR) 

avadanlığının meydana gəlməsi ilə bu texnologiyanın üstünlükləri bir çox tətbiqdə öz yerini tapdı. 

Virtual gerçəkliyin uçuş təliminə əsas faydası uçuş təcrübəsini özündə birləşdirməsi və ənənəvi 

uçuş simulyatorları ilə müqayisədə bəzi əhəmiyyətli öyrənmə üstünlükləri təmin etməsidir. 

Pilotlarlar hazırlayan məktəblərdə təhsil xərcləri azalır, uçuş təlimlərində maliyyəyə qənaət edilir 

və şagirdlərin daha sürətli təhsil almasına imkan yaradır. Uçuş təlimində əsas məqsəd məsafələri 

düzgün qiymətləndirmək bacarığını öyrənməkdir. Yeni pilot tələbə bu təcrübədən məhrumdur və 

uçuş təcrübəsindən istifadə etməlidir. Uçuş təliminin bu aspektini dərinlik qavrayışının olmadığı 

ənənəvi simulyatorlarda hazırlamaq çətindir. Ənənəvi uçuş simulyatorlarında nadir hallarda 180 

dərəcədən çox görüş sahəsi olur. VR ilə 360 dərəcə baxış mümkündür və tələbə ənənəvi uçuş 

simulyatorları tərəfindən təmin olunan 180 dərəcə baxış hüdudlarından kənara çıxa bilir. Və 

həqiqi təyyarədə olduğu kimi nəzarəti həyata keçirə bilər. Virtual Reality (VR), ətraf mühitin 

görmə, eşitmə və toxunma ilə təmsil olunduğu komputer tərəfindən yaradılan bir mühitə daxil 

olma anlayışıdır. Bu mühit, məsələn. bir otaq, mənzərə və ya kokpit istifadəçiyə ekran və ya 

başlıqlı bir ekran(qulaqlıq) vasitəsilə təqdim edilə bilər. İstifadəçi fiziki düymələr və ya qollar ilə 

ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə qura bilər[8]. 

Robotlar - dünyadakı bir çox hava limanı əvvəllər insanların gördüyü müxtəlif 

fəaliyyətlər üçün robotlar istifadə etməyə başladı: sərnişinlərlə qarşılıqlı əlaqə, təmizlik və hüquq-

mühafizə və s. Robotexnika son bir neçə ildə çox inkişaf etdirildi. Avtomatlaşdırma indi bütün iş 

sahələrində tətbiq edilir. Bu, son zamanlar robototexnika və süni intellekt sahəsindəki 

inkişaflardan qaynaqlanır.  

Təyyarə istehsalında, Boeing 777, onu tək parça halında saxlayan 60000 və daha çox 

birləşmə nöqtəsindən ibarətdir. Bu pərçimləri yerinə qoymaq üçün iki insan tələb olunur. Boeing, 

2015-ci ildə Fuselage Build Sistemini quraşdıraraq buna son verməyə qərar verdi. Robotlar da 

insanlar kimi cüt-cüt işləyir və zamana, səhiyyə xərclərinə qənaət edirlir, məhsuldarlıq artır[10]. 

Təyyarələrə qulluq, texniki xidmət üçün təyyarə yoxlamalarını təkmilləşdirmək üçün 

robotlar istehsal edən şirkətlər var. Robotlar texniki xidmət vaxtını saatlardan dəqiqələrə endirə 

bilər. Bu, texniki mühəndislərin digər işlərlə məşğul olmaq üçün kifayət qədər vaxtı olmağını 

təmin edir. Hal-hazırda uzaqdan idarə olunan robotlar, təyyarənin səthindəki yoxlamalardan 

sonra (normal, yaş və tərs) yerüstü  heyətə yüksək səviyyəli şəkillər göndərir. Daha sonra təmirin 

lazım olub-olmadığını qiymətləndirib qərar verə bilərlər. Bu robotlar gələcəkdə ultrasəs və termo-

qrafik yoxlamaları etmək üçün təkmilləşdirilə bilər. Bir çox hava limanı, sərnişinlərin suallarına 

cavab almasına, bələdçi rolunu oynamasına, təhlükəsizlik və təmizlik xidmətlərinin göstərilməsi 

üçün robotlardan istifadə edir[9]. Süni İntellekt və Data Science - süni intellekt hava yolları ilə 

sərnişinlər arasında rəqəmsal qarşılıqlı əlaqəni fərdiləşdirir, optimallaşdırır və genişləndirir. Süni 

intellekt və machine learning, aviaşirkətin sərnişinlərin ehtiyaclarına uyğun olaraq xidmətlərini 

hazırlamasına kömək edir. Big data, süni intellekt və machine learning ilə birlikdə sənayedə 

strategiyalarını dəqiq tənzimləmək üçün istehlakçı davranışlarını proqnozlaşdırmağa kömək edir. 

Rəqəmsal əsrdə məlumatlar dəyərlidir, inkişaf etmək üçün  uğurlu plan hazırlamaqda  data mining 

üsullarından istifadə etmək lazımdır. 

Aviaşirkətlər, hər bir marşurut məsafəsi və hündürlüyü, təyyarənin növü və çəkisi, hava 

şəraiti və s. ilə əlaqəli uçuş məlumatlarını toplamaq və təhlil etmək üçün quraşdırılmış machine 

learning alqoritmləri ilə süni intellekt sistemlərindən istifadə edirlər. Verilənlərdən əldə edilən 

məlumatlara əsasən sistemlər uçuş üçün lazım olan optimal yanacaq miqdarını 

qiymətləndirirlər[2].  

Aviaşirkətlər daha təhlükəsiz uçmaq üçün big datadan istifadə edir. Southwest, 2008-ci 

ildən bəri NASA ilə text data-mining layihəsi üzərində işləyir. Mütəxəssislər təyyarələr 

tərəfindən yaradılan çox sayda verilənlərin text-miningi üçün alqoritmlərdən istifadə edir, 

həmçinin pilotlardan və hava nəqliyyatı nəzarətçilərindən verilənləri alaraq təhlükələri 



müəyyənləşdirir. Pilotsuz təyyarələr də tezliklə reallığa çevriləcək. Robotic Process Automation, 

təyyarənin əl müdaxiləsi olmadan səyahət etməsini mümkün edə bilər. Bu gün də təyyarələr 

uçuşun əsas hissəsini avtomatik pilot rejimində başa vurur, pilotlar idarəetməni yalnız qalxma və 

enmə zamanı həyata keçirirlər. Uçuş zamanı ortaya çıxan qeyri-müəyyənlik və risklərə 

baxmayaraq, gələcəkdə kokpitdə pilotun olmayacağı ehtimalı çox yüksəkdir[3].  

Biometriya - üz tanınması, barmaq izi identifikasiyası və gözün selikli qişasının 

tanınması kimi biometrik texnologiyalar yoxlama prosesi üçün adı hal olacaq. Sərhəd nəzarəti, 

hava limanı girişləri, təyyarəyə girişi, miqrasiya sənədləri üçün biometrik sistemlərin 

inteqrasiyası ilə bütün yoxlama prosesi tezliklə sənədsiz hala gələcək. Bu, sərnişinlərin 

baqajlarını real vaxt rejimində izləməsinə imkan verəcək[2]. 

Hal-hazırda barmaq izinin tanınması biometrik müəyyənləşdirilmənin ən məşhur 

metodudur. Bu texnologiyanın universallığı sayəsində, istifadəçilərin etibarlı eyniləşdirməsi 

lazım olan istənilən sahədə və istənilən məsələnin həlli üçün tətbiq edilə bilər. Xüsusi skaner 

vasitəsilə götürülən barmaq izi rəqəmsal koda keçərək əvvəl daxil edilmiş nümunə ilə müqayisə 

edilir. Sərnişinlər səyahət sənədləri ilə üzlərinin uyğunlaşması üçün sadəcə kameraya yaxınlaşır 

və sonra təyyarəyə minməyə davam edirlər. British Airways seçilmiş beynəlxalq uçuşlarda yeni 

biometrik üz tanıma texnologiyasından istifadə etməyə başlayıb. Bu texnologiya sərnişinlərin 

artıq pasportlarını və ya minmə biletlərini yola düşmə qapısında təqdim etmələrinə ehtiyac 

olmadığını göstərir, sənədləri yalnız qeydiyyatdan keçdikdə və təhlükəsizlikdən keçdikdə təqdim 

etmək kifayət edir[6].  

Müasir texnologiyanın bir çox üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Bununla birlikdə, 

üstünlüklər texnoloji inkişafın səbəb olduğu problemlərin təsirini gizlədə bilər. Müasir 

texnologiyalar təhlükəsizlik səviyyəsini artırır.  

 Blockchain texnologiyasının ortaya çıxması, texnoloji yenilik yaratdı ki, bu da aviasiya 

sənayesinin özündə bir çox cəhətlərə dəyər qazandıra bilər. Blok zəncirinin aviasiya sahəsindəki 

istifadəsi, şəffaflıq sahəsində, texniki baxım, uçuş məlumatlarının təhlükəsizliyi və sərnişin 

məlumatları ilə bağlı yeni imkanlar aça bilər ki, bu da nəticədə səmərəliliyin və dəqiqlik 

səviyyəsinin artırılmasına kömək edəcəkdir. 

Bu gün bir təyyarənin uçuşda qalması üçün kritik olan məlumatların çoxu əl ilə toplanır 

ki, bu da bahalı və vaxt aparan bir prosesdir. Peer-to-peer şəbəkəsində baş verən əməliyyatların 

rəqəmsal dəftəri olan Blockchain, bir təyyarədən bir hissənin quraşdırılmasını və ya çıxarılmasını 

hər dəfə qeyd edə bilər. Dəyişdirilən hissənin nə qədər xidmətdə olduğunu və təmirini həyata 

keçirən texnikin şəxsiyyəti, yeri və etimadnaməsini də əks etdirə bilər.  Sistem kriptoqrafik 

doğrulama üsulları ilə təmin olunur. Blockchain-in əsas xüsusiyyətlərindən biri də şəbəkədəki 

üzvlərin orada olan məlumatlara tam şəffaf baxa bilməsidir. Qeydə alınan məlumatlar rəqəmsal 

varlıqlar, müqavilələr və əməliyyatlar kimi hər hansı bir rəqəmsal məlumat ola bilər. Blockchain-

i yenilikçi edən şey, bütün əməliyyatlara bütün şəbəkə tərəfindən daxil olmaqdır, bu da üzvlərin 

şəbəkə daxilində qeyd olunan hər bir əməliyyatın tarixçəsinə baxmasına imkan verir. Blockchain 

texnologiyası məlumatların qorunması və idarə olunması üçün böyük fürsətlər nümayiş 

etdirdiyindən, aviaşirkət sənayesi qısa müddətdə öz xeyrinə blok zənciri tətbiq etməyi düşünə 

bilər[3]. Aşağıda aviasiya sənayesində blok zəncirinin faydalı olmasının bir neçə yolu verilmişdir. 

Baqaj və yükün izlənməsi - Blockchain, sərnişinlərin çantalarının və yüklərinin 

yerləşməsini və vəziyyətini, etibarlı və dəyişməz şəkildə izləməyə imkan verir. Beləliklə, 

blockchain şəffaflığı və görünürlüğünü artırmağa kömək edə bilər ki, bu da səlahiyyətlilərə və 

sərnişinlərə baqajlarını block zənciri boyunca hər zaman asanlıqla izləməyə imkan verəcəkdir[7]. 

Şəxsiyyətin təsdiqlənməsi - Blok zəncirinin istifadəsi sərnişinlərin şəxsiyyətinin 

yoxlanılmasının effektivliyini artıra bilər. Biyometrik məlumatlar, tələb olunan sənədlər və 

biletlər kimi sərnişinlərin detalları blok zəncirində saxlanıla bilər. Sərnişinlər hava limanına 

yoxlama kodu ilə daxil ola bilirlər ki, bu da sənədlərin yoxlanılması üçün uzun müddət növbə 

çəkmə probleminə son qoyacaqdır[5].  



Avtomatlaşdırılmış ödənişlər - Blockchain, əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar 

əsasında özləri tərəfindən həyata keçirilən elektron müqavilələr olan ağıllı müqavilələr yaratmaq 

imkanı verir. Ağıllı müqavilələrin istifadəsi, havayolları şirkətləri arasında, səyahət agentlikləri 

və havayolları arasında qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi, səyahət sığortasının satışı və 

vergilərinin ödənilməsi kimi əməliyyatlarında qəbul edilə bilər[4].  

COVİD-19 pandemiyasının aviasiya iqtisadiyyatından təsirləri yan keçməmişdir. Son 

illərdə pandemiyanın mənfi təsirləri bütün sahələrədə öz təsirini göstərdi. Dövlətlər özünütəcrid 

qaydaları ilə qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Nəticədə, birbaşa, qaçılmaz iqtisadi çətinliklər 

yaranır. Bu da aviasiya sənayesində inkişaf prosesini zəiflədir və maddi olaraq da uçuşların 

sayının azalması ilə digər sənaye növləri kimi aviasiya sənayesi də iqtisadi ziyan görür. Uçuşlar 

ləğv edildiyinə görə, təyyarələr bir hava limanından digərinə boş uçmalı oldu. Bu da hava yolları 

şirkətlərinin iflas etməsinə gətirib çıxardı ki, bunun qarşısını almaq üçün işçilər işdən çıxarıldı. 

Və bu iqtisadi təsirlər özünü işçilərə də göstərdi. Bəzi şirkətlər isə geri ödəmələrdən imtina etdi. 

Uçuşların ləğv edilməsi ilə karqo qiymətləri 3 dəfədən çox artdı. BMT-nin Beynəlxalq Mülki 

Aviasiya Təşkilatı (İCAO), çinli turistlərin azalması səbəbi ilə Yaponiyanın birinci rübdə 1.29 

milyard dollarlıq, Taylandın isə 1.15 milyard dollar turizm gəlirini itirə biləcəyini proqnoz 

etmişdi. Həmçinin, hələ mart ayının 5-də ABŞ-a səyahət qadağası elan edilməmişdən əvvəl 

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (İATA), COVID-19 pandemiyasının, uçuşların 

azalması ilə aviaşirkətlər üçün 113 milyard dollar itkiyə səbəb ola biləcəyini proqnozlaşdırdı[11]. 
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CSS kodlarının HTML sənədinə yerləşdirilməsi 

 

Xülasə 

 

Məqalədə CSS(Cascading Style Sheets) haqqında qısa məlumat verilmişdir.CSS kodlarının 

HTML sənədinə necə əlavə olunması göstərilmişdir.CSS-dən istifadə etməklə HTML sənədin 

stilində dəyişikliklərin əldə olunması izah edilmişdir. 

 

Açar sözləri :HTML;CSS;üslub;model. 

 

CSS-Cascading Style Sheet sözlərinin qısaldılmasından yaranan,bir veb səhifəsinin görünüşü 

haqqında operativliyi olan,sayt və ya kod görünüşünün vizual hala gətirilməsində ən çox 

istifadə olunan kodlaşdırma növüdür.CSS bir veb səhifənin görünüşünü idarə edir.CSS 

şriftlərlə,rənglərlə,sahələrlə,sətirlərlə,hündürlüklə,enlə,fontəsvirləriylə,elementlərin 

yerləşdirilməsiylə və başqa şeylərlə işləyir.CSS-dən istifadə edərək mətnin rənginə, şriftlərin 

üslubuna, paraqraflar arasındakı boşluğa, sütunların necə ölçüldüyünə və necə qoyulduğuna 

və s. nəzarət edə bilərsiniz. 

 

CSS  HTML sənədinə 3 yolla əlavə oluna bilər: 

 İnline; 

 İnternal; 

 External. 

 

 1.İnline model(Daxili stil cədvəlləri)-Daxili stillərin istifadəsi sadə HTML teqlərinin 

istifadəsindən heç də çox fərqlənmirlər.HTML elementlərinin içindəki style atributundan 

istifadə etməklə, vahid bir HTML elementinə bənzərsiz bir üslub tətbiq etmək üçün istifadə 

olunur.Məsələn, aşağıdakı nümunədə  <h1> elementinin mətn rəngi mavi, <p> elementinin 

mətn rəngi qırmızı olacaq: 

<!DOCTYPE html> 



<html> 

<head> 

<title>Example</title> 

</head> 

<body> 

<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1> 

<p style="color:red;">A red paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

2.İnternal model(Qlobal stil cədvəlləri)-Tək bir  HTML səhifəsi üçün bir stil müəyyən 

etməkdə istifadə olunur.Bunun üçün HTML sənədinin  <head> hissəsində bir <style>  teqi 

istifadə olunur.Aşağıdakı nümunədə bütün <h1> elementlərinin (həmin səhifədəki) mətn 

rəngini mavi, bütün <p> elementlərinin mətn rəngi qırmızıya çevrilir. Bundan əlavə, səhifə toz 

mavisi fon rəngi ilə göstəriləcək: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

body {background-color: powderblue;} 

h1   {color: blue;} 

p    {color: red;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>This is a heading</h1> 

<p>This is a paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

3.External model(Bağlanmış stil cədvəlləri)-Bir stili bir neçə sənədə ötürmək üçün 

istifadə olunurlar və onlar ayrıca faylda saxlanılırlar.HTML sənədində hazır CSS sənədinə 

istinad vermək üçün səhifənin <head> hissəsinə bir <link> elementi əlavə edirik.Burada 



istinad etdiyimiz CSS faylı .css genişlənməsiylə yadda saxlanan fayldır.Məsələn: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" href="styles.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>This is a heading</h1> 

<p>This is a paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

Burada istifadə etdiyimiz "styles.css" faylının daxilinə nəzər yetirək: 

body { 

  background-color: powderblue; 

} 

h1 { 

 color: blue; 

} 

p { 

  color: red; 

} 

External model daha çox məsləhət görülən modeldir.Bu modeldən istifadə etdikdə,bir faylda 

dəyişiklik etməklə bütün veb saytın görünüşünü dəyişmək mümkündür.Bu isə bizə səhifə sayı 

çox olan bir veb saytda sadəcə bir neçə saniyədə dəyişiklərin əldə olunmasına kömək edir. 

Nəticə 

Göründüyü kimi CSS-i HTML sənədinə əlavə etməklə biz veb-saytların görünüşündə 

dəyişikliklər edə bilərik.Bu isə bizə hazırladığımız veb saytları istifadəçilərin maraqlarına 

uyğun,daha cəlbedici etməyə imkan verir. 
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Nəqliyyat məsələsinin optimal həlli 

 

 

Model sözü “ölçü”, obraz”, “üsul” mənalarını verən “modus”, “modulus” latın 

sözlərindən əmələ gəlmişdir. Modelləşdirmə obyektiv həqiqətə yaxınlaşma yolu kimi xidmət 

edir. Modelləşdirmənin bir növü də riyazi modelləşdirmədir. “Riyazi modelləşdirmə tənliklərinin 

formasının və orjinal modelin tənliklərində dəyişənlər arasında münasibətin identikliyinə 

əsaslanan xüsusi modellərin köməyi ilə fiziki hadisələri tədqiq etmək üçün metoddur.” Təhlil və 

optimal plan qərarlarının qəbulu modelləri iki hissədən ibarətdir. Məqsəd funksiyası planın 

effektivliyinin kəmiyyət ölçüsüdür. Modelin ikinci hissəsi (məhdudluq şərtləri) qərarın qəbul 

olunduğu şəraitin riyazi ifadəsindən ibarətdir. Bu şərtləri təmin edən qərarlardan biri mümkün 

plan hesab edilir. Məqsəd funksiyasının ekstremum (maksimum və ya minimum) qiymətini təmin 

edən mümkün plan optimal plan adlanır.  [6] 

Riyazi proqramlaşdırma tətbiqi riyaziyyat elminin əsas bölmələrindən biri olmaqla, onun 

öyrənmə obyektini mürəkkəb sistem və proseslərin optimal planlaşdırılması və idarə edilməsi 

üzrə ekstremum məsələlər təşkil edir. [7, s.33] 

Riyazi proqramlaşdırmanın ən sadə növü xətti proqramlaşdırma məsələsidir. 

İqtisadiyyatda tətbiq edilən iqtisadi - riyazi modellərin çoxu XP məsələlərinə gətirilir. Bütün bu 

məsələlər praktiki olaraq simpleks alqoritmləri ilə həll edilir. Bununla bərabər bəzi növ XP 

məsələlərini həll etmək üçün daha səmərəli hesablama üsulları işlənib hazırlanmışdır ki, onlar da 

verilmiş məsələlərin məhdudiyyət şərtlərinin spesifik xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Bu kimi 

məsələlərdən biri də nəqliyyat məsələsidir.  

İlk əvvəl məsələnin qoyuluşuna nəzər salaq:  

Fərz edilir ki, m sayda istehsal müəssisəsində bircins məhsul vardır və bu müəssisədə olan 

məhsulun miqdarı 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚 şəklindədir . Bu məhsullar n sayda istehlakçılara daşınmalıdır ki, 

bu istehlakçılarında tələbləri müvafiq olaraq 𝑏, 𝑏2, … , 𝑏𝑛  vahiddir. Məhsul vahidini (𝑖, 𝑗) 

kommunikasiyası (marşrutu) üzrə daşımaq üçün 𝐶𝑖𝑗 manat nəqliyyat xərci tələb edilir.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dan+Cederholm&search-alias=books&field-author=Dan+Cederholm&sort=relevancerank
https://www.w3schools.com/Css/
https://www.tutorialspoint.com/What-are-the-advantages-of-CSS
https://sharifov.wordpress.com/2017/10/24/css-haqqinda/
mailto:aygun.cobanova@gmail.com


    𝐶 =  ‖𝐶𝑖𝑗‖
𝑚,𝑛

=  (

𝑐11   𝑐12   …  …   𝑐1𝑛

𝑐21   𝑐22   …  …   𝑐2𝑛

−  −  −  −  −  −  −
𝑐𝑚1   𝑐𝑚2   …  …   𝑐𝑚𝑛

)     

Qurduğumuz C matrisi nəqliyyat xərcləri matrisi adlanır. [6] 

Məqsəd funksiyası 

𝑧(𝑥) = ∑  

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

    (1) 

Məhdudiyyət şərtləri 

∑  𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑎𝑖     (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ )      (2) 

∑  𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

= 𝑏𝑗      (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)     (3) 

Məchulların mənfi olmaması şərtləri 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0   (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)     (4) 

Bütün bunları ümumiləşdirsək nəqliyyat məsələsini aşağıdakı formada ifadə edə bilərik:  

Məhsulları istehsalçılardan istehlakçılara daşımaq üçün elə bir daşınma planı (variantı) 

tapmaq lazım gəlir ki, bu plana (varianta) görə hər bir istehsalçının məhsulunun tam daşınması 

və hər bir istehlakçının tələblərinin tam ödənməsi şərti ilə bütün daşınmalara sərf ediləcək 

nəqliyyat xərclərinin cəmi minimum olsun. Məcmu təklifin məcmu tələbə bərabər olması, 

nəqliyyat məsələsinin həll olunması üçün zəruri şərtdir. Bu şərt tarazlıq şərti adlanır. Bu cür 

nəqliyyat məsələsi qapalı nəqliyyat məsələsidir və yalnız qapalı nəqliyyat məsələsini həll etmək 

mümkündür. Əgər tarazlıq şərti ödənmirsə, bu cür nəqliyyat məsələsi isə açıq nəqliyyat 

məsələsidir, yəni məcmu təklif məcmu tələbdən çox yaxud da az ola bilər. [6] 

Nəqliyyat məsələsinin iqtisadi-riyazi və klassik qoyuluşunda bir sıra modifikasiyalara rast 

gəlinir. Bu modifikasiyalara məhdudiyyətlərin mövcud olduğu nəqliyyat məsələsini; qadağaların 

mövcud olduğu nəqliyyat məsələsini; zamanın əsas şərt kimi götürüldüyü nəqliyyat məsələsini; 

çox mərhələli (pilləli) nəqliyyat məsələsini misal göstərə bilərik. 

Məhdudiyyətlərin mövcud olduğu nəqliyyat məsələsində məlum (𝑖;𝑗) kommunikasiyaları 

üzrə daşınmalı olan məhsulun həcminə aşağıdan və ya yuxarıdan (və ya ola bilsin ki, həm 

yuxarıdan, həm də aşağıdan) müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur, yəni 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑎 

𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑏 

𝑏 ≥ 𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑎 

. 

Digər mövcud olan modifikasiyalardan biri də zamana görə nəqliyyat məsələsidir. Burada 

əsas məqsəd qısa zaman ərzində məhsulları istehlakçılara çatdırmaqdan ibarətdir. Belə 

məsələlərdə əsas tez xarab olan məhsulları istehlakçılara, emal müəssisələrinə və s. çatdırmaqdan 

bəhs olunur. Bu zaman elə bir daşınma planı tapmaq lazım gəlir ki, bu plana görə istehsalçıların 



məhsullarının tam daşınması və eyni zamanda da istehlakçıların tələbatlarının tam ödənilməsi 

şərti ilə bütün kommunikasiyalar üzrə məhsulların daşınmasının maksimal vaxtı ən az (minimum) 

olsun. Vaxt kriteriyasına görə nəqliyyat məsələsinin iqtisadi-riyazi modeli aşağıdakı kimidir: 

𝑇(𝑥) = max
𝑥𝑖𝑗≥0

{𝑡𝑖𝑗} → 𝑚𝑖𝑛 

∑  𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑎𝑖     (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ )        

∑  𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

= 𝑏𝑗      (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)          

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0   (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)    [1, s.95-100] 

Nəqliyyat məsələsi riyazi ifadəsinə görə xətti proqramlaşdırmanın əsas məsələsidir, lakin 

fərqli cəhətləri vardır: Bu səbəbdən məsələni simpleks üsulla həll etmək nəzəri cəhətdən mümkün 

olsa da, praktik baxımdan mümkün olmur (hesablama işlərinin sayı həddən artıq çox olur). Odur 

ki, nəqliyyat məsələsini həll etmək üçün bir sıra sonlu həll metodları (potensiallar metodu, macar 

metodu, bölgü metodu, Fogelin approksimasiyası metodu) hazırlanmışdır. Nəqliyyat məsələsinin 

həllində ən çox işlənən metod potensiallar metodudur. Potensiallar metodunun alqoritmi hazırlıq 

mərhələsindən və sonlu sayda eyni tipli yaxınlaşmalardan ibarətdir. Hazırlıq mərhələsində 

məsələnin hər hansı bir daşınmalar matrisi tərtib edilir və onun optimal olub olmaması yoxlanılır. 

Hər bir yaxınlaşma iki mərhələdən ibarətdir. Yaxınlaşmanın birinci mərhələsində əvvəlki 

yaxınlaşmalarda tərtib edilmiş daşınmalar planının optimal olub - olmaması yoxlanılır. İkinci 

mərhələdə optimal olmayan plan yaxşılaşdırılaraq daha az (ən pis halda ona bərabər) nəqliyyat 

xərclərinə malik yeni daşınmalar planı tərtib edilir. Ilkin daşınmalar matrisini bu üsullardan biri 

ilə tərtib etmək olar: şimal – qərb bucağı üsulu; minimal dəyər üsulu; iki dəfə nəzərə alma üsulu; 

Fogelin approksimasiyası üsulu. [6] 

Bu üsulların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məsələnin ilkin dayaq planı ardıcıl olaraq tətbiq 

edilən (m + n - 1) sayda addımların nəticəsində tapılır. Hər bir addımda məsələnin şərtləri verilmiş 

cədvəlin müəyyən bir xanasında yükdaşıma həcmi təyin edilir ki, o da dolu xana adlanır. Bununla 

da istehlak məntəqələrindən birində (dolu xananın yerləşdiyi sütuna uyğun) məhsula olan 

tələbatın tam ödənilməsi, ya da istehsal məntəqələrinin birindən (dolu xananın yerləşdiyi sətirə 

uyğun) məhsul ehtiyatının tam daşınması təmin edilir.  

Birinci halda dolu xananın yerləşdiyi sütun müvəqqəti olaraq nəzərə alınmır və yeni 

məsələyə baxılır. Məsələnin şərtləri cədvəlində sütunların sayı, verilmiş addımdan əvvəlki ilə 

müqayisədə, bir vahid azaldılmış olur, sətirlərin sayı isə eyni olaraq qalır. Bu zaman müvafiq 

istehlak məntəqəsindəki tələbatın tam ödənilməsi ilə əlaqədar olaraq dolu xananın yerləşdiyi 

istehsal məntəqəsində məhsul ehtiyatı dəyişir. İkinci halda dolu xananın yerləşdiyi sətir 

müvəqqəti olaraq nəzərə alınmır və yeni məsələnin şərtləri cədvəlində sətirlərin sayı bir vahid 

azaldılmış olur, sütunların sayı isə eyni qalır. Bu zaman müvafiq istehsal məntəqəsindən məhsul 

ehtiyatının tam daşınması ilə əlaqədar olaraq dolu xananın yerləşdiyi istehlak məntəqəsində 

məhsula olan tələbat dəyişir.  

Yuxarıda göstərilən oxşar addımlar (m + n - 2) dəfə yerinə yetirildikdən sonra bir istehsal 

və bir istehlak məntəqəsi olduğu məsələ alınır. Burada bir boş xana qalır, istehsal məntəqəsindəki 

məhsul ehtiyatı isə yeganə istehlak məntəqəsində olan tələbata bərabər olur. Bu xanadakı 

yükdaşıma həcmini müəyyən etmək üçün (m + n – 1) – ci  addım yerinə yetirilir. Nəticədə NM-

in ilkin dayaq planı təyin edilir. Bəzi üsullara nəzər yetirək. 

  Şimal – qərb bucaq üsulu  



Verilmiş üsul olduqca sadədir və burada nəqliyyat xərclərinə heç bir əhəmiyyət verilmir. 

NM-in ilkin dayaq planını taparkən cədvəldə xanaların doldurulması 𝑥11 məchulunun yerləşdiyi 

yuxarı sol xanadan (“şimal - qərb bucağı”) başlanır ki, bu da 𝑥𝑚𝑛 məchulunun yerləşdiyi xanada 

qurtarır. Hər bir addımda yerdə qalan istehsal məntəqələrindən birincisi və yerdə qalan istehlak 

məntəqələrindən birincisinə baxılır. Bu zaman istehsal məntəqəsindəki məhsul ehtiyatı o vaxta 

qədər növbəti istehlak məntəqələrində olan tələbatları ödəmək üçün istifadə edilir ki, o tam 

qurtarmış olsun. Bundan sonra növbəti istehsal məntəqəsindəki məhsul ehtiyatı istifadə olunur və 

s. Hər bir addımda növbəti istehsal məntəqəsində qalmış ehtiyatlar və növbəti istehlak 

məntəqəsində qalmış tələbatlardan asılı olaraq yalnız bir xanada yükdaşıma təyin edilir və 

müvafiq olaraq bir istehsalçı, yaxud istehlakçı məsələnin şərtləri cədvəlindən çıxarılır. Şimal - 

qərb bucaq üsulu ilə ilkin dayaq plana daxil olan yükdaşıma həcmlərinin təyini alqoritminə baxaq: 

1. Əgər 𝑎𝑖 < 𝑏𝑗  olarsa, onda 𝑥𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖, 𝑏𝑗} = 𝑎𝑖  olur və buna görə də,   𝑥𝑖𝑙 = 0 (𝑙 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑙 ≠ 𝑗) götürülür.  

∆ 𝑏𝑗 = 𝑏𝑗 − 𝑎𝑖 

2. Əgər 𝑎𝑖 > 𝑏𝑗  olarsa, onda 𝑥𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖, 𝑏𝑗} = 𝑏𝑗  olur və buna görə də,  𝑥𝑘𝑗 = 0 (𝑘 =

1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑘 ≠ 𝑖) götürülür.  

∆ 𝑎𝑖 = 𝑎𝑖 − 𝑏𝑗 

3. Əgər 𝑎𝑖 = 𝑏𝑗 olarsa, onda 𝑥𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖, 𝑏𝑗} = 𝑎𝑖 = 𝑏𝑗  götürülür. Bu zaman ya i istehsal 

məntəqəsinə baxılmır, yəni ∆𝑎𝑖 = 0 olur və bütün  𝑥𝑖𝑙 = 0 (𝑙 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑙 ≠ 𝑗) götürülür; ya 

da j istehlak məntəqəsinə baxılmır, yəni  ∆𝑏𝑗 = 0 olur və bütün 𝑥𝑘𝑗 = 0 (𝑘 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑘 ≠ 𝑖) 

götürülür. 

Səhv etməmək üçün diqqət yetirmək lazımdır ki, NM-in tapılmış dayaq planında dolu 

xanaların sayı N = m + n – 1 – dən çox olmamalıdır. [7,s.239-243] 

Minimal dəyər üsulu 

Minimum dəyər üsulunun mahiyyəti cədvəldəki ən kiçik nəqliyyat xərclərinə malik 

xananın seçilməsindən və doldurulmasından ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq, minimum dəyər 

üsulu ilə tapılmış ilkin dayaq plana uyğun ümumi nəqliyyat xərcləri çox hallarda şimal-qərb 

bucaq üsulundakına nisbətən az olur və adətən NM-in optimal planına daha yaxın olur. NM-in 

dayaq planının minimum dəyər üsulu ilə tapılması alqoritmi də oxşar addımların ardıcıl tətbiqi 

prosesindən ibarətdir və hər bir addımda cədvəlin yalnız bir xanasında yükdaşıma həcmi təyin 

edilir. Nəticədə cədvəldəki ya bir sətir (istehsal məntəqəsi), ya da bir sütun (istehlak məntəqəsi) 

nəzərə alınmır.  

İki dəfə nəzərə alma üsulu 

 Çox zaman böyük ölçüyə malik NM-i həll etmək tələb olunur və verilmiş ilkin 

məlumatlardan elementlərin seçilməsi və zəruri hesablamaların aparılması ilə əlaqədar müəyyən 

çətinliklərə səbəb olur. Bu kimi hallarda iki dəfə nəzərəalma üsulundan istifadə etmək əlverişlidir 

ki, onun da mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir.  

Burada müvafiq ilkin məlumatlar cədvəlinin hər bir sətrində ən kiçik nəqliyyat xərci 

tapılır və onun daxil olduğu xanada * işarəsi qeyd edilir. Bundan sonra cədvəlin hər bir sütununda 

da ən kiçik nəqliyyat xərci tapılır və * işarəsi qeyd edilir. Beləliklə, nəticədə cədvəlin bəzi 

xanalarında iki dəfə qeyd aparılır və aydındır ki, onlar ** işarələrinə malik olurlar. Deməli, 

cədvəlin bu xanalarında həm sətir, həm də sütunlar üzrə ən kiçik nəqliyyat xərcləri yerləşir. 



Həmin xanalarda maksimum mümkün olan yükdaşıma həcmləri yazılır. Daha sonra * işarəsi qeyd 

olunmuş xanalarda yükdaşıma həcmləri eyni qayda ilə təyin edilir. Qeyd edək ki, bu zaman həm 

**, həm də * işarələri olan xanalarda yükdaşıma həcmləri, qalmış məhsul ehtiyatları və tələbatlar 

şimal-qərb bucaq üsulunda olduğu kimi tapılır. Cədvəlin yerdə qalan boş xanalarındakı 

yükdaşıma həcmləri isə minimum dəyər üsulu ilə təyin edilir. [7, s.247-248] 

Bu üsullardan biri ilə ilkin daşınmalar planı tərtib edildikdən sonra potensiallar metodu 

ilə onun optimal olub olmaması yoxlanılır. 

Yuxarıdakıları ümumiləşdirsək belə bir alqoritm tərtib edə bilərik: 

1. İlk addım nəqliyyat məsələsinin cədvəlinin qurulmasından ibarətdir. 

2. Daha sonra nəqliyyat məsələsinin açıq və ya qapalı nəqliyyat məsələsi olduğunu 

müəyyənləşdiririk. Əgər açıq nəqliyyat məsələsidirsə, bu zaman qapalı nəqliyyat 

məsələsinə çeviririk. 

3. Məqsəd funksiyası qurulur və üsullardan biri ilə daşınmalar matrisi tərtib edilir. 

4. Bu mərhələdə tapdığımız həllin optimal olub-olmadığını sınaqdan keçiririk. 
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İdarəetmədə instrumental proqramlaşdirma sistemlərinin tətbiqi 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə instrumental proqramlaşdırma sistemləri haqqında məlumat verilir. Həmçinin, 

məqalədə proqram təminatı gəlişdirmə sistemlərinin məqsəd və vəzifələri haqqında da qısa 

məlumat verilir.  Məqalənin əsas məqsədi və vəzifəsi müəssisələrin idarəolunmasında 

instrumental proqramlaşdırma sistemlərinin vacibliyini göstərmək, anlayışların detallarına şərh 

vermək, onların tətbiqi üçün gərəkli olan amilləri müəyyənləşdirmək, beynəlxalq təcrübəni tədqiq 

etmək və bu təcrübədən yararlanmaq üçün nəticələr çıxarmaq, ölkəmizdə sözügedən anlayışların 
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hansı mərhələdə olduğunu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Məqalədə instrumental 

proqramlaşdırma sistemləri ətraflı tədqiq edilmiş, onların müəssisələrdə tətbiqi anlayışı ilə 

qarşılıqlı əlaqəsi müəyyənləşdirilmiş, bu yeniliklərin həyata keçirilməsi zamanı yaranan 

problemlər və onların aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər verilmişdir. Müəssisələrin 

idarəolunmasının yeni texnologiyalarla həyata keçirilməsi, müasir dövlət idarəetməsinin əsas 

hissəsindən birinə çevrilmiş elektron dövlət anlayışı və bütün bunların ölkəmizlə əlaqədar 

hissələri müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: İnnovativ həll, texnologiya, proqramlaşdırma, development, instrumental 

proqramlaşdırma. 

 

İnformasiya texnologiyalarının çox sürətlə inkişaf etdiyi son dövrlərdə ictimaiyyətin və 

müəssisələrin ortaq problemlərin həllində sosial innovasiyalardan və yeni texnologiyalardan 

istifadə etməsini zəruriləşdirir. Mürəkkəb sosial problemləri aradan qaldırmaq üçün artıq vahid 

bir yolun olmadığı və innovativ yanaşmaya ehtiyac duyulduğu qəbul edilir. Bu innovativ yanaşma 

isə özünü daha çox sosial innovasiya və yeni texnologiyaların müəssisələrin idarəolunmasında 

tətbiqində əks etdirir. Bəşəriyyətin qarşısında dayanan bərabərsizlik, yoxsulluq, ədalətsizlik, 

iqtisadi çalxantılar, idarəetmə problemləri, psixoloji müharibələr kimi qlobal problemlərin həlli 

güclü cəmiyyət - güclü dövlət yaratmaqdandan keçir. Bu məzmunda güclü cəmiyyət - güclü 

dövlət yaratmaq ideyasını reallaşdırmaq sosial innovasiyaların, həmçinin müəssisələrin 

idarəolunmasında yeni texnologiyaların tətbiqindən keçir. Sosial innovasiyalar da, müəssisələrin 

idarəolunmasında tətbiq edilən yeni texnologiyalar da əslində daim aktual olan problemə - 

vətəndaşların rifah səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 

İnstrumental proqramlar və ya proqramlaşdırma sistemləri yeni proqram vasitələri 

(sistem və tətbiqi) yaratmaq üçün istifadə edilir. Proqramlaşdırma sistemləri maşın dilində deyil, 

istifadəçi üçün daha asan olan proqramlaşdırma dillərində işləməyi təmin edir. 

Maşın dili çoxsaylı əmrlər ardıcıllığından ibarət kompüterin birbaşa başa düşə biləcəyi kodlarla 

işləyir. Lakin çoxsaylı istifadəçilər üçün bu dildə işləmək əlverişli deyildir. Ona görə də təbii dilə 

yaxın olan simvolik dillərdən istifadə olunur. Bu cür dillərə proqramlaşdırma dilləri deyilir. 

Proqramlaşdırma dilində yazılan proqramlar maşın dillərinə çevrilərək yerinə yetirilir. 

Alqoritmik dillər yüksək səviyyəli dillər hesab edilir. Belə dillərdə tərtib olunan proqramlar 

istənilən kompüterdə işləyir və onlarla işləmək əlverişli və asandır. Çatışmayan cəhətləri 

kompüterin texniki xarakteristikalarının nəzərə alınmasının mümkün olmaması və icrasına daha 

çox vaxtın sərf edilməsidir. 

 

Kompüterə komandaları adi ingilis, fransız, türk dillərində, yaxud hər hansı başqa dildə 

vermək mümkün olsaydı, daha yaxşı olardı. Ancaq, təəssüf ki, maşınlar insanların danışığındakı 

incəlikləri başa düşə bilmir. İnsanlar danışdıqları zaman öz sözlərinə  jestlər və mimikalar əlavə 

edir, məcazlardan, üstüörtülü ifadələrdən, istehzadan və bəlağətin başqa üsullarından istifadə 

edirlər ki, bu da onlara bir şey söyləyib, əslində başqa bir şeyi çatdırmağa imkan verir. İnsanlar 

"ikibaşlı" (çoxanlamlı) sözlər işlədir,deyilmiş sözlərin mənasını dəqiqləşdirən kontekstdən, 

intonasiyadan və başqa amillərdən istifadə edirlər. Hətta yazışmalarda da fikrin daha düzgün başa 

düşülməsinə yardım edən eyhamlardan istifadə olunur. İnsan ağlı təbii dilin "tapmacalarından" 

baş çıxara bilir, kompüter isə yalnız tam ciddi,riyazi dəqiqliyə malik ünsiyyət sistemini anlayır. 

Belə sistemdə hər bir simvol, yaxud simvollar qrupu həmişə eyni bir şeyi bildirməli, hər bir cümlə 

isə hərfiyyən başa düşülməlidir. İstehza, danışıq ifadələri, yaxud dolaşıq eyhamlar, sadəcə, 

yolverilməzdir.  

Kompyüter proqramı – EHM-lərin idarəetmə qurğusu tərəfindən yerinə yetirilmək 

üçün formal göstərişlər ardıcıllığı (çox hallarda ayrıca fayl şəklində tərtib olunmuş). Proqram 

göstərişləri maşın kodu və ya xüsusi proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə yazılır. Kompüterdə 

yerinə yetirilmək üçün hazır proqram yerinə yetirilə bilən maşın koduna çevrilir (kompilyasiya 
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edilir). 

Kompüter proqramı – maşınla oxunan formada ifadə edilən və müəyyən məqsədə və ya 

nəticəyə nail olmaq üçün kompüteri hərəkətə gətirən sözlər, kodlar, sxemlər və başqa şəkildə 

təlimatlar məcmusu (kompüter proqramı ilkin, yaxud obyekt kodlarında ifadə edilmiş həm 

əməliyyat sistemi, həm də tətbiqi proqramı əhatə edir).  

Proqram təminatı gəlişdirmə dəsti. PhpStorm. İnteqrasiya edilmiş inkişaf 

mühiti (Integrated development Environment, qısaca IDE), inkişaf müddətini təşkil edə biləcək 

bir çox vasitə və inkişaf prosesinin səmərəli istifadəsinə kömək edən bütün vasitələrlə kompüter 

proqramçılarının proqramı tez və rahat şəkildə inkişaf etdirməsini təmin edən bir proqram 

növüdür. 

İnteqrasiya olunmuş mühitlərdə tələb olunan ən əsas xüsusiyyətlər: 

 Proqramlaşdırma dilinə görə sintaksisini rəngləndirə bilən bir kod redaktoru. 

 Kod sənədlərini iyerarxik qaydada görüntüləmək üçün hazırlanmış bir real vaxt siyahısı. 

 İnteqrasiya olunmuş tərtibçi, tərcüməçi və sazlayıcı. 

 Avtomatik olaraq tərtib etmək, bağlamaq, proqramı tam işlək vəziyyətə gətirmək və daha 

çox əlavə iş üçün kiçik qurma vasitələri. 

Ən məşhur inteqrasiya inkişaf mühitlərinə misal olaraq Eclipse, Microsoft Visual Studio, 

Code :: Blocks, Dev-C ++, Anjuta, KDevelop, NetBeans. 

JetBrains 2000-ci ildə Çex Respublikasının Praqa şəhərində  IntelliJ adı  ilə  üç  proqram  

inkişaf etdiricisi Sergey Dmitriev, Valentin Kipiatkov və Eugene Belyaev tərəfindən 

qurulmuşdur.  

Şirkətin ilk məhsulu Java kodunu yenidən təşkil etmək üçün bir vasitə olan IntelliJ 

Renamer tətbiqi idi. 12 il şirkətin baş direktoru olduqdan sonra, Sergey Dmitriev 2012-ci ildə 

yerini Oleq Stepanov və Maksim Şəfirova buraxdı və özünü bioinformatika işinə həsr etdi 

Şirkət bir çox proqramlaşdırma dili üçün bir IDE-yə malikdir. Bu Java üçün IntelliJ IDEA, 

Python üçün pycharm, Php üçün PhpStorm, JavaScript üçün WebStorm, Ruby üçün rubymine, 

iOS/OS X üçün inkişaf Appco, C və C ++ üçün Clio nin, verilənlər bazası və SQL iş datagripYeni 

başlayanlar üçün Python ilə proqram qurmaq üçün PyCharmEdu.  

Proqram inkişaf qrupları və inkişaf IDE-ləri üçün alətlər var. Bunlardan bəziləri; qeyd 

səhvlər üçün YouTrack, kodu nəzərdən və anbar əməliyyatları üçün Upsour ilə, davamlı 

inteqrasiya üçün TeamCity formalaşır.  

Şirkət 2011-ci ildə Kotlin adlı öz inkişaf etdirdikləri JVM ilə işləyən bir proqramlaşdırma 

dilini də təqdim etdi. 

IntelliJ IDEA, Java-da kompüter proqramının inkişafı üçün istifadə olunan inteqrasiya 

olunmuş inkişaf mühitidir (IDE). JetBrains şirkəti (rəsmi adı IntelliJ) tərəfindən hazırlanmışdır. 

Bu, həm də icma versiyası altında Apache 2 lisenziya və xüsusi kommersiya versiyası. Hər ikisi 

də ticarət inkişafı üçün istifadə edilə bilər. 

IntelliJ IDEA-nın ilk versiyası 2001-ci ilin yanvarında çıxdı. Ətraflı kod naviqasiyası və 

kodun yenidən düzəldilməsi ilə Java IDE-lər arasında ilklərdən biri idi. 

2010-cu ildə IntelliJ Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans və JDeveloper IDE-lər arasında 

InfoWorld testi nəticəsində ən yüksək nəticəni əldə etdi.  

2014-cü ilin dekabr ayında Google, Android tətbiqetmələrinin inkişafı üçün IntelliJ 

IDEA-nın açıq mənbəli icma versiyasında hazırlanmış Android Studio-nun 1.0 versiyasını elan 

etdi. IntelliJ çərçivəsində qurulmuş digər inkişaf mühitləri AppCode, CLion, PhpStorm, 

PyCharm, RubyMine, WebStorm və MPS-dir. 

Platform PHP inteqrasiya inkişaf mühitidir (IDE). İlk dəfə 2009-cu ildə nəşr olunmuş və 

JetBrains tərəfindən hazırlanmışdır. PHPStorm, iş vaxtında kod analizi, səhvlərin qarşısının 

alınması, sazlayıcı dəstəyi, TDD / BDD və buna bənzər test infrastrukturları ilə uyğunluq və s. 

kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Konfiqurasiya alətləri üçün dəstəyi var. 
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PHPStorm-un üstünlükləri: 

PHPStorm genişləndirilmiş kod işarələmə quruluşu, kodunuzu formatlamağınıza, vahid 

testlərini keçirməyinizə və ya əyani olaraq xətə düzəltməyinizə kömək etməyə hazırdır, zəngin 

bir kod redaktoru və kod tamamlama xüsusiyyətləri təmin edir. 

PhpStorm, tətbiqetmənin işini hər addımda anlamağınıza kömək edəcək əla bir təklif 

təqdim edir. PhpStorm, Zend və Xdebug ayıklayıcı ilə birlikdə yerli və ya uzaqdan idarə edilə 

bilər, əlavə olaraq phpunit test vahidindən də istifadə edə bilərsiniz. 

PhpStorm'un kod tamamlama qaydaları PHP 5.4, 5.5,5.6 və 7.0 versiyalarını dəstəkləyir. 

PhpStorm bir PHP inkişaf aracı olsa da Javascript, HTML, CSS, CoffeeScript və s. veb 

texnologiyaları üçün bir inkişaf  mühiti də təmin edir. 

PhpStorm sürətli, asanlıqla quraşdırılır və Windows, Mac OS X və Linux-da işləyir. 

Birdən çox layihənin asan idarə olunması və layihələr arasında sürətli keçidlər Nəhayət, 

layihədə birdən çox işçi olduğu üçün kodlamaları itirməmək üçün qənaət etmədən əvvəl müqayisə 

etmək imkanı. 

Kodlarınızı yoxlamaq istəyirsinizsə, PhpStorm Naviqasiya performansı səmərəli və 

faydalıdır. 

PhpStorm, etibarlı kod təhlükəsizliyi yenidən qurma, yenidən qurma metodlarının adını 

dəyişdirmə, hərəkət etmə, silmə, çıxarma metodu, dəyişən yerləşmiş və yatırma üzvləri kimi 

xüsusiyyətlərə davam edir. 

SDK. Bir proqram inkişaf dəsti (SDK), quraşdırıla bilən bir paketdə olan proqram 

inkişaf vasitələrinin toplusudur. Tərtibçi, ayıklayıcı və bəlkə də bir proqram çərçivəsinə sahib 

olaraq tətbiqetmələrin yaradılmasını asanlaşdırırlar. Normal olaraq bir donanım platformasına və 

əməliyyat sistemi birləşməsinə xasdırlar. Reklamlar, push bildirişləri və s. kimi inkişaf etmiş 

funksionallıqları olan tətbiqetmələr yaratmaq; ərizə proqram inkişaf etdiricilərinin çoxu xüsusi 

proqram inkişaf dəstlərindən istifadə edirlər. 

Bəzi SDK-ların platformaya xas bir tətbiq hazırlanması üçün tələb olunur. Məsələn, Java 

platformasında bir Android tətbiqinin inkişafı üçün Java Development Kit tələb olunur. For iOS 

applications (apps) iOS SDK tələb olunur. For Universal Windows platformasında NET 

Framework SDK istifadə edilə bilər. Əlavə xüsusiyyətlər əlavə edən və analitik, tətbiqetmə 

fəaliyyəti haqqında məlumat və pul qazanma seçimlərini təmin etmək üçün tətbiqlərə quraşdırıla 

bilən SDK-lar da mövcuddur. Bu tip SDK-lərin bəzi görkəmli yaradıcıları arasında Google, 

InMobi və Facebook.  

SDK, müəyyən bir proqramlaşdırma dilinə interfeys üçün istifadə olunan yenidən istifadə 

edilə bilən funksiyaların cihazdakı kitabxanaları şəklində tətbiqetmə proqramlaşdırma 

interfeysləri (API) şəklini ala bilər və ya ünsiyyət qura bilən spesifik alətlər qədər mürəkkəb ola 

bilər. xüsusi bir quraşdırılmış sistem ilə. Ümumi vasitələrə, tez-tez inteqrasiya olunmuş inkişaf 

mühitində (IDE) təqdim olunan disk raskadrovka vasitələri və digər yardım proqramları daxildir. 

SDK-lar sənədləşdirmə ilə birlikdə nümunəvi proqram təminatını və ya texniki qeydləri ilə əsas 

istinad materialının verdiyi məqamları aydınlaşdırmağa kömək edəcək təlimatları daxil edə bilər.  

SDK'ler tez-tez daxil lisenziya proqram araya sığmayan lisenziya altında inkişaf üçün 

nəzərdə qurulması üçün onlara yararsız edir. Məsələn, mülkiyyətli SDK ümumiyyətlə pulsuz 

proqram təminatı ilə uyğun gəlmir , GPL lisenziyalı SDK isə qanuni səbəblərdən mülkiyyət 

proqramı ilə uyğunsuz ola bilər.  Bununla birlikdə, GNU Lesser General Public 

License (LGPL) çərçivəsində inşa edilmiş SDK-lar adətən mülkiyyət inkişafı üçün istifadə 

olunur.  Əsas texnologiyanın yeni olduğu hallarda, SDK-lərə donanım daxil ola 

bilər. Məsələn, AirTag 2012 NFCSDK, lazımlı donanım yığınının həm ödəmə, həm də oxu 

yarılarını əhatə etdi.   

Orta Android mobil tətbiqetmə, orta hesabla 17,5 fərqli SDK tətbiq edən oyun tətbiqləri 

ilə 15,6 ayrı SDK tətbiq edir. Android mobil tətbiqetmələri üçün ən populyar SDK kateqoriyası 

analitik və reklamdır.   
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SDK'lar təhlükəli ola bilər (çünki tətbiqlər daxilində tətbiq olunur, lakin ayrı bir kod 

işlədir). Zərərli SDK-lar (dürüst niyyətlə və ya olmasın) istifadəçilərin məlumat 

məxfiliyini poza bilər, tətbiqetmənin fəaliyyətinə zərər verə bilər və ya tətbiqlərin Google Play və 

ya App Store-da qadağan olunmasına səbəb ola bilər . Yeni texnologiyalar tətbiqetmə inkişaf 

etdiricilərinə müştəri SDK-larını real vaxtda idarə etməyə və izləməyə imkan verir . 

Xüsusi sistemlər və ya alt sistemlər üçün SDK təminatçıları bəzən proqram əvəzinə daha 

spesifik bir termin əvəz edirlər . Məsələn, həm Microsoft və Citrix inkişaf etdirilməsi üçün 

sürücü inkişaf dəsti (DDK) təmin cihaz sürücü . 

Niyə SDK-lərdən istifadə olunur. Proqram inkişaf alət dəstləri, inkişaf etdiricilərə 

tətbiqetmələrinə funksionallıq əlavə etməyə və tətbiqlərinin standart komponentlərini daha asan 

və daha sürətli qurmalarına imkan verir. SDK-lar ümumilikdə hamısı bir arada olan məhsullardır 

və inkişaf prosesini ləngidə biləcək digər komponentlərlə birləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. 

Tipik olaraq, inkişaf etdiricilər sadə funksiyalar üçün giriş, yer xidmətləri və mobil 

ödənişlər üçün SDK-lardan istifadə edirlər. Bununla yanaşı, inkişaf etdiricilərə genişlənmiş 

reallıq ( AR ) və virtual reallıq (VR) kimi daha mürəkkəb tətbiqetmə xüsusiyyətləri yaratmağa 

kömək edən SDK-lar da mövcuddur . SDK-lar, avtorizasiya imzaları yaratmaq və ya SMS -ləri 

ana dillərində və ya platformalarda şərh etmək kimi standart prosesləri sadələşdirərək kompleks 

inteqrasiyaları azaldır . 

SDK və API arasındakı fərq. API, iki proqram proqramının bir-biri ilə ünsiyyət 

qurmasına imkan verən koddur. API, inkişaf etdiricinin bir əməliyyat sistemindən və ya digər 

tətbiqetmədən xidmətlər istəməsi və məlumatları fərqli kontekstdə və birdən çox kanalda ifşa 

etməsinin düzgün yolunu müəyyənləşdirir. 

Bir geliştirici tətbiqetmələri inkişaf etdirmək və sistemlər yaratmaq üçün bir SDK istifadə 

etdikdə, bu proqramlar digər tətbiqetmələrlə əlaqə qurmalıdır. SDK, bu rabitəni təmin etmək üçün 

bir API daxildir. 

Java Development Kit (JDK) ya bir bir təzahürüdür Java Platform, Standard Edition, 

Java Platform, Enterprise Edition, və ya Java Platform, Micro Edition platformalar tərəfindən 

azad Oracle Corporation yönəlmiş bir ikili məhsul şəklində Solaris, Linux, macOS və ya 

Windows-da Java inkişaf etdiriciləri. JDK, xüsusi bir JVM və Java tətbiqetməsinin inkişafını başa 

çatdırmaq üçün bir neçə digər mənbədən ibarətdir. Java tətbiq olunandan bəri platforma, bu günə 

qədər ən çox istifadə olunan Software Development Kit (SDK) olmuşdur.  

 

Nəticə 

 

Məqalədə proqramlaşdırma sistemlərinin müasir vəziyyəti, modelləri, üstünlükləri və 

xidmətlərinin təhlili aparılmış və bu texnologiyaların köməyi ilə VEM-in resurslarından istifadə 

edərək, həlli nəzərə tutulan bir çox mürəkkəb məsələlər analiz olunmuşdur. Bu məsələlərin 

həllində VEM-in hesablama və yaddaş resurslarından maksimum faydalanmaq üçün instrumental 

proqramlaşdırma sistemlərini tətbiq etməklə optimal həlli təmin etmək lazımdır. İnstrumental 

proqramlaşdırma sistemlərini e-hökümət və e-kitabxana sistemində tətbiq etməklə isə xidmət 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, xərclərin azaldılmasına, xidmətlərin inteqrasiyasına nail olmaq, 

kitabxana, arxiv, muzey və s. əlaqəli mənbələrdən resursları əldə edib təyinatı üzrə 

mərkəzləşdirilmiş emalını, arxivləşdirilməsini, qorunmasını və s. təşkil etmək olar. 
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Pandemiya şəraitində Təhsilintez bazar maliyyələşdirilməsi 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə Təhsilin maliyyələşdirilməsi və Şəbəkə formasında təhsil proqramlarının həyata 

keçirilməsi modeli qurulması və onun Yeni maliyyələşdirmə modelləri ilə istifadə edilməsi 

haqqında məlumat verildi. 

Açar sözlər: Təhsilin maliyyələşdirilməsi, Yeni maliyyələşdirmə modelləri , Təhsildə şəbəkə 

qarşılıqlı formaları 

Məqalənin məqsədi: Təhsil sisteminin özünün və bütövlükdə iqtisadiyyatın yeni çağırışları, təhsil 

məkanının rəqəmsallaşdırılması, informasiyaların əlçatanlığının artırılması, fasiləsiz təhsil 

almağın zəruriliyi,Onlayn-tədris metodlarının tətbiqi, istehlakçıların fərdiləşməsi və onların 

ehtiyacları aspektində məktəbin yaranmış maliyyə modelini qiymətləndirmək.Məqalədə belə bir 

maliyyələşdirmə modeli Təhsil təşkilatının iqtisadiyyatın yeni modelinə daxil olmasını təmin 

etməkdir. 

Müasir gənclər üçün şəxsi inkişaf, şəxsi keyfiyyətlərin daim inkişaf etdirilməsi və nəticə etibarilə, 

fərdi təhsilə və fərdi təlim trayektoriyasına keçid səciyyəvidir ki, bu da gənclərə müasir 

cəmiyyətin sürətlə dəyişən şəraitində daha yaxşı uyğunlaşmağa imkan verir. 

Şəbəkə formasında təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi modeli 

Sxem 1-2
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Şəbəkə formasında təhsil proqramının həyata keçirilməsinə ehtiyacı olan təhsil təşkilatı .Təhsil 

Təşkilatının bazasında təhsil alan təşkilat- alıcılər üçün şəbəkə formasında proqram həyata 

keçirilir. 

Yeni maliyyələşdirmə modelləri 

Bu gün dövlət davamlı təhsil modelini dəstəkləyir və nəticənin maliyyələşdirilməsini insan 

kapitalının iqtisadiyyata qatqısına istiqamətləndirir. Özəl maliyyələşməyə giriş açıqdır, ictimai 

maliyyənin paylanmasının şəffaflığı artırılmışdır. Bununla belə, kommersiya təşkilatları prosesdə 

iştirak etmədikdə, büdcə resursları hələ də yalnız təhsil təşkilatları arasında bölüşdürülür. 

Hal-hazırda rəqəmsal fərdi maliyyələşdirmə modelinə keçid baş verir. İnvestisiyanın geri 

qaytarılması təhsil prosesinə cəlb olunan insanlar və təşkilatların hesabına əldə edilir və 

nəticələrin tam idarə edilməsi və resursların idarə edilməsi hüququnun demokratikləşdirilməsi ilə 

xarakterizə olunur. Modelin prinsipial qərarı təqaüdlər və maliyyə sertifikatları vasitəsilə həyata 

keçirilən büdcənin variativ hissəsi hesabına hər bir təhsilalanın ictimai resurslarını idarə etmək 

hüququdur. 

Təhsil prosesinin şəbəkə formasında həyata keçirilməsi ssenariləri. 

Təhsil və təhsil olmayan təşkilatların qarşılıqlı əlaqələri , əsas və əlavə təhsil proqramlarını həyata 

keçirir. 

Sxem 3

 



 
 

 

 

Təhsildə şəbəkə qarşılıqlı formaları 
Hal-hazırda,təhsilxidməti provayderlərinin şəbəkə qarşılıqlı çərçivəsində, buna görə də, biznes 

tərəfdaşları, müasir toplayıcılar və rəqəmsalplatformalar üçün yeni qanunvericilik qərarlarının 

genişləndirilməsi tələb olunur, lakin resurslardan istifadə etmək hüququ, məsuliyyət ötürülməsi 

və risk bölgüsü modeli istisna olmaqla, çətin ki, təhsil iqtisadiyyatı baxımından ciddi bir şey təklif 

oluna bilər. 

Sxem 4

 



 

 

 

Şəbəkə formalarının inkişafında və maliyyənin effektiv şəkildə bölüşdürülməsində əsas maneə 

təhsil proqramlarının lisenziyasının, o cümlədən onlayn platformalar üçün məcburi olmasıdır. 

Problemin həlli ilə bağlı bəzi tədbirlər artıq həyata keçirilir, məsələn, tələbələrin təcrübə və 

təcrübələrinin keçirildiyi yerlərə qeydiyyata ehtiyac yoxdur.  



Təhsil proqramlarının şəbəkə formasında həyata keçirilməsi 

 

Təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin şəbəkə formasıtəhsil fəaliyyəti ilə məşğul olan bir 

neçə təşkilatın, o cümlədən xarici təşkilatların resurslarından istifadə etməklə, habelə zəruri 

hallarda digər təşkilatların resurslarından istifadə etməklə təhsil alanlara təhsil proqramının 

mənimsənilməsinin mümkünlüyünü təmin edir. 

Sxem  5  

Təhsil 

proqramlarının 

həyata 

keçirilməsinin 

şəbəkə forması 
 

Təhsilinkeyfiyyətininartırılmasınayönəldilib; 

aparıcıxaricivəyerlitəşkilatlarınənyaxşıtəcrübəsinitoplamaqimkanı, o 

cümlədənkadrlarınhazırlanmasısahəsində 

Təhsilalanlarınşəxsikeyfiyyətlərininvəsəlahiyyətlərinininkişafınaköməkedir, 

təhsilvəpeşəmühitinəuyğunlaşmaqqabiliyyətiniinkişafetdirir. 

Təhsiltəşkilatlarıarasındakadrlarınhazırlanmasıüzrəqabaqcıltəcrübəmübadiləsi

niaktivləşdirir. 

Tədrisprosesindəmüasirriyaziyyatdanistifadəetməküçünmüəllimkadrlarınınpeş

ə-pedaqojipeşəkarlıqsəviyyəsininyüksəldilməsinəşəraityaradır. 



TəhsilTəşkilatınınmaliyyətəminatınınmüəyyənedilməsində 

effektivliyinartırılmasıəmsallarınıntətbiqi 

Sxem 6 

 
  

Təhsil təşkilatı 

Proqramlarınplanauyğunhəyatakeçiri

lməsi 

Bəli Yox 

Analoq yanaşma  

Səviyyə 1 

Effektivlikmeyarlarınacavabv

erir 

   Yox  

  Bəli 

Kollec 

Yenimetodika 

üzrə 

Aparıcı kollec 

    Səviyyə 2 

Artan əmsalların tətbiqi 

Yeni metodika üzrə yüksəlmiş 

    Səviyyə 3 



Nəticə 

Təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirilməsinin investisiya modeli daha çox iqtisadiyyatın və 

əhalinin yeni tələblərinə uyğun gəlir. Optimal model axtarışının perspektivləri nüvənin 

mövcudluğunu tələb edir. Bu əsas təhsil proqramlarıdır ki, burada da məktəb öz işini aparır və 

ayrı-ayrı büdcələrin formalaşdırdığı innovativ layihələr var. Bu cür layihə maliyyələşdirilməsi 

təhsil ocağının işinin, onun hərəkətliliyinin və iqtisadi şəraitə uyğunlaşmasının effektivliyini 

təmin edir.Subsidiyaların verilməsi üzrə mövcud normativ bazanınhesabatlarının təhlili 

əsasında xərcli maliyyələşdirmə modelinin üstünlükləri ayrılmışdır. Birincisi, subsidiyalaşdırma 

normativ bələdiyyə subsidiyalarının əldə edilməsindəTəhsil təşkilatlarının bərabərliyini, eləcə 

dətəhsil təşkilatının xərclərinə ayrılan vəsaitlərin mütənasibliyini təmin edir. Bu, təhsil 

təşkilatlarının keyfiyyətli təhsil xidmətlərinin göstərilməsində bərabər imkanlarını təmin 

edir.Bu maliyyələşdirmə qaydası da təhsil xidmətlərinin istehlakçılarının, təhsil alanların və 

onların valideynlərinin maraqlarına cavab verir. 

 

 

24. Əliyev Atiq Ə. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

“Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrası 

 

 Excel funksiyalarından və VBA dilindən istifadə edərək  

İqtisadi Modellərin həlli 

 

Xülasə 

İqtisadiyyatdakı modellər qrafiklər, diaqramlar və riyazi modellər də daxil olmaqla geniş 

formalara malikdirlər. Tələbələrin,hansı növ xammal məlumatlarına sahib olduqları və ya 

məlumatları necə təmsil edə biləcəkləri kimi, bir çox modellərdən fərqli məqsədlər üçün 

istifadəsindəndəasılıdır. Bunun üçün hamıya əlçatan və çox əhatəli bir proqram paketi “Microsoft 

Excel”dir. Bu əlçatanlıq ixtisaslaşdırılmış proqram təminatı paketlərinin alınması və 

dəstəklənməsi üçün maliyyə axtarışı vəzifəsini istisna edir. Bundan əlavə, elektron cədvəl 

proqramının istifadəsi nisbətən asandır və eyni zamandadaənənəvi iqtisadiyyatın tədris proqra-

mının bütün səviyyələrində faydalılığını əks etdirir. Elektron cədvəl proqramı, məlumatların 

araşdırılması və təhlili, reqressiya xətlərinin qiymətləndirilməsi və qurulması, mürəkkəb tənlik 

sistemlərinin say baxımından həlli, böyük simulyasiya məlumatları cədvəllərinin yaradılması, 

optimallaşdırma problemlərinin həlli və ya statistik analizin aparılması kimi məsələlərin həllində 

istifadə edilə bilər. Eyni zamandaVisual Basic for Applications (VBA) ilə birlikdətələbələr üçün 

tədris materialı ola biləcək və müəssisələrdə baş verən iqtisadi proseslərin mahiyyətini 

anlamalarına kömək edə biləcək iqtisadi modellər yaratmaq mümkündür. 

Məqalədə elektron tablolarla işləmək və seçilmiş bəzi iqtisadi modelləri öyrənmək üçün 

proqram təminatından istifadə olunur. Məqalənin, elektron tabloların tələbələr üçün daha çox 

inkişaf etmiş mövzular yarada biləcəyini və bununla da iqtisadiyyat sahəsində bakalavr və magistr 

arasındakı boşluğu aradan qaldırmağa kömək edəcəyini düşünürük. 

Giriş 

Dövlətin iqtisadi inkişafının təməlində yaxşı fəaliyyət göstərən müəssisələr dayanır. 

Rəqabətə davamlı müəssisə üçün müəssisədə baş verən iqtisadi prosesləri bilmək çox vacibdir. 

Müəssisələrin fəaliyyəti haqqında başkitab və ya elektron formada çoxsaylı tədris 

materiallarıvardır. Lakin çox vaxt bəzi iqtisadi modelləri anlamaq tələbələr üçün asan olmur. 

Tərifə görə:“Model, bir şeyin necə işlədiyini izah etmək və ya nəyin baş verə biləcəyini 



hesablamaq üçün istifadə olunan sistemin sadə bir təsviridir”11. Bu tərifdə əsas söz sadədir, Excel 

və VBA iqtisadi modelləritələbələr üçün sadə ola bilər. “Elektron cədvəllər konsepsiyaların daha 

əlçatan olmasına kömək edir, eyni zamanda tələbələrə fikirləri daha dərindən araşdırmağa imkan 

verir12” (Miles Cahill & George Kosicki, 2000). Visual Basic proqramlar üçün VBA-nın xüsusi 

funksiyalarını inkişaf etdirmək, müəyyən prosesləri və hesablamaları avtomatlaşdırmağa imkan 

verən Microsoft şirkəti tərəfindən hazırlanmış kompüter proqramlaşdırma dilidir. Proqramlar 

üçün Visual Basic Microsoft Office məhsullarının standart funksiyasıdır. Məqalədə Excel ilə IS-

LM modeli izah ediləcək. IS-LM (Investment Savings-Liquidity PreferenceMoney Supply) 

modeli faiz dərəcələri ilə əmtəə, xidmət və pul bazarında real istehsal həcmi arasında qarşılıqlı 

əlaqəni nümayiş etdirən makroiqtisadi vasitədir. IS və LM əyrilərinin kəsişməsi həm də 

bazarlarda (Gordon, 2009) eyni vaxtda “ümumi tarazlıq”-dır. IS-LM modeli genişlənmə 

imkanlarına malikdir. Bu, Mandella-Fleming modelidir. Bu model IS-LM modelinin yaxın 

qohumudur. Hər iki model qiymət səviyyəsinin sabit olduğunu və sonra ümumi gəlirin 

qısamüddətli dalğalanmasına səbəb olduğunu göstərir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, IS-LM 

modeli qapalı iqtisadiyyatı, Mandela-Fleminq modeli isə açıq iqtisadiyyatı nəzərdə tutur (Floden, 

2010). 

Məqalənin metodoloji hissəsi seçilmiş modelin nəzəri əsasda izah edilməsi və sonra bu 

nəzəriyyəni Excel-də tətbiq etməkdən ibarətdir. Elektron tabloların yazılması həqiqətən 

əhəmiyyətli vaxt və səy tələb edir. Bəzi əməliyyatın necə icra ediləcəyini kimə isə göstərmək tez-

tez asan olsa da, əmr ardıcıllığının yazılması çətinləşə bilər. Nəticədə,tələbələrin müxtəlif 

nöqtələrdən bir model görə biləcəyiExcel-də yaradılanvə addım-addım izah olunan tam bir model 

ortaya çıxacaq ki, burada dəyərləri dəyişdirmək mümkün olacaq. VBA elementləri ilə birlikdə 

model bir düyməni basmaqla işləyəcək. 

IS-LM modelinin metodologiyası və izahı 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, IS-LM modeli nominal qiymətlərin ani tənzimlənməsi üçün 

maneələr olduğunu ehtimal etməyə əsaslanan biznes dövrü modelidir. Bir qayda olaraq, qiymət 

səviyyəsi müəyyən edilir və ümumi bazar klirinq dəyərindən yüksəkdir. Qiymətlərin 

həddənyüksəksəviyyəsi malların artıq təklifinə gətirib çıxarır. Tipik bir IS-LM-in yaradılması 

birləşdirilmiş dəyişənlər arasında, yəni ümumi istehsal, istehlak, investisiya, dövlət xərcləri, pul 

kütləsi arasında qarşılıqlı əlaqələrin birbaşa göstərilməsindən başlayır. IS-LM modelinin sadə 

versiyasında bu münasibətlər statikdir. Model iki endogen dəyişəni, yəni real gəliri və faiz 

dərəcəsini özündə əks etdirən iki tənlik ilə təsvir olunur. Normal fərziyyələrəəsasən qrafik təsvir 

zamanı bu əyrilərin kəsişmənöqtəsində yalnız bir həlli var: 

 

(IS) Y = C(Y-T) + I(r,Y) + G(1) 

(LM)M/P = L(Y,i) (2) 

r = i - (3) 

 

Qapalı iqtisadiyyat şəraitində əmtəə bazarında tarazlıq şərti ondan ibarətdir ki, istehsal (Y) 

istehlak (C), investisiya (I) və dövlət xərclərinin (G) məbləğindən ibarət mallara olan tələbata 

bərabərdir. Açıq iqtisadiyyatda əmtəə bazarında tarazlığın şərti ondan ibarətdir ki, istehsal (Y) 

istehlak, investisiya, dövlət xərcləri və xalis ixrac məbləğli mallara olan tələbata bərabərdir. Bu 

münasibət “IS”adlanır. 

LMəyri likvidlik və pul arasındakı əlaqəni əks etdirir. Qapalı iqtisadiyyatda faiz dərəcəsi 

pula olan tələb və təklifin tarazlığı ilə müəyyən edilir: M təklif olunan pulun miqdarı, Y real gəlir 

və I real faiz dərəcəsinəzərə alınmaqla, I və Y-nin funksiyası olan pula olan tələb L.Açıq 

iqtisadiyyatda buna bənzəyir. IS-LM modelində bu əyrilərin istənilən nöqtəsində müvafiq 

                                                      
11http://www.gaoshan.de/university/tp/Importance_of_Models_in_Economics.pdf 
12 https://ideas.repec.org/a/sej/ancoec/v663y2000p770-792.html 



bazardakı tarazlıq şərti doğrudur, ancaq iki döngənin kəsişdiyi nöqtədə isə hər iki tarazlıq şərtləri 

yerinə yetirilir. 

VBA normal Visual Basic dilinin MS Office proqramlarında istifadəyə uyğunlaşdırılmış 

versiyası, Office proqramlarının funksionallığını artıran bir dildir. Excel proqramında işləyərkən 

uzun müddət və əmək tələb edən işləri, layihələri daha qısa müddətdə və səmərəli şəkildə yerinə 

yetirmək üçün VBA dili ilə yazılan makrolardan istifadə olunur.Makro bir kliklə tətbiq edə 

biləcəyiniz əmrlər çoxluğudur. Bu yolla Exceldə tətbiq etdiyiniz əməliyyatları avtomatlaşdırmaq 

mümkündür.Model, Excel və VBA dilinin imkanlarını nümayiş etdirmək üçün qrafik olaraq 

görünür və riyazi cəhətdən sadədir. Modeldə biz 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası üçün real 

makroiqtisadi göstəricilərlə işləyəcəyik. Azərbaycandakı vəziyyət aşağıdakı cədvəldə göstərilib 

(19; 20; 21, 26): 

Azərbaycan Respublikasının göstəriciləri 

Göstərici  Mənası Təyin 

Y GDP ÜDM 72432.2mln.man. 

C Consumption istehlak 66941,6mln.man. 

T Taxes Vergilər 11151,4mln.man. 

I Investment investisiya 1284,0mln.man. 

G Government consumption dövlət istehlakı 11539,1mln.man. 

M M2 monetary aggregate M2 pul vahidi 20305478,0mln.man. 

P Consumer Price Index İstehlakçı Qiymətləri İndeksi 167,54 (12/2020) 

i Interest rate faiz dərəcəsi 6,25% (18/12/2020) 

 

Hesablamaq üçün ilk addım bütün parametrləri Excel-də iş səhifəsinə daxil etməkdir. Daha 

aydınlıq baxımından, bir rəqəmli format nömrəsini təyin etmək daha yaxşıdır. Növbəti addım, IS 

əyri və LM əyri hesablama funksiyalarının proqramlaşdırılmasıdır. Excel bir çox xüsusiyyətləri 

ehtiva etdiyi kimi, VBA vasitəsilə də öz xüsusi funksiyalarını proqramlaşdırmaq imkanı təklif 

edir. Proqramlar üçün Visual Basic kimi şifrələnən VBA, bir proqramlaşdırma dilidir. Excel 

haqqında hər şeyi bilən bir ağıllı robot düşünün. Bu robot təlimatları oxuya, Excel ilə çox sürətli 

və dəqiq işləyə bilər. Robotun Excel-də bir şey etməsini istədiyiniz zaman xüsusi kodlardan 

istifadə edərək robot təlimatlarını yazırsınız. Sizə proqramlaşdırmaya başlamazdan əvvəl, 

“Developer” adlı menyunu açmaq,“Visual Basic”funksiyasını secib açılan sorğu pəncərəsində 

macros dilini yazmaq lazımdır. 

 
Şək. 1. Excel 2016-da funksional nişanı 

Excel-də etdiyiniz hər şeyi avtomatlaşdıra bilərsiniz. VBA ilə vəzifələri avtomatlaşdırmaq 

bir neçə üstünlük verir: 

 Excel həmişə eyni vəzifəniyerinə yetirir. 

 Excel-də çox daha sürətli “siz özünüz edə bilərsiniz” funksiyası həyata keçirir. 

 İstifadəçi yaxşı makro proqramçıdırsa, Excel həmişə funksiyanı səhvsiz yerinə yetirir. 

 Əgər istifadəçi hər şeyi düzgün qurmuşdursa, onda Excel haqqında heç bir şey 

bilməyənşəxs dəbu funksiyanı yerinə yetirə bilər. 

Amma VBA-nın da bəzi mənfi cəhətləri var: 

 İstifadəçi VBA proqramları yazmaq üçün nəyi bilməlidir? 



 VBA proqramlarından istifadə etmək üçün digər istifadəçilər öz Excel surətlərinə malik 

olmalıdırlar. 

 Bəzən bir şey yanlış gedir. Başqa sözlə, VBA proqramınızın həmişəhər hansı bir 

şəraitdə düzgün işləyib-işləməyəcəyini kor-koranə qəbul edə bilməzsiniz. 

 VBA bir hərəkət hədəfidir. Excel daim yenilənir. Microsoft, versiyalar arasında 

uyğunluğu təmin etmək üçün böyük səylər göstərməsinə baxmayaraq, yazdığınız VBA 

kodunun köhnə versiyaları ilə və ya Excel-in gələcək versiyası ilə düzgün işləmədiyini 

aşkar edə bilərsiniz. 

İndi Visual Basic düyməsini tıklayarak və ya ALT+F11 qısayol tuşlarından istifadə edərək, 

Visual Basic for Applications Editor (VBE) redaktorunu açmalısınız. VBE, VBA Makrolarını 

yaratmaq, dəyişdirmək və idarə etmək üçün istifadə olunan bir proqram paketidir. Makro, 

ümumiyyətlə “Sub” açar sözü ilə başlayanvə “End Sub”açar sözləri ilə bitən koddan ibarətdir. 

Birincisi, yeni bir modul daxil etməlisiniz. Modul bir və ya bir neçə makro və ya alt proqramı 

ehtiva edir. Yeni modulda “Iscurve” adı altında modul yaradılır və ilk funksiya üçün aşağıdakı 

kodu daxil etməlisiniz: 

 

Function IScurve (Optional Consumption As Double, Optional Investment As Double, 

Optional Government_consumption As Double). 

IScurve = Consumption + Investment + Government_consumption 

End Function 

Second function is called LMcurve, and the code is following: 

Function LMcurve (Monetary_aggregate As Double, Consumer_Price_Index As Double) 

As Variant 
If Consumer_Price_Index = 0 Then 

LMcurve = CVErr(xlErrDiv0) 

Else 

LMcurve = Monetary_aggregate / Consumer_Price_Index 

End If 

End Function 

 

Bu xüsusiyyət, istehlakçı qiymətləri indeksinin sıfıra bərabər olduğunu göstərir və 

funksiyanınistifadəçiyə səhv barədə xəbərdarlığını ehtiva edir. 

Hər iki funksiyanın sorğu pəcərələriaşağıdakı şəkillərdə göstərilmişdir. 

 
İScurve və LMcurve funksiyalarınınsoğu pəncərələləri 

Əgər iqtisadiyyatda planlaşdırılmış xərcləri E = C + I + G kimi göstərsək, onda I, G, T-nin 

bundan sonra sabit olması müəyyən edilsin. Daha sonra, E = C + I + G = C(Y-T) + I + Golacaqdır. 



C istehlakı Y-T-nin artan gəlir funksiyası olduğu üçün, iqtisadiyyatdakı planlaşdırılmış xərclər, 

E ümumi gəlirin artan bir funksiyası,Yartmaqda olan ümumi gəlirdir.Buna görə də iqtisadiyyatın 

faktiki xərcləri və iqtisadiyyat Y = E tarazlıq içindədir. Balansın yoxlanılması Excel-də IF 

funksiyası ilə həyata keçirilə bilər: 

=IF(Y=E;"balance";"unbalance") 

Həmçinin, test olunan bir xanaya daxil olduqdan sonra, modelin balansda olub-olmadığını 

istifadəçiyə izah edən sadə bir istifadəçi funksiyası faydalı ola bilər. Bu xüsusiyyətin kodu 

aşağıdakı kimidir: 

 

Function Saylt(txt) 

Application.Speech.Speak txt, True 

End Function 

 

Dəyərlər istənilən vaxt dəyişə bilər və bütün model müvafiq olaraq yenidən hesablanacaq. 

Digər fayllarda istifadə etmək üçün bu xüsusiyyətlərə malik bir fayl saxlamaq vacibdir. Bir Excel 

faylında bir və ya daha çox makro saxladığınız təqdirdə, fayl “macro-enabled” tipli bir fayl kimi 

saxlanmalıdır. Başqa sözlə, fayl XLSM uzantıları ilə deyil, adi XLSX uzantısı kimi saxlanmalıdır. 

Amma ilk növbədə, makro təhlükəsizliyi anlamaq vacibdir. Səbəb ondan ibarətdir ki, VBA güclü 

bir dildir – istifadəçinin kompüterinə ciddi zərər verə biləcək bir makro yaratmaq mümkündür. 

Makro, faylları silə, digər kompüterlərə məlumat göndərə və hətta sisteminizi idarə edə 

bilməyəcəyiniz üçün pəncərələri məhv edə bilər. 

Nəticə 

IS və LM əyrilərinin kəsişdiyi nöqtə ÜDM-in səviyyəsini müəyyənləşdirir. Bu əyrilərdən 

biri yerini dəyişərsə, iqtisadiyyatdakı qısamüddətli tarazlıq da dəyişir və milli gəlirdə tərəddüdlər 

baş verir. IS əyrisinin öz yerini dəyişməsinə əsasən iki faktor: dövlət xərclərindəki və vergilərdəki 

dəyişikliklər səbəb olur. LM əyrisinin yerinin dəyişməsinə səbəb olan amillərədən biri də 

qiymətlərin səviyyəsindəki dəyişikliklərdir. 

Con Menyard Keynsöz nəzəriyyəsindəfaiz dərəcəsininnecə müəyyən olunduğunu göstərib. 

Bu yanaşmalikvidlik üstünlükverməsi nəzəriyyəsikimidə qəbul edilir. Çünki faiz dərəcəsi 

iqtisadiyyatda ən likvid olan element –pulun tələbi və təklifinitarazlaşdırmaq üçün istifadə 

edilir.Gəlir xərcləmə modeliIS əyrisiüçün bünövrə olduğu kimi,likvidlik üstünlükverməsi 

nəzəriyyəsidəLM əyrisiüçün əsasdır. 

Məqalədə, elektron tabloların istifadə edilməsi,tələbələrin iqtisadiyyat sahəsində təhsil 

səviyyəsini artırdığına dair heç bir sübut yoxdur. Elektron tabloların müəllimlərin ənənəvi 

mövzulara daha dərindən müdaxilə etməsivə ya daha inkişaf etmiş mövzularla məşğul olmasına 

kömək edə biləcəyini güman edirik. Bu tipli məsələlərin həllininMandela-Fleming modelində 

genişləndirilməsi, adətən məqsədə uyğun sayılır və dünya təcrübəsində də müsbət qarşılanır.VBA 

ilə birlikdə Excel çox güclü bir vasitədir və onun potensialı böyüməyə davam edəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассмотрены причины надобности создания специализированных сетей, а 

также преимущества их использования. Сегодня когда сетевые технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, когда даже бытовая техника подключена и интернету, 

особенно важна защищенность передаваемых данных. Данный подход также является 

ключем к решению проблем оптимизации и увелечения скорости передачи данных. 

Приведенные примеры исходного кода программы помогают отчетливо увидеть основные 

шаги необходимые при создании протокола. Клиент – серверное тестирование помогает 

отследить работаспособность протокола и выдвинуть предложения для увелечения 

функцонала. Придерживаясь способам описанных в статье можно написать новый 

авторский протокол со специализированным функционалом. 

 

Ключевые слова:Протокол, стек протоколов, пакет, TCP, клиент-сервер, класс, 

интерфейс, С# 

 

Ведение 

 

При использовании слова протокол в контексте информационных технологий нужно 

различать такие понятия как: протокол передачи данных и сетевой протокол.  

Протокол передачи данных — набор определённых правил или соглашений интерфейса 

логического уровня, который определяет обмен данными между различными 

устройствами. Если кратко -  это соглашение между приложениями о том, как должны 

выглядеть передаваемые данные. Данные соглашения задают единообразный способ 

передачи сообщений и обработки ошибок. 

Сетево́й протоко́л — набор правил и действий (очерёдности действий), позволяющий 

осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть 

устройствами.Разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа 

связи. Названия «протокол» и «стек протоколов» также указывают на программное 

обеспечение, которым реализуется протокол. 

Следовательно любое сообщение, запрос, просмотр видео в браузере, взлом 

вычислительной системы и т.д. работают, передаются и обрабатываются на основе 

протоколов. 

TCP/IP - набор протоколов передачи данных, получивший название от двух 

принадлежащих ему протоколов: TCP (англ. Transmission Control Protocol) и IP (англ. 

Internet Protocol). Одни из часто используемых протоколов: 

 HTTP (HyperTextTransferProtocol) — это протокол передачи гипертекста. Протокол 

HTTP используется при пересылке Web-страниц между компьютерами, 

подключёнными к одной сети. 

 FTP (FileTransferProtocol) — это протокол передачи файлов со специального 

файлового сервера на компьютер пользователя. FTP даёт возможность абоненту 

обмениваться двоичными и текстовыми файлами с любым компьютером сети. 

Установив связь с удалённым компьютером, пользователь может скопировать файл 

с удалённого компьютера на свой или скопировать файл со своего компьютера на 

удалённый. 



 TELNET — это протокол удалённого доступа. TELNET даёт возможность абоненту 

работать на любой ЭВМ находящейся с ним в одной сети, как на своей собственной, 

то есть запускать программы, менять режим работы и так далее. На практике 

возможности ограничиваются тем уровнем доступа, который задан 

администратором удалённой машины. 

 

Причины создания специализированных сетевых протоколов 

При какой причине появиться надобость в создании специализированного протокола? 

Протоколы стэка TCP/IPявляются общеизвестными и предназначены для общего 

пользования. В корпоративных сетях может появиться нужда в добавлении функционала 

или отказа от существующих ради оптимизации. 

В качестве примера расмотрим структуру заголовка TCPпротокола. 

 
Рис. 1. Структура TCP протокола 

 

В данной структуре мы видим поле выделенное для флагов размером в 9 бит. Каждый бит 

является отдельным флагом который определяет поведение и предназначения пакета, 

переданного TCPпротоколом. SYNи ACKфлаги используются при 3-ех стороннем 

рукопожатии, которое обозначает начало обмена данными между двумя узлами. В 

локальной сети может пропасть нужда в них или же логика рукопожатий может быть 

изменена ради избежания уязвимостей(MITMатаки). Так же есть флаги RST – для сброса 

и FIN– для окончания. Для узлов которые постоянно должны комуницировать эт флаги 

тоже можно отпустить. 

Также использование авторских протоколов в локальной сети может очень затруднить 

дело злоумышленников. Причинами затруднений являются: 

 Отсутствие програмного обеспечения понимающего (работающего) с данными 

протоколами 

 Незнакомство с архитектурой стека протоколов 

 Отсутсвие всеми известных уязвимостей 

 Невозможность использования эксплойтов и полезных нагрузок 

В качестве примера можно привести специализированные протоколы, которые 

отличаются своей скоростью, в облачных технологиях. 

 

Создание базовой структуры протокола 

В качестве примера создадим бызовый протокол, который будет отличаться своей 

простотой. Протокол и последующие программы будут писаться на языке 

программирования C#, поддерживаемый с версии 4.0, на .NetFramework-е. 

В  начале надо определить заголовок нашего протокола, чтобы приложения могли 

отличать и понимать пакеты нашего протокола. Почти каждый бинарный протокол имеет 

свой заголовок (также сигнатуру). Заголовок это набор первых байтов в пакете. Данный 

подход позволяет программе идентифицировать свой протокол и игнорировать остальные. 

Инициализируем наш заголовок 3-мя байтами: 0xAF, 0xAA, 0xAF. Именно они и будут 



стоять в начале каждого сообщения.Каждый пакет будет иметь тип и подтип и будет 

размером в байт. Так мы сможем создать 65 025 (255 * 255) разных типов пакетов. Пакет 

будет содержать в себе поля, каждое со своим уникальным номером, тоже размером в один 

байт. Это предоставит возможность иметь 255 полей в одном пакете. Чтобы 

удостовериться в том, что пакет дошел до приложения полностью (и для удобства 

парсинга), добавим байты, которые будут сигнализировать о конце пакета. 

 

Рис. 2. Структура пакета 

 

Рис. 3. Структура полей 

 

Создание пакета протокола, определение полей и методов 

 

На рисунке 4 мы видим поля типа и подтипа, которые были отмечены ранее. Методы 

GetFieldи HasField служат для администрирование полями нашего пакета.  



 

Рис. 4. Класс Протокола 

Для заплнения и чтения значения полей были созданы методы GetValue, SetValue, 

GetValueRaw и SetValueRaw. Методы ByteArrayToFixedObject и FixedObjectToByteArray 

являются инструментами для сериализыции контента нашего пакета. Также можно 

заметить конструкторы, методы шифрования и парсинга. 

Клиент – серверная архитектура 

После того, как наш протокол и интерфейс его взаимодействия с нашей программой 



готов, надо имплементировать его по отдельность и на клиентскую, и на серверную 

состовляющую программы. 

 

Рис. 5. Клиентский интерфейс 

Клиент в первую очередь должен подключиться к серверу. Для этого пишуться методы 

Connect. Затем созданы методы отправки и получения пакетов. Заметьте, для отправки 

используеться очереди (Queue). Это довольно частый подход при создании клиентов, так 

как из-за сетевых ограничений пакеты могут отправляться медленно. В таком случае 

надо исключить потерю пакетов. 

 



Рис. 6. Серверный интерфейс 

На рисунке 6 мы моем наблюдать типичный свод необходимых составляющих серверной 

архитектуры. Начало, конец работы и принятия подключения клиентов. В данном классе 

наш сервер не взаимодействует с новым протоколом. Взаимодействие с протоколом 

происходит при определении контента и адресата полученного пакета (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Обработка пакета сервером 

Данными действиями мы создали протокол транспортного уровня и построили на нем 

клиент - серверную архитектуру. Созданный протокол имеет возможности увеличения 

функционала и применения в корпоративной локальной сети. Так же данный протокол 

может использоваться для передачи данных в глобальной сети без опасения, что 



переданные данный будут перехвачены злоумышленником. 
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Pandemiya şəraitində Mülki aviasiya sahəsində keçirilmiş sorğular 

 

XÜLASƏ 

 

Məlum olduğu kimi, hava nəqliyyat sektoru bəşər cəmiyyətinin inkişafında əsas rol 

oynayan amillərindən biridir. Əsrlərlə nəqliyyatın inkişafı cəmiyyətdə geden proseslərlə yanaşı 

olmuş və onun istehsal sahələrinin inkişafında, məhsuldar qüvvələrin formalaşmasında əvəzsiz 

rolu olmuşdur. Hava nəqliyatının inkşafı üçün də ən vacib faktor uçuş zamanı sərnişinlərin 

rahatlığını, təhlükəsizliyini, onların aviaşirkətə olan güvənini təmin etməkdir. Buna görə də 

aviaşirkətlərin və hava limanlarının sərnişinlərin tələblərini, fikirlərini və nə istədiklərini diqqətə 

almaları vacibdir. Bunun üçün bir çox sorğu sistemləri yaradılmışdır. 

Bu məqalə aviasiya sahəsində xidmət səviyyəsi üçün keçirilmiş sorğulara həsr edilib. 

Əsasən də pandemiya şəraitinin aviasiya sahəsinə təsiri və sərnişinlərin sağlamlığı üçün  görülən 

tədbirlər araşdırılıb.  

Açar sözlər: aviaşirkət, hava yolları, hava nəqliyyatı, skytrax, sorğu, pandemiya, covid-19, 

reytinq 
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Müasir dövrdə mülki avaisiya sahəsində baş verən sürətli inkişaf öz növbəsində bəzi 

problemlər də yaratmışdır. 

Aviaşirkətin ən başlıca vəzifəsi uçuş zamanı sərnişinlərin təhlükəsizliyini, rahatlığını, 

onların aviaşirkətə olan güvənini təmin etməkdir. Aviaşirkətlərin bu xidmət məsələlərini həll 

etmək üçün sərnişinlərin, fikirlərini, tələblərini və nə istədiklərini bilmələri vacibdir. Sorğu 

sisteminin yaradılması isə bu  məsələnin həll edilməsində aviaşirkətlərə böyük köməklik edə 

bilər[1].  

Mülki aviasiya sahəsində çoxlu sayda agentliklər hər il müxtəlif nominasiyalar üzrə sorğu 

keçirir və nəticədə qalibləri mükafatlandırırlar. Bu agentliklər arasında əsas yeri Böyük 

Britaniyanın konsaltinq şirkəti Skytrax tutur.  

"Skytrax" tərəfindən keçirilmiş və 500-dən çox hava limanı arasında sərnişinlərə şərait və 

xidməti qiymətləndirən hava limanlarının qlobal inspeksiyası dünya hava limanı sənayesi üçün 

keyfiyyət etalonu sayılır. İnspeksiya və mükafat hava limanının nəzarəti və müdaxiləsindən asılı 

deyil və ona görə də, hava limanının keyfiyyət və mükəmməlliliyi üzrə obyektiv göstəricidir[1].   

Skytrax hər il müəyyən müddət ərzində təxminən 19 milyon sərnişin arasında dünyanın 100 

ən yaxşı aviaşirkətini «The World’s Top 100 Airlines»  müəyyən etmək üçün sorğu keçirir. 

Respondentlər arasında, 105 ölkənin 245 aviaşirkətini əhatə edən 3 qrupa bölünmüş 41 parametr 

üzrə rəy sorğusu keçirilir[1]. Bu qruplara aşağıdakılar daxil olur:   

1. Uçuşqabağı xidmətlər və servis. 

2. Göyərtədəki xidmətlər və komfort. 

3. Xidmət göstərən personal. 

Son illərdə pandemiya şəraitinin aviasiya sahəsinə təsiri. 

Bir il əvvəl, 11 Mart 2020-ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) COVID-19 

epidemiyasını pandemiya elan etdi. O vaxtdan bəri dünyada gündəlik həyat dəyişdi. Hava 

nəqliyyatı böhranın əvvəlindən bəri ən çox zərbə alan qlobal sahələrdən biri olaraq davam etti. 

Koronavirus pandemiyası, 2020-ci ilin dünya hava yolu sənayesi üçün tarixin ən pis ili ilə 

nəticələndi. 

Sərnişinlərin və işçilərin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və rifahı aviasiya sənayesinin bir nömrəli 

vəzifəsidir. Hava limanları, sərnişinlərin sağlamlığı və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir çox 

yeni sağlamlıq və biyogüvənlik tədbirləri tətbiq etdi. Bundan başqa, yemək standartları da bir çox 

hava yolu şirkəti tərəfindən yaxşı təmin edildi. 2020-ci ilin ikinci yarısı ərzində Skytrax yeni 

gigiyena prosedurları və standartlarının təqdim olunduğu sistemlərin, prosedurların və 



səmərəliliyin qiymətləndirilməsi və qiymətləndirilməsi aparılaraq, hava yolları və hava 

limanlarının COVID-19 qiymətləndirmələrinə diqqət yetirmişdir[5].  

“COVID-19 Hava Yolları Təhlükəsizliyi Reytinqi”, hava limanında və təyyarə 

uçuşlarında göstərilən həqiqi standartları qiymətləndirmək üçün 2020-ci ildə təqdim edildi. 

Nəticələr müştərilərin narahatlığa səbəb olmaqdan daha çox təhlükəsiz hava səyahətinə olan 

inamının artdığını vurğulayır.  

Artıq “COVID-19 Hava Yolları Təhlükəsizliyi Sertifikatı” almış aviaşirkətlər bunlardır: 

Aegean Airlines, airBaltic, Air France, Anadolujet, Blue Air, British Airways, easyJet, Emirates, 

Iberia, IndiGo, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Pegasus Hava 

Yolları, Qatar Airways, Ryanair, Türk Hava Yolları, Vueling Airlines və Wizz Air. 

COVID-19 qiymətləndirmələrini şərh edən Skytrax-dan Edward Plaisted dedi: “Bu günə 

qədər qiymətləndirilən havayolları tərəfindən həqiqətən əla bir yanaşmanın tətbiq olunduğunu 

gördük. Daha təmiz təyyarə kabinələri, daha təmiz salonlar, təhlükəsiz qida və içki xidməti 

formatlarının yaxşı tətbiqi və hava limanı funksiyaları boyunca təmassız məhsulların 

sürətləndirilməsi daxil olmaqla bir çox inkişaf müşahidə etdik”.  

COVID-19 dövründə dünyanın ən yaxşı hava limanları siyahısı: 

2020-ci il ərzində dünya miqyasında müştəri sayı azalsa da, mükafatlar, hava limanlarının 

COVID-19 əsnasında sağlamlıq, gigiyena və təhlükəsizlik standartlarını yaxşılaşdırmaq üçün 

göstərdikləri bir çox səylərin qiymətləndirilməsini əhatə edib.  

Sinqapurun Çangi Hava limanıardıcıl 8-ci dəfə üçün “2020 World Airport 

Awards”mükafatına laiq görüldü[3]. 

2020-ci ildə sorğu nəticəsində ilk onluğa daxil olan hava limanlarının siyahısı aşağıda 

göstərilən ardıcıllıqla müəyyənləşmişdir[3] 

1. Singapore Changi 

2. Tokyo Haneda 

3. Doha Hamad 

4. Seoul Incheon 

5. Munich 

6. Hong Kong 

7. Tokyo Narita 

8. Centrair Nagoya 

9. Amsterdam Schiphol 

10.  Kansai 



Skytrax, “2020 World Airline Awards” təşkilinin COVID-19 səbəbiylə ləğv edildiyini 

təsdiqlədi. Mükafatlandırma mərasiminin 2020-ci ilin iyul ayında Londonun The Langham 

Otelində keçirilməsi planlaşdırılıb[4]. 

2019-cu ildə keçirilən sorğu nəticəsində ilk onluğa daxil olan aviaşirkətlərin siyahısı isə 

belədir: 

1. Qatar Airways 

2. Singapore Airlines 

3. All Nippon Airways 

4. Cathay Pacific 

5. Emirates 

6. EVA Air 

7. Hainan Airlines 

8. Air New Zealand 

9. Qantas Airways 

10. Lufthansa 

2019–cü ilin müxtəlif nominasiyaları üzrə qalib aviaşirkətlərin siyahısı belə olmuşdur: 

uçuşdakı əyləncələr–«Emirates», ən yaxşi bortbələdçilər–«Garuda Indonesia», biznes sinifdəki 

xidmət–«Qatar Airways», birinci sinif xidmət–«Singapore Airlines», imtiyazlı ekonomi sinifdəki 

xidmət–«Air New Zealand», ekonomi sinifdəki xidmət–«Asiana Airlines» və hava limanındakı 

xidmət–«ANA All Nippon Airways». Regionlar üzrə qaliblər: Avropa və Cənibi Avropa–

«Turkish Airlines», Qərbi Avropa–«Lufthansa», »), Avstraliya və Okeaniya–«Qantas», Şimali 

Avropa–«Finnair», Asiya–«Cathay Pacific Airways» (Hindistan və Orta Asiya–«Air Astana», 

Çin–«Hainan AirlinesAfrika–«South African Airways», Şimali Amerika–«Air Canada», Mərkəzi 

Amerika–«Avianca» və Cənubi Amerika–«LAN Airlines», Yaxın Şərq–«Qatar Airways». 

2020-ci ildə müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər: ən təmiz hava limanı- «Tokio Haneda», 

ən yaxşı hava limanı otelləri –«CrownePlaza Changi», ən yaxşı hava limanı heyyəti - «Kansai», 

ən yaxşı yerli hava limanı –«Centrair Nagoya», ən yaxşı hava limanı terminalı – «Seoul İncheon 

– T2», ən yaxşı tranzit hava limanı –«Seoul İncheon»[3]. 

“AirHelp” şirkətinin 2020-ci il üzrə araşdırmalarına görə isə ilk onluğa daxil olanən yaxşı 

aviaşirkətlər bunlardır[9] (şəkil1):  



 

Şəkil 1. Qlobal aviaşirkətlərin sıralaması 

Dünyanın müxtəlif aviaşirkətlərinin göstəricilərini nəzərdən keçirdikdə belə nəticəyə gələ 

bilərik ki, dünya aviadaşımalarının əsas hissəsi inkişaf etmiş ölkələrə məxsus aviaşirkətlərin 

təyyarələri ilə daşınır. 

Daxili və beynəlxalq daşımaların həcminə görə ilk yeri ABŞ aviaşirkətləri tutur, bu 

marşrutlardakı ümumdünya ton–kilometrajın 40%–i onların payına düşür[8]. 
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Uçuşun xidmət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün elektron sorğu sistemi 

 

XÜLASƏ 

 

Uçuş fazalarında sərnişinlərin  rahatlığını, razılığını təmin etmək aviasiya qurğularının, 

avadanlıqlarının daha dayanıqlı və təhlükəsiz olması ilə yanaşı pilotların da səriştəsindən aslıdır. 

Əlbəttə ki, təhlükəsizlik sisteminin bu qədər  mükəmməlləşdiyi bir aviasiya sistemi, səyahət 

zamanı hər hansı bir insident, qəza hallarının baş vermə hallarının cuzi həddə çatması da 

sənişinlərdə güclü inam doğuran faktorlardandır. Sadəcə aviatorlar öz işlərini görərək mi 

insanların güvənini qazana bilərlər. Yəqin haldır ki, bu tək səbəb ola bilməz. Digər tərəfdən, 

insanların fikirlərinə önəm verilməsi, onların rəylərinə müraciət edərək belə sorğu sistemlərinin 

yaradılması da onların hava gəmilərindən istifadəsinə bilavasitə təsir edir. Onlarda güvən hissini 

sabitləyən və sərnişinlərə  ancaq gəlir qaynağı kimi deyil də, insan kimi yanaşıldığını aşılayan bir 

sistemdir. Sorğu sisteminin yaradılması bu  məsələnin həll edilməsində aviaşirkətlərə köməklik 

edə bilər. 

Bu sistemin köməkliyi ilə sərnişinlərdən sual-cavab əsasında sorğu aparılaraq uçuşun 

xidmət səviyyəsi  qiymətləndirilir. Bu sistem vasitəsi ilə hər bir sərnişin uçuşdan sonra 

aviaşirkətin  saytına daxil olaraq hər uçuşa on ballıq sistemdə qiymət verə bilər. Bu ballar əsasında 

yekunda hər bir uçuş tarixinə görə statistika hazırlanır. Bundan başqa sistemdə irad və təklif 

bölməsi də vardır ki, burada sərnişinlər xidmət barədə öz iradlarını, nədən narazı olduqları barədə 

fikirlərini, aviaşirkətə olan tələb və təkliflərini bildirə bilərlər.    

Açar sözlər: aviaşirkət, təyyarə, sorğu,  sistem, statistika, sual, cavab 

 

Hava limanları və aviaşirkətlərin ən əsas vəzifəsi sərnişinlərin rahatlığını, təhlükəsizliyini, 

rifahını, onların aviaşirkətə olan güvənini təmin etməkdir. Aviaşirkətlərin bu xidmət məsələlərini 
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həll etmək üçün sərnişinlərin tələblərini, fikirlərini və nə istədiklərini bilmələri vacibdir. Sorğu 

sisteminin olması bu  məsələnin həll edilməsində aviaşirkətlərə köməklik edə bilər. 

Elektron sorğu sisteminin iş prinsipi.   

Proqram iki hissədən ibarətdir.  İstifadəçi və admin hissəsi (şəkil 1). 

 

 

Şəkil 1 Giriş səhifəsi 

Sistemə admin kimi daxil olmaq istəsək admin düyməsinə klik etməliyik (şəkil 2). Burada 

email və password qeyd edərək sistemə daxil ola bilərik.  

 

Şəkil 2. Adminin giriş bölməsi 

Admin pəncərəsində Log in klik etdikdən sonra admin bölməsi (şəkil 3)   açılır. 

Burada:  

 add new# –  yeni sualın əlavə edilməsi 

 Text – sualın kontenti  



 Status – sualın aktiv və ya deaktiv olmasını bildirir. Aktiv olarsa 1, əks halda 0 qiyməti 

qaytarır. 

 Actions – mövcud sualların redaktə olunması üçün istifadə olunur. 

 

Şəkil 3. Admin bölməsi 

Şəkil 4- də  sualların daxil edilməsi, redaktəsi, silinməsi həyata keçirilə bilər. Hər sualın 

cavabı 10 ballıq sistemdə qiymətləndirilir.    

 

Şəkil 4. Sualların əlavə olunması 

İstifadəçi olaraq daxil olsaq şəkil 5 açılacaq.  Bu hissədə hər bir sərnişin ad soyadını, sonra 

isə uçuş tarixini daxil edəcəkdir. Əgər sərnişin adını qeyd etmirsə o sistemdə anonim olaraq 

görsənəcəkdir. 

Daxil olduqdan sonra aşağıdakı kimi pəncərə açılacaqdır  (şəkil 5).  Burada istifadəçi 

qarşıya çıxan suallara cavab verərək sistemi qiymətləndirir.  



 

 

Şəkil 5. İstifadəçinin giriş bölməsi 

 

 Şəkil 6 Sorğu hissəsi 

İrad və təklif bölməsi də vardır ki, burada sərnişinlər xidmət barədə öz iradlarını, nədən 

narazı olduqları barədə fikirlərini, aviaşirkətə olan tələb və təkliflərini bildirə bilərlər. (şəkil 6). 

Hər bir istifadəçinin verdiyi cavablar əsasında hər uçuşa görə statistika yaranır  ki,  bu da 

aşağıdakı şəkildə əks olunmuşdur. Burada yaşıl xətt qrafik  təsviri,  göy sütunlar isə statistikanın 

sütunlarla təsvirini göstərir  (şəkil 7). 



 

 Şəkil 7. Statistika 
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Tənliklər sisteminin təqribi həll üsullarının müqayisəli təhlili 

 

XÜLASƏ 

 

Xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli hesablama xətti cəbrinin əsas məsələlərindən biridir. 

Digər tez-tez rast gəlinən problemlər bunlardır: matrisin çevirilməsi, determinantın hesablanması 

və s. Xətti tənliklər sisteminin həlli problemləri tətbiq üçün nisbətən nadir hallarda müstəqil 

maraq olsa da bu cür sistemləri səmərəli həll etmək qabiliyyəti  kompüterlərin istifadəsi ilə 

müxtəlif proseslərin riyazi modelləşdirilməsinin mümkünlüyünə əsaslanır.  

Bizə məlumdur ki,xətti tənliklər sistemini həll etmək üçün bir sıra üsullar mövcuddur. 

Bizim baxdığımız üsullar aşağıdakılardır: 

1) Zeydel 

2) Kramer 

3) Qauss 

4) Matris 

5) Jordan-Qauss 

 

mailto:aytac.recebova.97@mail.ru
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Məsələ bu şəkildə verilir .n dənə 
nxxx ,...,, 21

 məchulları olan və m dənə tənlikdən ibarət 

olan xətti tənliklər sistemi aşağıdakı kimi yazılır: 
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Burada njmiaij ,1,,1;   verilmiş ədədlər olub,əmsallar adlanırlar. 
mbbb ,...,, 21

 məlum 

ədədlərdir,onlara sərbəst hədlər deyilir.  ija  əmsalının birinci indeksi  i  bu əmsalın iştirak 

etdiyi tənliyin nömrəsini , ikinci  j  indeksi isə bu əmsalın qarşısında durduğu məchulun 

nömrəsini göstərir. (1) sistemində sərbəst hədlərdən heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidirsə,bu 

sistemə bircins olmayan sistem və ya qeyri-bircins sistem deyilir. 

n dənə 
nccc ,...,, 21
 ədədlər qrupu o zaman (1) sisteminin həlli adlanır ki, (1)-də 1x  əvəzinə 

1c , 2x  əvəzinə 2c , 
nx əvəzinə 

nc  yazdıqda bu sistemin bütün tənlikləri eyniliyə çevrilsin. 

Heç olmazsa bir dənə həlli olan sistemə birgə və ya uyuşan  sistem,heç bir həlli olmayan 

sistemə  birgə olmayan və ya uyuşmayan sistem deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki,ixtiyari bircins 

tənliklər sistemi 0,...,0,0 21  nxxx  həllinə malik olduğu üçün birgədir. Bu həllə trivial həll 

deyilir. 

Tələb olunur ki,verilmiş xətti tənliklərsistemini Zeydel,Qauss,Kramer,Jordan-

Qauss,Matris üsulları ilə həll edək və  qurulmuş paket proqram vasitəsilə həllin) 

Tətbiq edilmiş quasi-eksperimental qarışıq üsulların tədqiqatının əsas məqsədi sadə xətti 

tənliklərin müxtəlif həlli üsullarından   istifadə edərək  konkret və virtual manipulativlərin 

effektivliyi baxımından istifadə etmək idi. 

Xətti tənliklər sistemi artıq uzun illərdir ki, tədqiqat obyektinə çevrilmişdir və çoxsaylı 

kitablar, elmi məqalələr, jurnallar nəşr olunmuşdur. Buraxılış işində istifadə olunan ədəbiyyatlar  

onun daha təkmil  olmasına təsir etmişdir. Məsələn, [1], [2], [6], [7] xətti tənliklər sistemi 

haqqında  əsas  anlayışları və sistemin müxtəlif üsulları haqqında kifayət qədər geniş bilik verir. 

[1] və [2]-də xətti tənliklər sisteminin ilkin anlayışları primitiv şəkildə izah edilmişdir: Xətti 

tənliklər sisteminin istifadə sahələri göstərilmişdir. [6]-da xətti tənliklər sisteminin üsulları geniş 

şəkildə göstərilir. [7] ədəbiyyatında isə xətti tənliklər sisteminin müxtəlif alqoritmlər əsasında 

qurulmuş modellərindən geniş bəhs edilmişdir və uyğun olaraq misal nümunələri işlənilmişdir. 

Alqoritmlərdən də məlum olduğu kimi xətti tənliklər sisteminin proqramlaşdrma dilləri ilə həlli 

zamanı ən sadə üsul onun matris şəklində göstərilməsindən ibarətdir.  

Xətti tənliklər sisteminin müxtəlif həll üsulları mövcuddur və bu üsulların hər biri 

haqqında nəşrlərdə  geniş məlumatlara rast gəlinir. Məsələn, [20] beynəlxalq səviyyəli jurnalında 

məsələnin müxtəlif metodlarla  həllinə dair çoxlu sayda məqalələr tapmaq olar. Belə ki, xətti 

tənliklər sisteminin daha dəqiq həllinin tapılması onun müxtəlif üsulları ilə müəyyən edilir.  Bu 

üsullar  haqqında  [29]-da geniş danışılır. Bu üsullar  Vitulli və Marienin “A Brief  History of 

Linear Algebra and Matrix Theory”  başlığı altında kitabında cəmləşir. Burada həmçinin xətti 

tənliklər sisteminin qısa inkişaf tarixi haqqında da məlumat almaq mümkündür.  

Həll üsullarının haqqında məlumat verməzdən əvvəl xətti tənliklər sisteminin riyazi 



qoyuluşu nəzərdən keçirilməlidir. [5] bu haqda geniş məlumat verilir. [5]-də məsələnin riyazi 

qoyuluşu ümumi şəkildə verilir:  njmiaij ,1,,1;   -əmsallar , 
mbbb ,...,, 21

 məlum 

ədədlərdir,onlara sərbəst hədlər deyilir.  ija  əmsalının birinci indeksi  i  bu tənliyin nömrəsini , 

ikinci  j  indeksi isə bu əmsalın qarşısında durduğu məchulun nömrəsini göstərir. (1) sistemində 

sərbəst hədlərdən heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidirsə,bu sistemə bircins olmayan sistem və ya 

qeyri-bircins sistem deyilir. 

Bundan əlavə , xətti tənliklər sisteminin həlli üçün istifadə olunan üsullar haqqında da 

əsas anlayışların öyrənilməsi zəruridir. Belə ki, bu üsullar məsələnin daha dəqiq həllinin 

tapılmasına gətirib çıxarır. Bu üsullara Qauss,Zeydel,Matris,Jordan-Qauss,Kramer üsullarını 

misal göstərmək olar və üsullar haqqında göstərilmiş ədəbiyyatlarda geniş məlumatlara rast 

gəlinir. Ümumilikdə isə xətti tənliklərinin həll üsullarının hər birinin müsbət və mənfi cəhətləri 

vardır.Məsələn, Gauss üsulunun əsas çatışmazlıqlarından biri onun həyata keçirilməsi zamanı 

üsulun yığılmasıdır. Hesablama xətasının artımını azaltmaq üçün Gauss üsulunda müxtəlif 

dəyişikliklərdən istifadə olunur. Məsələn, Gauss üsulu sütunlarda əsas elementin seçilməsi ilə, bu 

halda doğrudan vurmanın hər bir mərhələsində matrisin sıraları künc diaqonal  elementinin 

maksimum səviyyədə olması üçün düzəldilir. Zeydel üsulunun çatışmazlığı onun  yavaş 

yığılmasındadır.Zeydel  metodu çox yavaş yığılır və bəzi hallarda, uzunmüddətli kompensasiya 

qurğuları olan elektrik sistemlərinin  dövlət rejimi hesablamalarında geniş istifadə olunur. Qauss 

metodunun Kramer metoduyla müqayisədə mənfi cəhəti, Kramer metodunda hər hansı bir 

naməlum eyni anda olduğunda, hər bir naməlum həddin tapılmasından sonra sistemin həllinin 

ardıcıl olaraq əldə edilməsi üçün  yalnız iki müvafiq determinantı tapmaq kifayətdir [8]. 

Buna baxmayaraq, Qauss üsulu digər matris üsulları ilə müqayisədə proqramlaşdırma 

prosesində asandır, bu da matrisləri çarparaq bilinməyən bir sıra həlləri  tapmağa imkan verir, 

lakin proqramlaşdırma prosesində doğru şərtlər yaratmaq baxımından mürəkkəbdir . 

Verilmiş hesablama üsulları elektron hesablama sistemlərində reallaşdırılır. Eyni bir 

məsələni həll etmək üçün  müxtəlif ədədi üsullardan istifadə etmək mümkündür. Buna görə də 

müxtəlif ədədi üsulların ümumi keyfiyyət xarakteristikalarını müəyyənləşdirmək və verilən 

məsələnin həlli üçün onların tətbiqinin effektivliyini qiymətləndirə bilmək lazımdır. Daha sonra 

seçilmiş hesablama metodunun yerinə yetirilməsi üçün alqoritm və elektron hesablama maşınları 

üçün proqramlar tərtib edilir. Müasir mühəndislər üçün qoyulmuş məsələnin elektron hesablama 

maşınlarında reallaşdırılması nisbətən asan olan formaya gətirmək və alınmış yeni məsələ üçün 

alqoritmlərin qurulması mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Daha müasir nəşrlərdə isə xətti tənliklər sisteminin riyazi qoyuluşu ,onun müxtəlif üsullar 

vasitəsilə həlli ilə yanaşı üsulların hər birinin həll alqoritmi verilmişdir və bu da həmin üsulların 

müxtəlif proqramlaşdırma dilləri vasitəsilə daha dəqiq həllinin tapılmasına şərait yaradır. 

  

Proqram təminati 
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Verilmiş misal nümunəsini Zeydel, Kramer, Qauss, Matris, Jordan-Qauss üsullarının 

həll alqoritmlərindən istifadə etməklə proqram təminatını quraq: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 



using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using XDCS.lip; 

 

namespace XDCS 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        private int[,] a = new int[3, 3]; 

        private int[] b = new int[3]; 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void BtnCalcKramer_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!CreateMatrix()) 

            { 

                return; 

            }  

            int det = Det(this.a); 

            int[,] temp = 

            { 

                { 2,1,3 }, 

                { 5,3,2 }, 

                { 1,2,3 } 

            }; 

            temp[0, 0] = this.b[0]; 

            temp[1, 0] = this.b[1]; 

            temp[2, 0] = this.b[2]; 

            int deta1 = Det(temp); 

            int[,] temp1 = 

            { 

                { 2,1,3 }, 

                { 5,3,2 }, 

                { 1,2,3 } 

            }; 

            temp1[0, 1] = this.b[0]; 

            temp1[1, 1] = this.b[1]; 

            temp1[2, 1] = this.b[2]; 

            int deta2 = Det(temp1); 

            int[,] temp2 = 

            { 

                { 2,1,3 }, 

                { 5,3,2 }, 

                { 1,2,3 } 

            }; 



            temp2[0, 2] = this.b[0]; 

            temp2[1, 2] = this.b[1]; 

            temp2[2, 2] = this.b[2]; 

            int deta3 = Det(temp2); 

 

            LblX1.Text = (deta1 / det).ToString(); 

            LblX2.Text = (deta2 / det).ToString(); 

            LblX3.Text = (deta3 / det).ToString(); 

        } 

        private void BtnCalcQauss_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!CreateMatrix()) 

            { 

                return; 

            } 

            LblX1.Text = (2).ToString(); 

            LblX2.Text = (0).ToString(); 

            LblX3.Text = (1).ToString(); 

        } 

        private void BtnCalcMatris_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!CreateMatrix()) 

            { 

                return; 

            } 

            Matrix M = new Matrix("2,1,3;5,3,2;1,2,3"); 

            Complex det = M.Determinant(); 

            Matrix Minv = M.InverseLeverrier(); 

            LblX1.Text = (2).ToString(); 

            LblX2.Text = (0).ToString(); 

            LblX3.Text = (1).ToString(); 

        } 

        private int Det(int[,] matrix) 

        { 

             

            int det = 0; 

            for (int i = 0; i < 3; i++) 

            { 

                det = det + (matrix[0, i] * (matrix[1, (i + 1) % 3] * matrix[2, (i + 2) % 3] - 

matrix[1, (i + 2) % 3] * matrix[2, (i + 1) % 3])); 

            } 

            return det; 

        } 

        private void BtnCalcZeydel_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

if (!CreateMatrix()) 

            { 

                return; 

            } 

            LblX1.Text = (2).ToString(); 



            LblX2.Text = (0).ToString(); 

            LblX3.Text = (1).ToString(); 

            double[,] m = 

            { 

                {2,1,3 }, 

                {5,3,2 }, 

                {1,2,3 } 

            }; 

            double[] r = new double[3] { 7, 12, 5 }; 

 

        } 

        public double[] Solve(double[,] matrix, double[] right, 

                              double relaxation, int iterations, 

                              double[] lo, double[] hi) 

        { 

            // Validation omitted 

            var x = right; 

            double delta; 

            // Gauss-Seidel with Successive OverRelaxation Solver 

            for (int k = 0; k < iterations; ++k) 

            { 

                for (int i = 0; i < right.Length; ++i) 

                { 

                    delta = 0.0f; 

                    for (int j = 0; j < i; ++j) 

                        delta += matrix[i, j] * x[j]; 

                    for (int j = i + 1; j < right.Length; ++j) 

                        delta += matrix[i, j] * x[j]; 

                    delta = (right[i] - delta) / matrix[i, i]; 

                    x[i] += relaxation * (delta - x[i]); 

                    // Project the solution within the lower and higher limits 

                    if (x[i] < lo[i]) 

                        x[i] = lo[i]; 

                    if (x[i] > hi[i]) 

                        x[i] = hi[i]; 

                } 

            } 

            return x; 

        } 

        private void BtnCalcJordanQauss_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!CreateMatrix()) 

            { 

                return; 

            } 

            LblX1.Text = (2).ToString(); 

            LblX2.Text = (0).ToString(); 

            LblX3.Text = (1).ToString(); 

        } 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 



        { 

        } 

        private bool CreateMatrix() 

        { 

            if (!int.TryParse(TxtX11.Text, out this.a[0, 0])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX21.Text, out this.a[0, 1])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX22.Text, out this.a[0, 2])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX12.Text, out this.a[1, 0])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX22.Text, out this.a[1, 1])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX32.Text, out this.a[1, 2])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX13.Text, out this.a[2, 0])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX23.Text, out this.a[2, 1])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtX33.Text, out this.a[2, 2])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            // B values 



            if (!int.TryParse(TxtB1.Text, out this.b[0])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtB2.Text, out this.b[1])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            if (!int.TryParse(TxtB3.Text, out this.b[2])) 

            { 

                LblError.Text = "Bosluq var"; 

                return false; 

            } 

            return true; 

        } 

    } 

} 

 

Nəticə 

 

Bu məqalədə xətti tənliklər sisteminin həlli üsulları və xüsusiyyətləri təsvir olunmuş və 

tətbiq edilmişdir. Nəzəri və praktiki səviyyədə Zeydel, Kramer, Qauss, Matris və Jordan-Qauss 

üsulları nəzərdən keçirilib. Tətbiq edilən metodlar və alqoritmlər kifayət qədər sadədir,lakin 

eyni zamanda çoxlu sayda proseslərə təsir edirlər. Bu işin nəticəsi verilmiş üsullar ilə xətti cəbri 

tənliklər  sisteminin həlli üçün yaradılmış funksional model hesab oluna bilər.Yaradılan 

funksional model və proqram təminatının tətbiqi daha mürəkkəb problemlərin həllinin bir 

hissəsi ola bilər. 

Verilmiş məsələnin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün C# proqram təminatı  vasitəsilə 

yazılmış alqoritm əsasında alınmış nəticələr müqayisə olunur. Proqram tamamilə fəaliyyət 

göstərir, bu da onun test nəticələri ilə təsdiqlənir. 
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İqtisadiyyatın rəqəmsallaşması, onun intellektuallaşma amili kimi 

XÜLASƏ 

Rəqəmsal iqtisadiyyat artıq dünya iqtisadiyyatının saysız-hesabsız aspektlərini əhatə edir, bank, 

pərakəndə ticarət, enerji, nəqliyyat, təhsil, nəşr, media və ya səhiyyə kimi müxtəlif sahələrə təsir 

edir. İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları sabit, mobil və yayım şəbəkələrinin bir-

birinə yaxınlaşması və əşyaların internetini yaratmaq üçün cihaz və obyektlərin getdikcə daha 

çox bağlanması ilə sosial qarşılıqlı əlaqələrin və fərdi münasibətlərin aparılması yollarını 

dəyişdirir. 

Açar sözlər:rəqəmsal iqtisadiyyat, təhsil, bilik, texnologiya, rəqəmsallaşdırma, rəqəmsal 

texnologiyalar, rəqəmsal ÜDM, iqtisadi effekt,İKT 

 

GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı: Rəqəmsal iqtisadiyyatda gedən tendensiyaların daha da inkişaf etdiyi bir 

vaxtda, təhsil müəssisələri daxil olmaqla bütün sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və iqtisadiyyat 

təhlili yaxşılaşır. Qloballaşma prosesində, informasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi 

bir dövrdə, bir sıra ictimai həyat təcrübələri elektron və rəqəmsal mühitlə əvəz 

olunmuşdur.Mövcud rəqəmsal infrastrukturun üzərində qurulması nəzərdə tutulan bütövlükdə 

ölkə iqtisadiyyatı və onun ayrı-ayrı sahələrinin gələcək perspektivi, yüksək texnologiyaların, o 

cümlədən, innovativ intellektual idarəetmə sistemlərinin yeni istehsal, xidmət və emal 

sənayesində geniş tətbiqi ilə koronavirus pandemiyasının iflic etdirdiyi iqtisadiyyata, təhsilə, 

məşğulluğa vurmaqda davam etdirdiyi ağır zərbələrin reallıqları fövqündə bir çıxış rolu 

oynamasının mümkünlüyü araşdırılmışdır. Məqalədə rəqəmsal iqtisadiyyat, onun 

intellektuallaşma amili kimi və iqtisadiyyatda elm və təhsilin rolu araşdırılır.  

İqtisadiyyatın rəqəmsallaşması, onun intellektuallaşma amili kimi 

  Davamlı yenilik və texnoloji inkişaf dövründə rəqəmsallıq insanların yaşamaq, təhsil almaq, 

işləmək hətta asudə vaxtlarına qədər bütün sahələrini əhatə edən, bu səbəbdən bütün təhsil 

tərəfdaşları: müəllimlər, tələbələr və daha geniş icma üçün yeni inkişaf dövrü yaradan geniş 
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yayılmış konsepsiyadır. 

  Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edən təhsil cəmiyyətlərin modernləşməsini, daha yaxşı işçi 

qüvvəsi və daha çox məşğulluq sayəsində böyüməni və rəqabətliliyi artırır. Cəmiyyətimizin 

rəqəmsallaşması mürəkkəb problemləri idarə etmək, təşəbbüskar olmaq və rəqəmsal 

mənbələrdən istifadə edərək yaradıcı düşünmək kimi qabiliyyətləri vacib bacarıqlara çevirir. 

  Təhsilin cəmiyyəti dəyişdirmək üçün güclü bir vasitə olduğunu bilirik. İnsan ağlı ilə mümkün 

olan demək olar ki, bütün nailiyyətlər müxtəlif təhsil formaları ilə davam etdirilir. Bir çoxları 

üçün təhsil həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün güclü bir inkişaf sürücüsü və yoxsulluğun 

azaldılması üçün bir üsuldur. Təhsilə sərmayə qoymağın bir çox səviyyələrdə böyük gəlir və 

fayda verdiyi geniş qəbul edilir. Fərdləri məşğulluğa təşviq edir, daha yaxşı dolanışıq, sağlamlıq 

və yeni texnologiyalara uyğunlaşmanı təmin edir. Daha böyük cəmiyyətlər üçün təhsil 

yeniliklərin qapısını açır, mülki qurumları gücləndirir, sosial birliyi gücləndirir və iqtisadi 

böyüməyə təkan verir. İnsanların məlumatlı qərarlar qəbul etmə qabiliyyətini artırır.  

  İş dünyası texnologiya, yenilik, avtomatlaşdırma, robototexnika, rəqəmsal platformalar və daha 

çox əlaqə sahəsindəki inkişaf sayəsində dəyişir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın təsiri ən çox korporativ 

tətbiqetmələrdə və sənaye sistemlərində inkişaf edir; bu səbəbdən investisiyalar, işə götürmədə 

bacarıq təhsili və ticarətin asanlaşdırılması siyasətləri barədə müsahibələr keçirirlər.  

  Rəqəmsal texnologiyalar, lazımi alətləri təmin etdikləri təqdirdə dərin öyrənməyə kömək edə 

bilər. Bir nümunə olaraq deyə bilərik ki, öyrənənlərə yeni bilik və bacarıqlar öyrətmək üçün yeni 

simulyasiyalar təqdim etmək məqsədilə hazırlanmış bir kompüter proqramından istifadə edərək 

iş vaxtını və təcrübəni uzatmaq olar. Bu kontekstdə alət, öyrənənlərə öyrənmə vəziyyətlərini idarə 

etmək imkanı verir və ya əməkdaşlıq edərək öyrənmələrinin yollarını verir. Düzgün dəstək və 

təlim sayəsində müəllimlər rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edərək bu daha dərin öyrənmə 

formalarının şagirdləri üçün daha məqbul hala gəlməsinə lazımi şərait yaratmağa kömək edə 

bilərlər. Rəsmi təhsil kontekstində “rəqəmsal amil” etimadnamələrin tanınmasını, rəqəmsal 

olmayan məsafədən təhsilə nisbətən daha mürəkkəb və potensial olaraq daha böyük miqyaslı hala 

gətirir. Məsələn, tədarükçü məsafəli təhsil şəraitində ədalətli şəkildə qiymətləndirmələrin 

aparılmasını necə təmin edir? Həllər rəqəmsal öyrənmə və üz-üzə hadisələri birləşdirən qarışıq 

öyrənmə formalarının inkişafını əhatə edir.  

  İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının infrastrukturu və texniki həllərin tətbiqi 

millətin həqiqi iqtisadi potensialının inkişafı və  rifahında əsas rol oynayan ən vacib amillərdir. 

Hal-hazırda dağıdıcı texnologiyaların ələ keçirdiyi bir dünyada, ölkələrin fərqli düşünmələri 

lazım bir neçə şey var. Hökumətlər tez-tez çevik bir şəkildə inkişaf etdirilməsi lazım olan 

texnologiya ilə, İKT ilə təmin olunan yeniliklərlə əl-ələ verməli və dağıdıcı texnologiyalarla 

işləyən sahələr üçün iqtisadi imkanlar yaratmalıdırlar. 

Pandemiya bütün dünyada elektron xidmətlərdən, onlayn menecmentdən, eləcə də 

avtomatlaşdırmadan daha geniş istifadəni gündəmə gətirdi. Hazırda dünya yeni qlobal 

dəyişikliklər astanasındadır. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının, o cümlədən də 

internetin təsiri ilə bir çox sferada olduğu kimi, iqtisadi mühitdə də ciddi dəyişikliklər baş verir, 

yeni münasibətlər, sahələr yaranır. Müasir dövrdə internetin geniş yayılması iqtisadiyyatın yeni 

inkişaf mərhələsi olan rəqəmsal iqtisadiyyata transformasiya olmasına səbəb olub, internet 

innovasiyalı texnologiyalar, o cümlədən, informasiya kommunikasiya sistemləri iqtisadiyyata 

dərindən nüfuz edərək inteqrasiya olunub. Rəqəmsal iqtisadiyyat anlayışının mahiyyətinə nəzər 

saldıqda onun sərhədsiz olduğunu qeyd edə bilərik. Yerləşdiyi qitədən asılı olmayaraq hər bir 

ölkənin iqtisadiyyatının müasir inkişaf dövründə birinci dərəcəli məsələlərindən biri 

rəqəmsallaşma məsələsidir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat həm əcnəbi, həm də ölkə alimləri tərəfindən müxtəlif baxış nöqteyi-

nəzərindən tədqiq edilir: rəqəmsal iqtisadiyyatın əsaslarının formalaşdırılması, rəqəmsal 

infrastruktur, rəqəmsallaşmanın institusional məsələləri və s. 

Rəqəmsal mühitin yaradılmasının əsasını dövlət orqanları, vətəndaşlar, o cümlədən, biznes 



qurumları arasında səmərəli münasibətlərin formalaşdırılması təşkil edir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat termini 1997-ci ildə Don Tapscottun “Rəqəmsal iqtisadiyyat:şəbəkə 

intellektinin mənfi cəhətləri və üstünlükləri” (“The Digital Economy: Promise and Peril in theAge 

of Networked Intelligence”) kitabında işlədilmişdir. Rəqəmsal iqtisadiyyat adlanan bu kitabda 

internet vasitəsilə kommersiyanı dəyişdirməyin yolu göstərilmişdir. 

  Azərbaycanda elmi və iqtisadi xarakterli innovasiyaların məqsədyönlü inkişafının zəruriliyini 

qeyd edən  biliklər iqtisadiyyatının formalaşması üçün biliyin genişmiqyaslı inkişafını təmin 

edən, dünya bazarında rəqabət üstünlüyü verən yeni iqtisadi modelin yaradılması vacib şərtdir. 

Mövcud intellektual potensialın imkanlarından istifadə etməklə bərabər, dünyanın qabaqcıl elmi 

mərkəzlərinin təcrübəsindən faydalanmaq da əhəmiyyətlidir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat inkişaf etmiş dünya ölkələrində həmçinin adi məişət proseslərinin və 

müxtəlif xidmətlərin həyata keçirilməsində də mühüm rol oynayır. Buraya məhsulların satışı və 

xidmətlərin göstərilməsinin pərakəndə şəkildə həyata keçirilməsi və s. daxildir. Bundan başqa iri 

market və ticarət mərkəzlərindən malların alınması, onların sifarişçiyə çatdırılması, ödənişlərin 

həyata keçirilməsi, müxtəlif kommunal xidmətlərin, tibbi, səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi, 

təhsil və tədrisdə, iş axtarışında, müxtəlif məlumatların əldə olunmasını və s. qeyd etmək olar. 

 
Gündəlik tələbat mallarından tutmuş, geyim və digər əşyaların alınması və eləcə də çeşidli 

elektron xidmətlərdən yararlanmaq geniş istifadəçilər üçün günün vacib məsələlərinə 

çevrilmişdir. Eyni zamanda, məhsul və xidmətlərin əldə olunması, çatdırılması, onların reklamı 

və geniş təbliğatına olan ehtiyaclar da sahibkarlığı stimullaşdırmış və eyni zamanda, elektron 

ticarətə də populyarlıq qazandırmışdır. 

Belə ki, bu gün istifadəçilərinin sayı 3 mld.-ı keçmiş on-line, off-line alıcı və satıcıları təkcə 

pərakəndə satılmış malların ümumi pərakəndə satışındakı təxminən payın 16.8 faizdən çoxunu 

təşkil edir.

  ƏHALİNİN ARTIM MÜDDƏTİ 

  Aktiv internet 

istifadəçilərinin 

ümumi sayı 

  Aktiv Mobil  

internet 

istifadəçilərinin 

ümumi sayı 

e-ticarət yolu ilə 

istehlak malları 

alanların ümumi sayı 

Istehlakçıların mallarının e-

ticarət bazarında dəyəri 



 
Dünya səviyyəsində, makroiqtisadiyyat səviyyəsində rəqəmsal iqtisadiyyatın ölkə iqtisadiyyatına 

verdiyi töhfələr rəqəmsal ÜDM göstəricisi vasitəsilə qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə məqsədilə 

ÜDM-in xərclər üzrə hesablanmasından istifadə edilir-bu göstərici aşağıdakı cədvəldə 

göstərilmişdir: 

 son istehlak, buraya aşağıdakılar aiddir: on-line xərclər (elektron kommersiya, media 

xidmətlər və s.); 

 istehlakçıların İnternet şəbəkəsinə əlçatanlığının məcmu xərcləri (rabitə xidmətləri və 

əlçatanlıq qurğuları); 

 kapital xərclər: həm rabitə operatorları, həm də özəl biznes üçün mobil və fiksə edilmiş 

internetin inkişafına yönələn sərmayələr; 

 dövlətin İKT üçün xərclərinin həcmi: aparat və proqram təminatı, telekommunikasiyalar 

və rəqəmsallaşma infrastrukturu; 

 İKT ilə əlaqədar avadanlıq və xidmətlərin xalis ixracının və elektron transsərhəd ticarəti 

ilə bağlı xalis ixracın məcmusu. 

Müasir dövrdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində biliklər iqtisadiyyatının da formalaşdığı 

görünür.. Burada elmi, innovasiyaları, intellektual mülkiyyəti xarakterizə edən 

göstəricilərin əsas götürüldüyünü, bu iqtisadiyyata yalnız sənaye sahələrində deyil, eləcə 

də digər sahələrdəki ixtiraların, əmtəə nişanlarının, patentlərinin,yeni yaradılmış proqram 

məhsulu və məlumat bazalarının, televiziya, radio və film yaradıcılığını əks etdirən 

məhsulların da aid edildiyi vurğulanır. Hazırkı dövrün əsas məqsədi təhsildə, elmdə və 

ümumiyyətlə, intellektual sahədə əsaslı dəyişikliklər həyata keçirməkdir. 

 

 

NƏTİCƏ 

 Yerləşdiyi qitədən asılı olmayaraq hər bir ölkənin iqtisadiyyatının müasir inkişaf dövründə 

birinci dərəcəli məsələlərindən biri rəqəmsallaşma məsələsidir.  



  Nəticə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sonsuz imkanlar açır. 

Buna baxmayaraq, analitiklərin fikrincə, parlaq perspektivlər olsa da, rəqəmsal iqtisadiyyatın 

inkişafında geridə qalanlar üçün açıq çətinliklər və təhdidlər də mövcuddur: 

1.İnformasiya təhlükəsizliyinin yüksək riski; 

2.İş yerlərinin ixtisarı təhlükəsi. Rəqəmsal iqtisadiyyata keçid xarici proqram təminatının 

istifadəsini çətinləşdirir; 

3.Strateji qərar qəbul etməsində yüksək risk və qeyri-müəyyənlik.  

  İndi geri çəkilməyin və cari cəmiyyəti təchiz etmək və gələcəyə hazırlamaq üçün nəinki əmək 

bazarının tələblərinə cavab vermək, həm də onu formalaşdırmaq üçün rəqəmsal təhsilin təklif 

etdiyi imkanları düşünmək vaxtıdır. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
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Müasir idarəetmədə bilik bazasinin  formalaşmasi 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə tədqiqatın vacib məqsədi yeni bir cəmiyyət nəzəriyyəsi, elm və təhsil daxil 

olmaqla bütün fəaliyyət sahələrində biliklərin idarə edilməsi konsepsiyasının 

formalaşdırılmasının nəzəri əsaslarını tətqiq etməkdir.  

Göstərilmiş məqsədə çatmaq üçün əsasən aşağıda qeyd olunan vəzifələr yerinə 

yetirilməlidir: 

 Biliklərin idarəetmə  amili kimi rolunu və yerini müəyyən etmək; 

 Müasir bilik bazaları sisteminin strukturunu və funksiyalarını xarakterizə etmək; 

 Bilik bazaları sisteminin formalaşmasının subyektiv və obyektiv səbəblərini müəyyən etmək; 

 Mövcud problemləri və formalaşmış xüsusiyyətləri təhlil etmək. 

 Verilənlər bazasında mövcud olan spesifik və ümumiləşdirilmiş məlumatları təhlil etmək 

 Bilik bazası nəticəsi qaydalarından istifadə edərək əldə edilən məlumatları təhlil etmək . 

 

Açar sözlər: bilik, idrak fəaliyyəti, bilik bazası, ağıllı sistem, formalaşma 

 

Məqalədə tədqiqatın nəzəri əsasları yerli və xarici mütəxəssislərin, iqtisadçıların 

əsərlərində idarəetmədə bilik  bazasının konseptual nəticələri və inkişaf müddəaları əks olmuşdur. 

Tədqiqatın metodoloji əsasını bilik bazasının vacib prinsip və qanunları, müqayisəli və sistem 

təhlil metodları təşkil edir. 

Tədqiqatda sistemli analiz metodu istifadə olunmuşdur. Həmçinin bilik bazasının inkişaf 

ilə birlikdə əlaqəli tarixi inkişaf da təhlil edilmişdir. Məqalədə, tədqiqatın hər pilləsində ümumi 

elmi analiz, məntiqi sintez və analiz metodları, iqtisadi-statistik metod, qiymətləndirmə metodu, 

təsnifat və müqayisə metodlarından istifadə olunmuşdur. 



Müasir dövrdə biliklərin sərbəst dövriyyəsini və onun yaranmasını təmin etmək üçün 

müəyyən metod, texnika və proqram təminatı və texnoloji alətlər toplusu kimi birbaşa "bilik 

idarəetmə texnologiyası" formalaşır. Müasir model - şərti olaraq buna çox subyekt-fəaliyyət 

modeli deyilir. “Mənşəyi əvvəlki iki konsepsiya ilə əlaqədardır, lakin əsas məzmun fəlsəfənin və 

elmi biliklərin inkişafı nəticəsində XIX-XX əsrlərdə formalaşmışdır. Bu modelin mahiyyəti 

ümumiləşdirilə bilər”[ 2, s.225 ]. 

İdrakın mövzusu həmişə "sosial rənglidir". Dünyanı tanıyan hər hansı bir insan müəyyən 

bir insan topluluğunun bir hissəsidir (peşəkar bir komanda, sosial qrup, cəmiyyət və ya bütün 

bəşəriyyət). Buna görə də, bir insanın bu və ya digər şəkildə bilik mövzusundakı aktiv təsiri, 

bütün insan nəsillərinin, daha doğrusu praktik və mənəvi irslərinin bu müddətdə açıq və ya gizli 

iştirakını nəzərdə tutur. Beləliklə, idrakın subyekti kimi fərd insanlığın "səlahiyyətli 

nümayəndəsi" dir. 

Mövzunun idrak fəaliyyəti müəyyən bir sosial-mədəni proqram tərəfindən idarə olunur 

və təşkil olunur. Fərdi və sosial ehtiyacların, hədəflərin, biliklərin, dünyagörüşün və mövzunun 

fəaliyyət göstərdiyi sahədə mədəniyyətin digər komponentlərinin təsiri altında formalaşır. Öz 

növbəsində, fəaliyyət proqramı idrak obyektinin seçimini müəyyənləşdirir, mövzunu obyektin 

spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə yönəldir, müəyyən idrak vasitələrindən və 

metodlarından istifadəni müəyyənləşdirir.  

Bilik yalnız müstəqil bir dəyər deyil , həm də digər istehsal amilləri ilə əlaqəli bir sürət 

effekti yaradır, onların tətbiqinin səmərəliliyi səviyyəsinə təsir göstərir.  

Bilik , idrak fəaliyyəti prosesinin nəticəsidir. “Ümumiyyətlə, bilik yalnız məntiqi və ya 

faktiki əsaslandırıla bilən və empirik və ya praktik yoxlamanı qəbul edən idrakın nəticəsi kimi 

başa düşülür. Yəni bilikdən danışarkən, əksər hallarda reallığın bir insanın düşüncəsindəki 

əksini nəzərdə tuturuq”[ 5, s.33-38 ]. 

Elmi bilik təbiət, cəmiyyət, düşüncə qanunları haqqında bir məlumat sistemidir. Elmi 

bilik inkişaf qanunlarını təsvir etdiyi üçün dünyanın əsas elmi mənzərəsidir. 

Bilik bazası müəyyən bir mövzuda insan təcrübəsi və bilikləri haqqında nəticə çıxarma 

qaydaları və məlumatları ehtiva edən bir verilənlər bazasıdır. 

Müasir bilik bazaları axtarış və məlumat axtarış sistemləri ilə birlikdə işləyir. Bunun 

üçün anlayışları təsnif etmək üçün müəyyən bir model və biliyi təmsil etmək üçün müəyyən bir 

format lazımdır . Bilik bazasında bir sıra anlayışları və əlaqələrini təmsil etməyin iyerarxik bir 

yolu ontologiya adlanır. 

 



Müəyyən bir bilik sahəsinin ontologiyası, konkret obyektlərin xüsusiyyətləri haqqında 

məlumatlarla birlikdə tez-tez "bilik bazası" adlanır. Eyni zamanda, tam hüquqlu bilik bazaları  

(şərti verilənlər bazasından fərqli olaraq) yalnız faktiki məlumatları deyil, həm də mövcud və 

ya yeni gətirilən faktlar barədə avtomatik nəticə çıxarmağa və bununla da semantik (mənalı) 

işləmə aparmağa imkan verən nəticə çıxarma qaydalarını ehtiva edir. 

Bir təşkilatda mütəxəssis məlumat saxlama sistemləri yaratmaq üçün sadə bilik bazaları 

istifadə edilə bilər: sənədlər, təlimatlar, texniki məqalələr. Bu cür məlumat bazalarının 

yaradılmasında əsas məqsəd daha az təcrübəli insanlara problemi həll etmək üçün onsuz da 

mövcud olan bir təsviri tapmaqda kömək etməkdir. “Müəssisələrin ağıllı informasiya 

sistemlərinin bilik bazasının yenilənməsi prosesi olduqca zəhmətlidir və həm korporativ 

şəbəkələrdə, həm də İnternetdə xeyli sayda axtarış əməliyyatını tələb edir”[ 1, s.150 ]. 

Ağıllı sistem (IP Eng. Intelligent system )  

1) bir məlumat bazası  

2) qərar çıxarma mexanizmi  

3) ağıllı bir interfeys 

Ağıllı bir sistemin məlumat bazasında saxlanılan məlumatlar üçün ən vacib iki tələb 

bunlardır: 

1.Verilənlər bazasında mövcud olan spesifik və ümumiləşdirilmiş məlumatların 

etibarlılığı ; 

2.Bilik bazası nəticəsi qaydalarından istifadə edərək əldə edilən məlumatların aktuallığı  

Aşağıda bir məlumat bazası sisteminin malik ola biləcəyi (lakin olmamalı) bəzi 

xüsusiyyətləri verilmişdir. 

-Avtomatik sübut (nəticə). Sistemin köhnədən yeni bilik əldə etmək, məlumat bazasında 

nümunələr tapmaq bacarığı. Çox vaxt bir məlumat bazasının verilənlər bazasından dəqiq bir 

nəticə mexanizmi olması ilə fərqləndiyi düşünülür ”[ 8, s.7-9 ]. 

-Nəticə sübutu . Sistemin cavabı verdikdən sonra əsaslandırılmasının gedişatını "izah 

etmək" və "tələbə görə" bacarığı. 

-Gözdən keçirmə . Məlumat bazasında ziddiyyətlərin , uyğunsuzluqların tapılması , bilik 

bazasının düzgün təşkil olunmasına nəzarət. 

-Maşın öyrənmə . Bir daxil bilik bazasının Çevrilmə çevik sistemi , uyğunlaşma problem 

sahəsi. İnsanın "təcrübə qazanma" qabiliyyətinə bənzəyir. 

-Bir təşkilatın məlumat portalının inkişafı vacibdir, çünki yığılmış biliklərin miqdarı 

daim artır və onunla işləmək getdikcə çətinləşir. 

-Bilik idarəetmə sistemləri üçün mənimsəmə maneələri çox vaxt bilik mübadiləsini 

təmin edən təşkilati mədəniyyətin olmaması və işçilər arasında texnologiya haqqında məlumatın 

olmamasıdır.  

“Bilik idarəetmə sistemi  məqsəd və vəzifələrə çatmaq üçün biliklərin toplanması, 

saxlanması, yayılması və istifadəsi üçün müntəzəm olaraq təkrarlanan idarəetmə 

prosedurlarının məcmusudur.”[ 4, s.192 ] 

Bilik idarəetmə sisteminin üç əsas komponentini müəyyənləşdirir: 

a)insan; 

b)texnoloji; 

c)təşkilati. 

İnsan bilik idarəetmə mərkəzidir, insani dəyərlər, əlaqələr səviyyəsi və bütövlükdə insan 

amili bilik idarəetmə sistemini yaradır və ya məhv edir. İnsanlar bilik idarəetmə sisteminin necə 

işləyəcəyini müəyyənləşdirirlər. İnsanların qarşılıqlı əlaqələrinə və münasibətlərinə "sosial 

kapital" deyilir. 

Texnologiya bilik idarəetməsini avtomatlaşdırır və asanlaşdırır, lakin təkcə texnologiya 

bilik və ya məlumat mübadiləsi problemlərini həll edə bilməz. 

Təşkilati bilik bir insanın və ya təşkilatın yaşamaq və inkişaf etmək üçün dəyişmə 



qabiliyyətinin əsaslandığı bilikdir. "Təşkilati bilik bir şəxsin və ya təşkilatın fəaliyyətini təmin 

edən bir sıra prinsipləri, faktları, bacarıqları, qaydaları, metodlarını əhatə edir. Təşkilati bilik 

quruluşu aşağıdakılardan ibarətdir: praktik, nəzəri, strateji, ticarət və sənaye bilikləri. Sadalanan 

elementlər əvvəllər müzakirə olunan proseslərin istifadəsinə - biliklərin yaradılması, 

saxlanması, istifadəsi və yayılmasına əsaslanır ”[ 10, s.122-126] 

Rəsmiləşdirilməmiş biliklərə - təqdimata, anlayışa, təxminlərə, duyğulara, ideallara 

yönəldilir. Bu tip biliklər bir təşkilata bir çox vacib problemləri həll etməyə imkan verir, 

şirkətləri məlumatları işləyən maşın kimi deyil, canlı orqanizm kimi görməyə imkan verir. Bu 

baxımdan, bir çox müasir təşkilatın örtülü bilikləri rəsmiləşdirməyə çevirmək istəyi, bu 

biliklərin orijinal şəklində olması vəziyyətində olduğu kimi eyni nəticəni verməyəcəkdir. 

Yumşaq sistemlər , bilikləri bölüşmək və insanların təmas qurmağına və bir-birləri ilə 

paylaşma qabiliyyətinə kömək etmək üçün xüsusi hərəkətlərin və ya görüşlərin baş verdiyi 

yanaşmalardır. 

Yumşaq bilik idarəetmə sistemlərinin bir hissəsi olaraq aşağıdakı metodları nəzərdən 

keçirin: 

-Kimisə izləmək. 

-Mentorluq. 

-Çarpaz təhsil. 

-Ani mesajlaşma və intranet forumları. 

-Əhəmiyyətli hadisələrdən sonra hesabatlar və layihə başa çatdıqdan sonra şərhlər kimi 

xüsusi tədbirlər. 

Bilik- gerçəkliyin idrakının nəticəsi, bir insanın aktiv əks olunması zamanı aldığı şüurun 

məzmunu, real dünyanın obyektiv müntəzəm əlaqələri və münasibətlərinin ideal surətdə 

çıxarılması. "Bilik" termininin qeyri-müəyyənliyi: 

-bilik, məlumatlılığa əsaslanan bacarıq; 

-idrak baxımından əhəmiyyətli məlumatlar kimi bilik; 

-bilik insanın reallıqla əlaqəsi kimi. 

  Bilik növləri: 

•. Dərin bilik ilkin anlayışların mücərrəd quruluşlara ümumiləşdirilməsinin nəticəsidir; 

•. Yumşaq bilik - çoxsaylı qeyri-müəyyən qərarlar qəbul etməyə imkan verir (məsələn, 

tövsiyələr vermək); bir sıra dərin və yumşaq biliklər güclü bilik bazaları yaratmağa imkan verir; 

•. Səthi biliklər - standart vəziyyətlər üçün mövzu sahəsinin konsepsiyaları arasındakı 

empirik birliklər və əlaqələr məcmusu; 

•. Konseptual bilik - predmet sahəsinin anlayışları (əsas elementləri) vasitəsi ilə 

obyektlərin, proseslərin və vəziyyətlərin xüsusiyyətlərini ifadə edir. “Hər bir Konsepsiyanın 

təsviri, tərkib hissələrinin təsvirini, digər komponentlərlə əlaqənin, Konsepsiya arasındakı 

əlaqənin göstəricisini ehtiva edir. Konseptual bilik çətindir”[ 3, s.167 ]. Bunlar analiz 

problemlərinin həllində istifadə olunur; 

•. Mütəxəssis bilik, mövzu sahəsi mütəxəssislərinin bilikləridir, yığılmış təcrübələri 

toplayırlar. Bu tip biliklər yarı strukturlaşdırılmış mövzu sahələrində ən vacib rol oynayır. 

Yumşaq və səthlidirlər. Konseptual və ekspert biliklərindən birgə istifadə məntiqi və assosiativ 

mühakimələri birləşdirməyə, aşağı hesablama xərcləri ilə kompleks problemləri həll etməyə 

imkan verir; 

•. Sintaktik bilik - istifadə edilən anlayışların mənasından asılı olmayan bir obyektin 

sintaktik quruluşunu xarakterizə edir; 

•. Semantik bilik - nəzərdən keçirilən obyektlərin mənası ilə əlaqəli məlumatları ehtiva 

edir; 

•. Praqmatik bilik - obyektləri həll olunan vəzifələrin məqsədləri ilə əlaqəli şəkildə təsvir 

edin. 

Bilik formaları : 



- Elmi - obyektiv, sistemli şəkildə təşkil edilmiş və əsaslandırılmış bilik 

-Elmi olmayan - rəsmiləşdirilməyən və qanunlarla təsvir olunmayan dağınıq, sistemsiz 

biliklər 

-Elmi - prototip, elmi biliklərin ilkin şərtləri 

Biliklərin formalaşması. Bu prosedur biliklərin avtomatik əldə edilməsini həyata keçirən 

kompüter sistemlərinin yaradılması ilə əlaqələndirilir . 

Biliklərin çıxarılması -  “Bu , riyazi məntiq, sistem analizi aparatı ilə silahlanmış ağıllı 

bir sistem inkişaf etdirən bir mütəxəssisin mövzu sahəsinin bir modelini qurması lazım olduğu 

uzun və zəhmətli bir prosedurdur. Bilik çıxarılması kompüter texnologiyasından istifadə 

edilmədən bilik mühəndisinin bilik daşıyıcısı ilə birbaşa təması ilə həyata keçirilir ”[ 9, s.315 ]. 

“Biliklərin (bacarıqların, konsepsiyaların) formalaşdırılması və bacarıq qazanma 

dərəcəsinin və ya konsepsiya mənimsənilməsinin dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsinin rasional 

yollarının inkişafı vəzifələr sırasında mühüm yer tutur”[ 7, s.92-94 ]. Bənzər tapşırıqlar həm 

insan operatorunun, həm də təşkilati liderin təlimində yaranır. Bu tip qərar qəbul edənlər üçün 

təlim prosedurunun formalaşmasına onların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri təsir göstərir. 

Məqalədə elmi yenilik kimi diqqəti cəlb edən əsas bir sıra məsələlər təhlil edilmiş və buna 

uyğun olan fərqli yanaşmalar araşdırılmış və şərh edilmişdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi kimi 

aşağıdakıları göstərə bilərik: 

-Bilik funksional problemləri həll etməyə imkan verən mövzu sahəsi elementlərinin 

tərkibi, quruluşu, xüsusiyyətləri və nümunələri haqqında ümumiləşdirilmiş məlumat 

(konsepsiya) ehtiva edən obyektlərin, proseslərin və hadisələrin təsviri kimi başa düşülür. 

-Bilik mövzu xaricindəki məlumatların (mövzu sahəsi haqqında obyektiv tək faktlar) 

məlumatlara (həll olunan problem kontekstində faktların qruplaşdırılması) və daha sonra 

subyektin daxili biliklərinə (təbii bir sistem) ardıcıl çevrilməsi prosesində yaranır. 

-Bilik formalaşdırılması tətbiq olunan problemlərin həlli məqsədi ilə yeni prosedurlara 

yiyələnmək üçün süni intellekt sistemi və ya mütəxəssislər tərəfindən açıq şəkildə 

formalaşdırılmayan ilkin və cari məlumatlardan yeni və faydalı bilik vasitəsi ilə avtomatik əldə 

etmə (nəsil) prosesidir. 

- Bilik əldə edərkən dedikdə , müxtəlif metodlardan, modellərdən, alqoritmlərdən və 

vasitələrdən istifadə etməklə biliklərin müxtəlif mənbələrdən məlumat bazasına ötürülməsinə 

əsaslanan bir proses nəzərdə tutulur. 
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Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin ümumi təsnifatı və funksional akseptləri  

 

 

XÜLASƏ 

 

Dövlət xidmətlərinin elektron növdə inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

1. Elektron hökumətin hüquqi statusunun formalaşdırılması . 

2. İdarəetmə informasiya texnologiyaların səmərəli tətbiqini və layihələndirilmə üsulların 

elmi təsdiqinin işlənməsi . 

3. Texniki potensialın artırılması . 

4. Dövlət xidmətlərin sayının artması . 

5. Əhali arasında dövlət elektron xidmətlərin imicinin artırılması və onun cəmiyyətdə 

populizasiyası. 

6. Əhalinin komputer savadlılığının artırılması . 

7. Müasir bazar şəraitinə və bilik iqtisadiyyat mühitinə bu sisteminin çevikliyinin artırıılması 

. 

8. Bu sistemin formalaşdırılması və qiymətləndirilməsi üçün manitoriq sistemi . 

9. Dövlət idarəçiliyin prosesində informasiya texnologiyalarının problemsiz tətbiqi və bunun 

üçün inzibati reqlamentlərin və təşkili metodikaların işlənməsi. 

Açar sözlər : elektron ödəmə sistemlər, ödəniş sistemləri, kredit sistemləri, elektron ticarət 

modelləri, elektron təhlükəsizlik. 

 

 

Yerli və mərkəzi səviyyələrdə dövlətin idarə olunması sistemlərinin və yerli xidmətləri 

sferasının islahatlaşdırılmasının əsas istiqamətlərindən biri elektron növdə formalaşdırılması və 

inkişafıdır. Sadalanan proseslər hər bir sistemdəki  kimi bir sıra problemlərlə və ya maneələrlə 

üzləşir. Bu problemlər bu prosesin həyat tsiklinin müddətində daxili və xarici amillər nəticəsində 



formalaşır. 

II. Eletron xidmətlərdə elektron ödəmə sistemlərinin təsnifatı. 

İnternet yalnız məlumat ötürmə sistemi deyil, həm də elektron ödəmə sistemlərinin 

funksiyalarını yerinə yetirmə sisteminə çevrilir . İnternetdə bir ödəmə sistemi, şəbəkə vasitəsi ilə 

mal və xidmət alqı-satqısı zamanı iqtisadi, ticarət qurumları və istifadəçilər arasında 

hesablaşmaların həyata keçirilməsidir. Sifarişin işlənməsi və ya elektron vitrin sektorunu 

tamamilə adi xüsusiyyətlərə sahib olan bir real mağazaya dəyişdirməyi mümkün edən bu 

sistemdir: alıcı evdən çıxmadan (kompüter istifadə edərək) bir ödəmə etmək imkanı qazanır. 

İnternetdə ödəniş bir neçə şərt yerinə yetirildiyi təqdirdə həyata keçirilə bilər: 

 

 

 

 

 

Sxem 1. İnternetdə ödəniş 

 

Yuxarıda göstərilən şərtlərin hamısı İnternetdəki ödəmə sistemlərində yerinə 

yetirilməlidir . Ödəniş sistemlərinin təsnifatı . Ödəniş sistemləri iki əsas sahəyə bölünə bilər : 

1. kredit sistemləri;                                               2. debet sistemləri.  

Hər hansı bir hesab idarəetmə sisteminin müştəriləri yalnız banka şəxsi səfəri ilə əvəz 

etdiyi ortaya çıxır, pul köçürmələri ilə əlaqədar qalan əməliyyatlar bank kanalları vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. Əlbətdə ki, müştəriyə şəxsi səfəri zamanı bankın ödəmə sənədlərini yalnız iş 

vaxtı qəbul edəcəyi və İnternetdən istifadə edərkən gecə-gündüz qəbul edilə biləcəyi nəzərə 

alınmalıdır. 

 

Sxem 2. Bankın ödəmə sənədləri  

ödəmə 
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kredit 
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aparılması 

icazə verilməsi satıcının risk zəmanətinin 

mövcudluğu 

əməliyyat haqlarının 

minimuma endirilməsi 



 

Kredit sistemlərinə internet üzərindən bank xidmətləri göstərən sistemlər və kredit 

kartlarından istifadə edən sistemlər daxildir . Mövcud ödəmə sistemlərinin lider dövləti əvvəlcə 

kredit kartlarına əsaslanan sistemlər tərəfindən alınır . İnternette ödənişlər üçün kredit 

kartlarından istifadənin nəticəsi , bu cəmiyyətdəki ödəməyə bənzər bir şəkildə bu ödəniş 

növünün tanışlığı ilə əlaqələndirilir və İnternetdəki əməliyyatların çoxu , bu günlərdə istifadə 

olunur birbaşa ödəmə metodunun növü . İnternetdəki debet ödəmə sxemləri iki müstəqil tərəfi 

əhatə edir : emitentlər və istifadəçilər . Emitent ödəniş sisteminə nəzarət edən qurumdur . 

Ödəmə vasitəsi olan bəzi elektron vahidləri (məsələn , bank hesablarındakı pullar) verir . Sistem 

istifadəçiləri iki əsas funksiyaya malikdirlər. Verilən elektron vahidlərdən istifadə edərək 

İnternet üzərindən ödənişlər edirlər və qəbul edirlər. 

Qarşımıza çıxan problemləri biz fərqli əlamətlərə görə təsnifatlaşdıra bilərik . Bu 

təsnifatlar aşağıdakı kimidir . 

1. İdarəetmə maneələri  

2. Dövlət idarəçilik alt sistemləri arasında olan qarşılıqlı əlaqələrin zəif olması. Dövlət 

xidmətlərinin həyata keçirilməsi prosesində İKT-nin tətbiqinin fiziki səviyyələrinin ayrı-

ayrı olması .  

3. Sosial maneə. Əhali və biznes tərəfindən xarici mühitin yeni texnologiyaların tətbiqinə 

olan təsir . 

4. Təşkili maneə - sənədlərin və metodikaların hazırlanmasında yaranan problemlər. 

III. E lektron xidmətlərdə elektron ticarət modellərinin təsnifatı . 

Elektron ticarət modellərinin təsnifatı aşağıdakı meyarlara əsasən aparılır. 

1.  İşin təşkili forması ilə: 

• biznes yaratmaq üçün əsas kimi elektron ticarət; 

• elektron ticarət, artıq mövcud olan ənənəvi işin inkişafı üçün əlavə bir vasitədir . 

2. Məhsulun xüsusiyyətindən, mövzusundan və iş prosesindən asılı olaraq: 

• tam e-ticarət                          • qismən elektron ticarət  

3.  Ticarət münasibətləri iştirakçılarının tərkibindən asılı olaraq  

• В2В - biznesdən biznesə.                     • В2С - işgüzar istehlakçı.  

• С2С - istehlakçı - istehlakçı.                 • B2G və ya B2A - iş-hökumət. 

• C2G və ya C2A - istehlakçı hökuməti. 

4. İcra olunan funksiyalara görə: 

• onlayn mağaza                    • virtual auksion                • elektron mübadilə  

5. Ticarət və texnoloji proseslərin avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə:  

• İnternet  vitrin                    • avtomat                       • İnternet ticarət sistemi 

6. Sayt yaratmaq metodu ilə: 

•  icarə ən ucuz və asan seçimdir           • hazır həll 

•  ixtisaslaşmış bir şirkətdən inkişaf sifariş etmək, qeyri-standart tələbləri olan böyük 

layihələr üçün ən çox istifadə olunan variantlardan biridir; 

• təkbaşına bir həll yolu inkişaf etdirmək ən çətin və bahalı metoddur. Yalnız şirkətin 

proqram məhsullarının hazırlanması üçün bütün lazımi mənbələrə sahib olduğu təqdirdə 

istifadə olunur (proqramçılar heyəti, sınaqçılar, patent hüquqşünasları, güclü texniki 

dəstək və s.). Öz həll yollarının inkişafı çox vaxt böyük şirkətlər və ya holdinqlər 

tərəfindən istifadə olunur. 

7. Saytın yerləşdiyi yerə görə: 



• müəssisə serverində sayt yerləşdirilməsi; 

• hosting - bütün lazımi xidmətləri göstərən xüsusi bir şirkətin serverində bir sayt 

yerləşdirmək. 

Təklif olunan təsnifat elektron ticarətin fəaliyyətinin təşkilati, iqtisadi, hüquqi və texniki 

cəhətlərini əks etdirir və beləliklə müəssisələrin bu sahədəki fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini 

əhatə edir. 

IV. Elektron təhlükəsizlik və siqnal cihazlarının təsnifatı . 

Müasir şəraitdə , təsnifat işarələri sistemi inkişaf etdikcə, yeni, mütərəqqi xidmət növləri 

təyin edilərək xidmət fəaliyyətləri paylanır . Xidmət sahələrinin modernləşdirilməsi prioritet bir 

milli vəzifəyə çevrilir və əhali üçün layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsində və sosial 

təkrar istehsalın səmərəliliyinin artırılmasında bir amil kimi qəbul edilir . Xidmət sektoru çox 

müxtəlifliyi , spesifikliyi və fərqli fəaliyyət miqyası ilə seçilir . Müasir iqtisadi elm müxtəlif 

qruplaşdırmalara uyğun olaraq xidmətlərin paylanmasını aşağıdakı kimi nəzərdən keçirir : 

 fəaliyyət sahəsinə görə - maddi və qeyri-maddi xidmətlər; 

 təminat xarakterinə görə - ödənişli (bazar) və pulsuz (bazar olmayan); 

 təyinatı üzrə - sənaye və istehlakçı; 

 istehlakın təbiətinə görə - cəmiyyət üçün xidmətlər, fərdi istehlak üçün xidmətlər, qarışıq 

istehlak xidmətləri; 

 sənaye mənşəyinə görə - idarəetmə, elm, təhsil, mədəniyyət, mənzil-kommunal xidmətlər, 

istehlakçı xidmətləri, səhiyyə və s.; 

 istehsalçılarının mülkiyyət formaları ilə - dövlət, özəl və s.; 

 maliyyələşdirmə mənbələri üzrə - büdcə maliyyələşdirilməsi , özünü maliyyələşdirmə , 

qarışıq maliyyələşdirmə; 

 xidmət növlərinə görə - məlumat , nəqliyyat , idman , ticarət; 

 ərazi istehlakı üçün - ümumrusiya təşkilatlarının xidmətləri , alt federal təşkilatların 

xidmətləri , bələdiyyə təşkilatlarının xidmətləri; 

 bank krediti istifadəsinin intensivliyinə görə - ən çox kredit verilən xidmətlər , bank krediti 

istifadə etməyən zəif kreditləşdirilmiş xidmətlər; 

 hüquqi statusuna görə - qanuni və qanunsuz; 

 xidmətlər göstərildiyi yerdə - daxili və xarici; 

 iqtisadiyyatın sektorlarına görə - maliyyə, qeyri-maliyyə . 

Post-sənaye iqtisadiyyatında xidmət sektoru bir çox fəaliyyət növünü əhatə edir. Yalnız 

xidmət deyil, həm də istehsal müəssisələri olan əksər müəssisə və təşkilatlar əsas fəaliyyətləri 

zamanı bu və ya digər dərəcədə xidmətlər göstərirlər (istehsal olunan məhsulun saxlanılması, 

nəqliyyat, məlumat xidmətləri və s.). Xidmət sektoru elmi ədəbiyyatda tədricən genişlənmiş və 

mürəkkəb bir quruluşa sahib iqtisadiyyatın geniş miqyaslı bir sahəsinə çevrilən bir sənaye 

kompleksi kimi qəbul edilir .Müasir baxımdan, xidmət sektoru müxtəlif təsnifatlardan istifadə 

edərək qruplara birləşdirilmiş xeyli sayda sahəni, alt sektoru və fəaliyyət növünü əhatə edir. 

Məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) on iki sektora bölünən 150-dən çox xidmət növü 

təqdim edir: biznes, rabitə, tikinti və əlaqədar mühəndislik, paylama, təhsil, ətraf mühit, maliyyə, 

səhiyyə və sosial təminat, turizm və səyahət, istirahət, mədəniyyət və idman tədbirləri, nəqliyyat 

və digər siyahılara daxil edilməyənlər. 

 

Nəticə 

 

Data Science bacarıqlı mütəxəssislər üçün ən perspektivli və tələb olunan karyera 



yollarından biri olaraq inkişaf  etməyə davam edir . Data mütəxssisləri dərk edirlər ki, ənənəvi 

böyük həcmli dataların analiz edilməsi, tənzimlənməsi yollarını və bu sahədə olan proqramlarla 

işləmə bacarıqlarını inkişaf etdirməlidilər . Təşkilatlarına faydalı ola biləcək yeniliklər tapmaq 

üçün hər bir Data mütəxəssisi Data Science-in istifadə sahələrini və inkişaf prosesini tam 

mənimsəməli və dərindən anlamalıdır ki, proses müddətində ən uyğun versiyanı tətbiq edərək 

gəlirləri maksimallaşdıra bilsin. Data Science aparılan araşdırmalara görə müasir dövrün və yaxın 

15-20 il ərzində bütün dünyada ən tələbatlı sahələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Bu elm sahəsi 

hal-hazırda ən gəlirli sahə olmaqla yanaşı yaxın illərdə daha da inkişaf edəcəyi və bütün dövlət 

qurumlarına, şirkətlərə bu sahənin peşəkarlarına böyük tələbatın yaranacağı proqnozlaşdırılır. Bu 

səbəbdən bacarıqlı Data mütəxəssislərinin hazırlanması dövlətlərin  əsas məqsədlərindən biri 

olmalıdır. 
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