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I. GİRİŞ  
 

1. İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) Azərbaycan Hökumətinin hazırkı 
məqsədləri - Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində və karbohidrogen resurslarından 
asılılığın azaldılmasında qabaqcıl rol oynaması gözlənilir. Milli İnkişaf Planı Azərbaycan: 2020 13 
000 dollar adam başı gəlirə nail olmaqla yüksək gəlirli iqtisadiyyatın yaradılmasını nəzərdə tutur.1 
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsində və Azərbaycan xalqını məlumatlı cəmiyyətə çevirməkdə geniş 
sferaları əhatə etməsini nəzərə alaraq İKT bu planda vacib yer tutur. Bu hesabatda sentyabr 
2018-ci il tarixinə İKT sektorunun vəziyyəti və dekabr 2018-ci il tarixinə qanunvericilik sahəsində 
vəziyyət əks olunur.  
 
A. Ölkə konteksti 
 
2. Coğrafi baxımdan Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Qara Dənizdən 
Xəzər Dənizinə qədər təxminən 800 kilometr məsafədə uzanan Qafqazın cənub-şərqində 
yerləşən orta gəlirli iqtisadiyyatdır. 2018-ci ildə ölkədə 9,94 milyon əhali yaşayırdı. 2009-cu ildə 
əhalinin siyahıyaalınmasına görə ölkənin əhalisinin 92 faizi etnik azərbaycanlıdan ibarət olmuş; 
əksər keçmiş Sovet Respublikalarından fərqli olaraq, ruslar az hissəni - 1 faizi təşkil etmiş, müxtəlif 
etnik qruplar qalan hissəni formalaşdırmışdı.2 Kənd sakinləri əhalinin demək olar ki, yarısını (47 
faiz) formalaşdırır, bu rəqəm son on ildə dəyişməz qalmışdır. Xəzər dənizinin üzərində yerləşən 
Bakı paytaxtdır və 2,3 milyon əhalisi ilə Qafqazda ən böyük şəhərdir.    
 
3. Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas stimulu olan mühüm neft resursları mövcuddur. İqtisadi 
artım 2003-2011-ci illərdə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) üç dəfə artması ilə güclü olmuş, ölkəni 
Qafqazın cənubunda ən iri iqtisadiyyata çevirmişdir.  Lakin 2014-cü ildə neft qiymətlərində azalma 
iqtisadi artımı pozmuş, o cümlədən Azərbaycan manatının mühüm devalvasiyası ilə 
nəticələnmişdir.   
 
4. Bu gün ölkə İKT sektorunun inkişafına xüsusi diqqət ayırır. Hökumət ölkəni Qafqazda İKT 
üzrə mərkəzə çevirmək məqsədi güdür, bu məqsəd “Azərbaycanda 2016-2020-ci illəri əhatə edən 
İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı ilə bağlı Milli Strategiyanın İcrasına dair Dövlət Proqramı3; 
Azərbaycanda 2013-cü ili İKT ili elan edən   Prezident sərəncamı və bu məqsədə nail olmaq üçün 
52 tədbirdən ibarət tədbirlər planı ilə gücləndirilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan 
Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi 2016-cı ildən etibarən icra olunmaqdadır.4   
 
B. AİB-in Ölkə üzrə Strateji Prioritetləri  
 
5. Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankına (AİB) 1999-cu ildə qoşulmuşdur. AİB bu tarixdən 
etibarən ölkəyə 4,61 milyard dollar dəyərində kredit, zəmanət, qrant və texniki yardımı təsdiq 
etmişdir.5 AİB-in Azərbaycanla tərəfdaşlığı Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yardım 
etmək, yeni iqtisadi imkanları gücləndirmək, inkluziv iqtisadi artımı dəstəkləmək və şəhər və kənd 
yerləri arasında bərabərsizliyi azaltmaq məqsədi daşıyan 2014-2018-ci illəri əhatə edən ölkə üzrə 
tərəfdaşlıq strategiyası ilə təlimatlandırılır. 6 2018-2020-ci illəri əhatə edən Ölkə Əməliyyatları üzrə 
Biznes Plan dekabr 2016-cı il tarixində hökumət tərəfindən milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və 

                                                 
1  Azərbaycan Hökuməti. 2012. Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyası. Bakı. 
2  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 2009. Azərbaycan üzrə Əhalinin Siyahıyaalınması 2009. 

Bakı. 
3 http://www.e-qanun.az/framework/33717 
4  Azərbaycan Hökuməti. 2016. Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyalarının 

İnkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı. 
5  AİB. 2017. Azərbaycan: İnformasiya Bülleteni. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27752/aze-

2017.pdf 
6  AİB. 2014. Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası: Azərbaycan, 2014–2018. Manila. 
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dayanıqlı, qeyri-neft iqtisadi artımının dəstəklənməsi sahəsində mövcud olan makroiqtisadi və 
maliyyə çağırışları üzrə cavab tədbirlərini və bu sahədə səyləri dəstəkləyərək qəbul olunmuş Milli 
İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın Əsas Sektorlarına dair Strateji Yol Xəritəsinə uyğunlaşdırılmışdır.7  
 
C. Hesabatın məqsədi 
 
6. Bu icmal AİB-in Azərbaycan üzrə növbəti Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyasının (ÖTS 2019-
2023) icrası müddətində iqtisadi diversifikasiyanın stimulu kimi Azərbaycan hökumətinin İKT 
sektorunun inkişafı ilə bağlı prioritetinə adekvat cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır8. Bu 
məlumat sənədi AİB-in əməliyyatlarına rəqəmsal texnologiyaların inteqrasiya olunması ilə bağlı 
AİB-in təşəbbüsü ilə də təlimatlandırılır. Bu hesabat 18-20 sentyabr 2018-ci il tarixlərində Bakıda 
keçirilmiş məsləhətləşmələrə əsaslanır9.10  
 

II. AZƏRBAYCANIN ELEKTRON HAZIRLIĞI 
 
7. Azərbaycanda İKT üzrə hüquqi və tənzimləyici mühit və İKT infrastrukturu və xidmətlərinin 
mövcudluğu, keyfiyyəti və buna tələbat (elektron hazırlıq) bu bölmədə nəzərdən keçirilir. Ölkənin 
elektron hazırlığını anlamaq iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında rəqəmsal müdaxilələrin uğurla 
absorbsiyası məqsədilə potensialın qiymətləndirilməsi üçün vacibdir.    
 
A. Siyasət Bazası, Tənzimləyici Baza və Bazar İmkanları  

 
8. Siyasət baxımından İKT -ə dair strateji yol xəritəsi Prezident tərəfindən dekabr 2016-cı il 
tarixində təsdiq olunmuşdur. Bu sənəddə 2020-ci ilə qədər nail olunması gözlənilən 3 əsas 
strategiya və 10 prioritet qeyd olunur (Cədvəl 1). Yol xəritəsinin icrası üçün büdcə dövlət, özəl 
sektor (o cümlədən, xarici investisiyalar) və ikitərəfli və çoxtərəfli tərəfdaşlar tərəfindən maliyyə 
mənbələri də daxil olmaqla 585 milyon manat (344 milyon dollar) həcmində hesablanmışdır. Yol 
xəritəsinin icrası sektorda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına mane olan çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması üçün vacib olacaq.  
 

Cədvəl 1: Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya 
Texnologiyalarına dair Strateji Yol Xəritəsi  

Strateji Hədəf Prioritetlər 

1.  İdarəetmə strukturlarının 
təkmilləşdirilməsi və 
İKT-nin gücləndirilməsi  

1.1.  müstəqil tənzimləyici qurumun yaradılması 
1.2.  telekommunikasiya bazarının liberallaşdırılması  
1.3.  mobil infrastruktura investisiyaların yatırılmasının artırılması 

2.  Biznes mühitinin 
məhsuldarlığı və 
fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin artırılması  

2.1.  rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi  
2.2.  biznes mühitində texnologiyalara əsaslanan fəaliyyətlərin 

genişləndirilməsi  
2.3.  bizneslərin cəlb olunması ilə texnologiya sahəsində təhsilin 

müasirləşdirilməsi  
2.4.  dövlət institutlarının elektron sistemlərinin təkmilləşdirilməsi   
2.5.  İKT sektorunda bilik və kvalifikasiyaların artırılması və təhsil 

sisteminə İKT-nin tətbiqi  

3.  Dövlət və sosial mühitin 
rəqəmsallaşdırılması  

3.1.  dövlət institutlarının informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi  
3.2.  başdan sona qədər vahid elektron səhiyyə infrastrukturunun 

yaradılması  

                                                 
7  AİB. 2017. Ölkə Əməliyyatları üzrə Biznes Plan: Azerbaijan, 2018–2020. Manila; və Azərbaycan Hökuməti. 2016. 

Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın Əsas Sektorlarına dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı.  
8 Dekabr 2016-cı ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya 
Texnologiyalarının İnkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi.  
9 AİB. 2014. AİB-in Əməliyyatlarında İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının Dəstəklənməsi: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42673/promoting-ict-adb-operations.pdf 
10 Oxşar məlumat sənədləri İndoneziya, Qırğızıstan Respublikası, Monqolustan, Şri Lanka və Tacikistan üçün 
hazırlanmışdır.  
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Mənbə: Azərbaycan Hökuməti. 2016. Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya 
Texnologiyalarının İnkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı.  

 

9. İKT siyasəti və bu sektorun təznimlənməsindən məsul olan qurum Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir (NRYTN).11 Onun əhatə sahəsi telekommunikasiya, 
informasiya texnologiyaları və poçt xidmətləri, habelə nəqliyyat və bir sıra telekommunikasiya 
operatorlarına nəzarəti əhatə etməklə genişdir (Qrafik 1). İKT üzrə əsas dövlət qurumu NRYTN 
olsa da, tezliyin paylanılması, tariflərin təsdiqi və anti-inhisar monitorinqi digər dövlət qurumları 
tərəfindən həyata keçirilir.  
 

Qrafik 1: Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində olan 
Təşkilatlar  

 
Mənbə: Azərbaycan Hökuməti, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi. http://www.mincom.gov.az/en/ 

 
10. Bir sıra ölkə və ərazilər İKT sektorları üçün tənzimləmələri formalaşdırmaq və operatorlara 
lisenziyalar vermək məqsədilə müstəqil tənzimləyicini təsis etmişdir. Müstəqil təznimləyici, 
xüsusilə dövlət telekommunikasiya operatorları tərəfindən sektorun bütün tərəfləri arasında 
bərabər davranışı təmin etmək məqsədilə vacibdir. Azərbaycanın İKT-ə dair strateji yol xəritəsi 
sektor üzrə müstəqil qurum kimi belə tənzimləyicinin təsis olunmasına çağırır. Sonda, hazırda 
Azərbaycanda tənzimləyicinin olmaması sektorda dinamiklik, innovasiya və investisiyalara təsir 
edir.12  
 
11. Hökumət, həmçinin telekommunikasiya sektorunda dövlət müəssisələrinin 
özəlləşdirilməsini nəzərdən keçirir, hansı ki, şəffaflığı artıracaq və onun əlavə investisiya və 
innovasiyaları formalaşdıracağı gözlənilir.  
 
12. Azərbaycanın İKT sektoru13 2017-ci ildə 1,038 milyon manat (610 milyon dollar) və ya 
ÜDM-nin 1,5 faizi (qeyri-neft ÜDM-nin 2,2 faizi) həcmində gəlirləri formalaşdırmışdır.14 2010-cu 
ildən sektorun inkişaf etməsinə baxmayaraq, artım səviyyəsi ümumi iqtisadiyyatınkı ilə 

                                                 
11  Azərbaycan Hökuməti, NRYTN. http://www.mincom.gov.az/en/ 
12  Dünya Bankı. 2014. Sektorun Qiyməltəndirilməsi: Azərbaycanda Yüksək Sürətli İnternetin İnkişafının 

Sürətləndirilməsi. Vaşinqton. 
13  İKT sektoru Birləşmiş Millətlərin İqtisadi və Sosial Münasibətlər Departamentinin Statistika Sektorunda təsvir 

olunmuşdur. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. 4-cü nəşr. Nyu York. 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4e.pdf  

14 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə bax. İKT sektorunda dəyər əlavəsi. 
https://www.azstat.org/MESearch/details?lang=en&type=2&id=444&departament=20 

http://www.mincom.gov.az/en/
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müqayisədə az olmuşdur; nəticə etibarilə, onun ÜDM -də payı azalmışdır (Qrafik 2). 
Telekommunikasiyalar ümumi sektor gəlirlərinin 88 faizinə bərabər olmuşdur, bu da o deməkdir 
ki, Azərbaycan hələ dinamik kompüter və informasiya xidmətləri sənayesi vasitəsilə mövcud sərt 
infrastrukturunu istismar etməlidir.   

 
13. İKT sektorunun nəşriyyat, yayımlama, telekommunikasiya və kompüter və informasiya 
xidmətlərini ehtiva edən əlavə dəyəri ÜDM-nin 2,2 faizini təşkil etmişdir, bu da məlumatlar mövcud 
olan müqayisəli ölkələrdən az, Avropa İttifaqı, habelə Bolqarıstan və Rumıniya kimi üzv ölkələrdən 
isə əhəmiyyətli dərəcədə azdlr (Qrafik 2).  

 
Qrafik 2: İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Sektoru  

(ümumi daxili məhsulun faizi) 

 

  
Aİ = Avropa İttifaqı, ÜDM = ümumi daxili məhsul, IKT = informasiya və kommunikasiya texnologiyaları. 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) və Avropa İttifaqının Statistika Ofisi (Avrostat). 

 
14. İKT sektorunun ÜDM-ə az və durğun töhfəsi və İKT sektorunda telekommunikasiyaların 
üstünlüyü sektorun gəlirlərinin neft gəlirlərini aşmaqla bağlı hökumətin səylərinə çağırış 
formalaşdırır. İKT sektorunda məşğulluğun həcmi 2017-ci ildə ümumilikdə 61 700 nəfər olmuş, 
2010-cu ildən 11 faiz artmışdır; lakin sektor ümumi məşğulluğun 1,3 faizini təşkil edir15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 "İqtisadi Fəaliyyətlərinin Statistik Təsnifatına görə İşlə Təmin olunmuş Əhalinin Sayı”: 

https://www.azstat.org/MESearch/search?departament=22&lang=en 
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B. İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarına Əlçatanlıq 
 

1. Sabit Telefonlar 
 

15. Sabit telefon şəbəkəsi xidmətləri “Aztelekom” MMC və “Bakı Telefon Rabitə” (BTR) MMC, 
“Ultel” MMC, “Az-evro-tel” MMC, “Delta Telecom” LTD kimi və digər operatorlar tərəfindən təmin 
olunur.16 Aztelekom Bakı və Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR) istisna olmaqla bütün ölkədə 
fəaliyyət göstərir. BTR MMC simsiz texnologiyalar vasitəsilə aşağı gəlirli ərazilərə telefon və 
internet xidmətlərini təmin etmək məqsədilə LTE simsiz rabitə avadanlığını quraşdırmışdır. NMR-
da 2015-ci ildə əsası qoyulmuş “NAXTEL” MMC mobil rabitə xidmətlərini təmin edir.  
 
16. 2017-ci ildə fəaliyyətdə 1,5 milyon sabit telefon xətti mövcud idi, ailələrin 2/3-dən də azının 
sabit telefon xətti vardı. Bir sıra ölkələr və ərazilərdən fərqli olaraq, Azərbaycanda sabit telefon 
xətlərinin sayı mobil və genişzolaqlı telefonların artmasına baxmayaraq, azalmamışdır. Ev telefon 
xətlərinin sayı da mis xətlərdən istifadə edən simli genişzolaqlı çıxış üçün ailələrin potensialının 
göstəricisidir (asimmetrik rəqəmsal abunəçi xətti [ADSL]). 
 

2. Mobil Telefonlar  
 
17. Üç özəl şirkət mobil texnologiya üzrə qlobal sistemi (GSM), üçüncü nəsil mobil rabitə 
xidməti (3G) və dördüncü nəsil mobil rabitə xidmətini (4G) təklif edir: Bakcell 1994-cü ildə 
yaradılmış ən birinci şirkət, Azercell 1996-cı ildə yaradılmışdır; Azerfon 2007-ci ildə Nar mobil 
markası altında fəaliyyətə başlamışdır.17 İkinci nəsil mobil rabitə xidmətinin (2G) əhatəsi hər tərəfə 
çatır, qabaqcıl mobil operator iddia edir ki, əhalinin 99,8 faizi mobil siqnal alır18.  
 
18. 2017-ci ilin sonunda 10,1 milyon abunəçi sayı ilə Azərbaycanın mobil telefon 
abunəçilərinin sayı əhalisinin sayından çoxdur (Qrafik 3). Abunəçiliyə əsaslanan penetrasiya real 
əlçatanlığı əks etdirmir, bu göstərici çoxsaylı SİM kartlar, vaxtı bitmiş abunəçilik və avtomatik 
abunəçilik nəticəsində yaranır.  
 
19. Mobil telefonlara əlçatanlıq geniş yayılmışdır; 2017-ci il üzrə ev təsərrüfatlarının büdcə 
sorğusuna əsasən ev təsərrüfatlarının 99,1 faizinin mobil telefonu var, kənd yerlərində (99,6 faiz) 
şəhər evlərinə (98,8 faiz) nisbətən penetrasiya bir qədər yüksəkdir.19 Azərbaycan 2016-cı ildə 
Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin (BTB) mobil telefonların qiymət səbətində 56-cı yerdə 
qərarlaşmışdı. Aylıq səsli zənglər və mətinli mesajlar səbətinin qiyməti 8,80 dollar və ya ada başı 
gəlirin 2 faizi idi.20  
 
  

                                                 
16  Aztelekom. https://www.aztelekom.az; Baktelecom. https://www.baktelecom.az, Ultel https://ultel.3dsecure.az/; 

Azeurotel http://www.azeurotel.com/; Delta telecom  https://delta-telecom.net/ 
 
17 Bakcell. https://www.bakcell.com; Azercell. https://www.azercell.com/az/; və Nar. https://www.nar.az/en/ 
18 https://www.azercell.com/en/company/ 
19 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Ev Təsərrüfatlarının Büdcəsi. 

https://www.stat.gov.az/source/budget_households/?lang=en 
20 Beynəlxalq Telekkomunikasiya Birliyi. 2017. İKT Qiymətləri. Cenevrə. https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2017/IPB2017_E.pdf 

https://www.aztelekom.az/
https://www.baktelecom.az/
https://www.bakcell.com/
https://www.azercell.com/az/
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Qrafik 3: Mobil Telefon Abunəçiləri 
(hər 100 nəfərə) 

 

   
 
Mənbələr: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
(https://www.stat.gov.az/source/information_society/?lang=en) və Dünya Bankı 
(https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2). 
. 

 

3. Genişzolaqlı şəbəkə  
 
20. Azərbaycanda 40-a yaxın internet xidməti təminatçısı (İXT) olmasına baxmayaraq, faktiki 
olaraq, evlərə bütün simli şəbəkə xidmətinin sonuncu milinə iki sabit xətt operatoru (“Aztelekom” 
MMC və BTR MMC) nəzarət edir, belə ki, bu məqsədlə İXT-lər onlarla müqavilə bağlamalıdır. 
“Aztelekom” MMC və BTR MMC də İXT-lərindən istifadə edərək, sim xətli şəbəkələri üzərindən 
sabit genişzolaqlı ADSL xidmətini təmin edir. Hər ikisinin oxşar ADSL xidmət təklifləri mövcuddur 
və fiber-optik qoşulmanı təklif etməyə də başlamışdır. Onlar demək olar ki, bazarın yarısını təşkil 
edir, qalan yarısına isə özəl İXT-lər xidmət göstərir. Üç mobil operator (Azərcell, Azərfon və 
Bakcell) 3G və 4G uzun müddətli təkamül (LTE) texnologiyasından istifadə edərək abunəçilərinə 
genişzolaqlı internet xidmətini təmin edir. Həmçinin, AzQtel tərəfindən işlədilən sabit simsiz LTE 
şəbəkəsi də mövcuddur.21      
 
21. 2016-cı ildə 19 penetrasiya səviyyəsi ilə 1,8 milyon sabit genişzolaqlı şəbəkə abunəçisi 
mövcud olmuşdur. Bu, əvvəlki illə müqayisədə bir qədər azalmanı nümayiş edir, abunəçilikdə 
artım 2014-cü ildə pik həddə çatmışdır (Qrafik 4). Buna baxmayaraq, Azərbaycan müqayisəli 
ölkələrə nisəbətən yaxşı vəziyyətdədir, baxmayaraq ki, ölkə Avropa İttifaqında orta sabit 
genişzolaqlı penetrasiya səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə geri qalır (Qrafik 4). Dünya İqtisadi 
Forumunun Qlobal Rəqabətlilik İndeksinə görə 2017-2018-ci illərdə Azərbaycan internet 
istifadəçilərinin sayına görə digər MDB ölkələrini geridə qoyaraq dünyada 137 ölkə arasında 34-
cü yerdə qərarlaşmışdır22.   
 
  

                                                 
21 Telrad. 2018. “AzQTel  Azərbaycanda Ən İri LTE İnkişafı üçün Telrad Netvorksu seçir” Press-Reliz, 26 fevral. 

https://www.telrad.com/azqtel-selects-telrad-for-fixed-lte/ 
22 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017- 2018 / 05FullReport / TheGlobalCompetitivenessReport2017% E2% 

80% 932018.pdf) 
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Qrafik 4: Sabit Genişzolaqlı Şəbəkə Abunəçiləri  
(hər 100 nəfərə) 

 

   
Mənbə: Dünya Bankı (https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2?view=chart). 
 

22. Azərbaycanda simli genişzolaqlı şəbəkənin penetrasiyasında fərqliliklərlə nümayiş olunan 
rəqəmsal fərqlənmə mövcuddur. Sonda, şəhər və kənd yerlərində ev təsərrüfatlarının sabit 
internet penetrasiyasında 20 faiz vahidi fərq mövcuddur; oxşar fərq ölkənin müxtəlif regionları 
arasında mövcuddur (Qrafik 5). Bu fərqlər sabit şəbəkə infrastrukturunda mövcud olan 
çatışmazlıqlar və kənd yerlərində əhalinin rəqəmsal savadlılığının nisbətən aşağı olmasına 
görədir.  
 

Qrafik 5: Sabit Genişzolaqlı İnternetə Ev Təsərrüfatlarının Əlçatanlığı, 2017 

 

  
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

(https://www.stat.gov.az/source/information_society/?lang=en). 
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23. Sonuncu mobil genişzolaqlı şəbəkə texnologiyaları bütün üç mobil operatorda mövcuddur, 
baxmayaraq ki, əhatə dairəsi darzolaqlı mobil şəbəkə kimi geniş deyil. 3G mobil rabitə xidməti 
2009-cu ildə işə salınmışdır, əhalinin 96 faizi əhatə edir. 4G/LTE 2015-ci ildə fəaliyyətə 
başlamışdır, əhatə dairəsi təxminən əhalinin 40 faizinə çatır. Şəhər yerlərində əhatə dairəsi geniş 
olsa da, kənd zonalarında bu, məhduddur. Bununla yanaşı, 3G-nin əhatə dairəsi nisbətən 
genişdir, lakin 4G/LTE-nin əhatə dairəsi müqayisəli ölkələrlə müqayisədə ən aşağıdır və dünyanın 
müvafiq orta rəqəmindən aşağıdır (Qrafik 6). 
 
24. Məsələ odur ki, 4G/LTE yalnız 1800 MHz tezlikdə istifadə olunur. Bunun aşağı tezlikli 
xidmətlər kimi geniş əhatə dairəsi yoxdur və kənd regionlarında yüksək investisiya xərcləri ilə 
nəticələnir. İKT-ə dair strateji yol xəritəsi bununla da 4G/LTE əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
məqsədilə aşağı tezliklərin paylanılmasını təklif edir.  
 
25. Azərbaycanın mobil genişzolaqlı şəbəkə penetrasiyası 2016-cı ildə 56,3 idi, bu, sabit 
genişzolaqlı şəbəkə ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək idi, bu isə qismən nisbətən 
yüksək sürət və aşağı qiymətlərə görə olmuşdur. Buna baxmayaraq, bu rəqəm dünyanın orta 
rəqəmindən yuxarı və müqayisəli ölkələrindəkinə nisbətən aşağıdır (Qrafik 6).  
 

Qrafik 6: Mobil Genişzolaqlı Şəbəkənin Əhatə Dairəsi və Abunəçilər, 2016  

  
3G = üçüncü nəsil mobil rabitə xidmətləri, 4G = dördüncü nəsil mobil rabitə xidmətləri. 
Mənbə: BMT-nin Qlobal DİM ilə bağlı Məlumat Bazası (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/) və Beynəlxalq 
Telekommunikasiya Birliyi. 2018. İnformasiya Cəmiyyətinin Qiymətləndirilməsi ilə bağlı Hesabat. 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx. 

 
26. Aylıq sabit genişzolaqlı şəbəkə səbətinin qiyməti (minimum yükləmə sürəti 256 kbps) 
adam başı gəlirin 1,1 faizinə bərabərdir.  Azərbaycan sabit genişzolaqlı şəbəkənin qiyməti üzrə 
dünyada 61-ci yerdədir.23 Mobil genişzolaqlı şəbəkə paketi (ayda ən azı 1 gigabayt) adam başı 
gəlirin 0,5 faizinə bərabərdir, ölkə dünyada 43-cü ən ucuz genişzolaqlı şəbəkə qiymətlərinə 
malikdir.  Bu, mobil genişzolaqlı şəbəkənin sabit şəbəkə ilə müqayisədə niyə daha populyar olma 
səbəbini izah etməyə yardım edir.   
 
27. Azərbaycanın sabit internet yükləmələrinin orta sürəti 2018-ci ilin iyul ayında saniyədə 14 
meqabit olmuş, bu rəqəm dünyanın və müqayisəli ölkələrin orta rəqəmindən çox aşağı olmuşdur 
və bu rəqəmlə ölkə 98-ci yerdə qərarlaşmışdır (Qrafik 7). Azərbaycan nisbətən yüksək mobil 
internet sürəti ilə sabit internetin aşağı sürətini kompensasiya edir. Ölkənin mis simli sabit 

                                                 
23 Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi. 2018. İnformasiya Cəmiyyətinin Qiymətləndirilməsi ilə bağlı Hesabat. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx 
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genişzolaqlı şəbəkə bağlantılarının nisbətən aşağı sürətinin böyük hissəni zəbt etməsi, eləcə də 
sabit genişzolaqlı şəbəkə infrastrukturu üzrə məhdud rəqabətin olması internet sürətinə təsir edir.   

Qrafik 7: İnternet Yükləmələrinin Orta Sürəti, iyul 2018 
(saniyədə meqabit) 

  
Mənbə: Sürət sınağı. http://www.speedtest.net/global-index. 

 

4. İnternetdən İstifadə 
 
28. Azərbaycanda əhalinin təxminən 78 faizi 2016-cı ildə internetdən istifadə edirdi, 
baxmayaraq ki, 71 faizi kompüter istifadə edirdi (Qrafik 8). İnternet əlçatanlığının yüksək səviyyəsi 
bəzi onlayn istifadəçilərin sadəcə mobil telefonlardan istifadə etdiyini ifadə edir. Azərbaycan 
müqayisəli ölkələr arasında ən yüksək internet əlçatanlığına malik ölkələrdən biridir (Qrafik 8). 
2017-ci ildə ölkədə “Beynəlxalq İnternet Kanallarının” ümumi potensialı 770.000 Mbit/s olmuş və 
internet kanallarının potensialı isə 360.000 Mbit olmuşdur24.  

 
Qrafik 8: İnternetdən İstifadə 

  
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
(https://www.stat.gov.az/source/information_society/?lang=en) və Dünya Bankı 
(https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS). 

                                                 
24https://www.itu.int/en/Pages/default.aspxc  

14
17 18

28

38

46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sabit

18

22
23 24

29

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mobil

8 10 11
17

27

46

65 70 73 75 77 78

15 17 22 25
31

38
48

56
62

68 70 71

0

20

40

60

80

100

Azəraycanda kompüter və 
internetdən istifadə

(əhalinin faizi)

Proportion of individuals who used the
Internet (percent)

Proportion of individuals who used a
computer (percent)

46

58 58

73 75
78 81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

İnternetdən istifadə, 2016
(əhalinin faizi)

http://www.speedtest.net/global-index
https://www.stat.gov.az/source/information_society/?lang=en
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx


 10 

C. Magistral Şəbəkə İnfrastrukturu 

 
29. İnternet perspektivindən Azərbaycan əsasən qapalı ölkədir. Baxmayaraq ki, su ilə 
sərhəddir, Azərbaycan coğrafi baxımdan Atlantik və Sakit okeanlardan keçən əsas qlobal sualtı 
fiber-optik sistemlərdən uzaqdır. Regional olaraq, Qara və Aralıq dənizlərində və İran körfəzində 
qlobal şəbəkələrlə birləşən sualtı şəbəkələr mövcuddur.  Lakin Azərbaycan bu şəbəkələrə 
qoşulmaq üçün yenə də yerüstü fiber-optik kabel magistral şəbəkə infrastrukturunu 
quraşdırmalıdır.    
 
30. Azərbaycanda yalnız iki şirkət beynəlxalq internet trafikinə qoşulma lisenziyasına malikdir 
- Delta Telecom və AzərTelecom. Delta Telecomun 2000-ci ildə əsası qoyulmuşdur, İXT trafikinin 
əsas hissəsini həyata keçirir. Onun əsas qovşağı Rusiya Federasiyası, ikinci qovşağı Gürcüstan 
və əvəzləyici qovşağı isə İran vasitəsilədir. Onun, həmçinin məlumat mərkəzi mövcuddur və 
hostinq xidmətləri təmin edir.25 
 
31. AzərTelecom 2008-ci ildə yaradılmışdır, 95,0 faizi Azərfona (mobil daşıyıcı) məxsusdur, 
sabit telefon operatorları BTR və Aztelekom hər biri 2,5 faizini idarə edir. Yerli İXT-lərə beynəlxalq 
internet bağlantılarını və qonşu ölkələrə tranzit xidmətləri təmin etməklə yanaşı, o, milli fiber-optik 
şəbəkə üzərindən ölkədaxili magistral şəbəkə bağlantılarını da təmin edir.  
 
32. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulması 
(bandwidth) sualtı magistrallara daxil olmaq üçün qonşu ölkələrdən keçən yerüstü bağlantılar 
vasitəsilə həyata keçirilir. Ölkənin yerüstü magistralları regiondan keçən iri şəbəkələrin bir 
hissəsini formalaşdırır. Misal üçün, bu, Frankfurt və Şanxayı birləşdirən Trans-Asiya Avropa fiber-
optik şəbəkəsinin, eləcə də Frankfurtdan Omana uzanan Avropa-İran Ekspress Qovşağının bir 
hissəsidir.  

33. Hökumət, həmçinin Trans-Avrasiya İnformasiya Super Magistralı adlanan yeni regional 
fiber-optik şəbəkəni dəstəkləyir. Bu, Frankfurtdan Çində Honkonqa və Şanxaya uzanacaq və Çin 
Xalq Respublikası, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Almaniyadan keçəcək.26  
 
34. Azərbaycan dünyada neytral internet mübadilə məntəqəsi olmayan təxminən 70 ölkədən 
biridir.  Bu da yerli trafikin xaricdə mübadiləsinə görə beynəlxalq şəbəkənin məsrəfli məlumat 
ötürmə potensialından (bandwidth) asılılıqla nəticələnir, yükləmə sürəti və gecikmələrə, eləcə də 
yerli məzmun və hökumət elektron xidmətlərinin formalaşdırılmasına təsir edir.  Yəqin ki, internet 
magistral şəbəkənin veriliş bazarında duopoliyanın mövcudluğu bir neytral internet mübadilə 
məntəqəsinə olan ehtiyacı aradan qaldırır.  
 
35. Azərbaycanın qitələrarası fiber-optik sualtı kabel sistemlərindən uzaqlığını və 
topdansatışda məhdud rəqabətini nəzərə alaraq, beynəlxalq internet potensialı nisbətən zəifdir. 
2016-cı ildə bir internet istifadəçisi beynəlxalq şəbəkənin məlumat ötürmə potensialının 
(bandwidth) 34 k/bits-ini istifadə edirdi, bu istənilən müqayisəli ölkədən ən aşağı və dünyanın 
müvafiq orta rəqəminin yarısından da az idi (Qrafik 9). 

 
 

 

                                                 
25 Delta Telecom. https://www.delta-telecom.net/ 
26 AzInTelecom. 2017. Sənəd Trans-Avropa İnformasiya Super Magistralında (TASİM) təqdim olunmuşdur. Banqkok. 

12–13 dekabr. https://www.unescap.org/sites/default/files/Trans-
Eurasian%20Information%20Superhighway%20%28TASIM%29.pdf 
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Qrafik 9: Hər internet istifadəçisinə düşən Beynəlxalq İnternet məlumat ötürmə 
potensialı, 2016 (saniyədə kilobit) 

 
Mənbə: Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi. 2017. İnformasiya Cəmiyyətinin Qiymətləndirilməsi ilə bağlı Hesabat.  

 
D. Beynəlxalq İndekslər 
 
36. Bir sıra institutlar ölkənin elektron hazırlığının müxtəlif aspektlərini qiymətləndirən İKT ilə 
əlaqədar indeksləri hazırlayır. Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin İKT-nin İnkişaf İndeksi 
infrastruktur və təhsillə bağlı bir sıra indikatorları ehtiva edir.  Azərbaycan 2017-ci ildə 65-ci yerdə 
qərarlaşmışdır, bu da əsasən simli infrastrukturun (sabit telefonlar və sabit genişzolaqlı şəbəkə) 
və ali təhsilə qəbulun zəif olmasının təsiri nəticəsində olmuşdur (Qrafik 10).27 Digər İKT reytinqi 
Dünya İqtisadi Forumunun (DİF) Şəbəkə Hazırlığı İndeksidir.28 Bu indeks hüquqi baza və biznes 
mühitindən tutmuş qiymətlərin əlverişliyi, infrastruktur və istifadəyə qədər sahələri qiymətləndirən 
on mərhələdən ibarətdir. Buraya həm sərt indikatorlar, həm də rəy sorğuları daxildir. Azərbaycan 
2016-cı ildə 139 ölkədən 53-cü yerdə idi. Ölkə hökumətin internetdən istifadəsi və İKT -nin iqtisadi 
təsirlərinə nail olma sahəsində geri qalır (Qrafik 10). 

 
Qrafik 10: Azərbaycan İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları ilə bağlı 

İndekslərdə  

   
Mənbələr: Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi. İKT-nin İnkişaf İndeksi 2017. http://www.itu.int/net4/ITU-
D/idi/2017/index.html; və Dünya İqtisadi Forumu. Qlobal İnformasiya Texnologiyalarına dair Hesabat. Azərbaycan. 
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=AZE.  
 

                                                 
27 Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi. IKT-nin İnkişafı İndeksi 2017. http://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html 
28 Dünya İqtisadi Forumu. Qlobal İnformasiya Texnologiyaları ilə bağlı Hesabat. Azərbaycan. 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=AZE. 
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E. Müşahidələr 
 

37. İKT sektorunun inkişafı ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində hökumətin həyata 
keçirdiyi səylərə baxmayaraq, Azərbaycanın İKT sektoru dəyər əlavəsində nisbətən az yer tutur 
və telekommunikasiya sənayesi üstünlük təşkil edir. Infrastruktura böyük investisiyalardan 
yararlanan kompüter və informasiya xidmətləri inkişaf etməkdə olan rəqəmsal iqtisadiyyatlarda 
50 faizdən çox payla müqayisədə ölkənin İKT sektorunun sadəcə 7 faizini təşkil edir.   İKT 
sektorunun kompüter xidmətləri sənayesinin və proqram təminatları, mobil tətbiqlər və elektron 
kommersiya platformalarının inkişafı potensialının gücləndirilməsi ilə şaxələndirilməsi 
istiqamətində səylərin həyata keçirilməsi tələb olunur.  
 
38. Yüksək internet penetrasiyası Şəbəkə Hazırlığı İndeksində İstifadə və Təsir 
subindekslərində ölkənin aşağı reytinqi ilə də sübut oldunuğu kimi təsirli istifadəyə çevrilmir. 
Məhdud təsirin səbəblərindən biri dövlət və kiçik və orta müəssisələr (KOM-lar) arasında 
rəqəmsal savadlılığın zəif olması ilə bağlıdır. İnternetdən ən çox istehlak videoların 
görüntülənməsi, email, axtarış və sosial media üçündür.29   
 
39. İnternetdən istifadə səviyyəsi yüksək və qiymətlər aşağı olsa da, son mobil 
texnologiyaların əhatə dairəsi əsasən şəhər yerlərində mövcuddur və əksər sabit genişzolaqlı 
şəbəkə əlçatanlığı fiber-optik kabellərlə yox, ənənəvi mis xətlər vasitəsilə reallaşır. Bu, xüsusilə 
kənd yerlərində aşağı sürətlə nəticələnir və bəzi tətbiqlərin səmərəli istifadəsinə mane olur.   
 
40. Hökumətin İKT-ə dair Strateji Yol Xəritəsi ölkədə İKT-nin inkişafı ilə bağlı üzləşilən bir sıra 
əsas çağırışları aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır (sektor üzrə tənzimləyicinin yaradılması, 
4G/LTE üçün aşağı tezlikli spektrın ayrılması, magistral şəbəkə bazarında daha çox rəqabət). Yol 
xəritəsinin icrası mühüm insan və maliyyə resurslarını, eləcə də bəzi müqavimətlərlə üzləşiləcəyi 
gözlənilən dəyişiklikləri axıra çatdırmaq üçün siyasi iradəni tələb edəcək.  
 

III. SEKTORUN ABSORPSİYA POTENSİALI 

 
41. Bu bölmədə iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında İKT-dən istifadə hər bir sektorda mövcud 
sistemlərin müəyyən olunması və İKT-nin ehtiva olunması ilə əsas çağırışların vurğulanması ilə 
təsvir olunur. Azərbaycanın İKT-ə dair strateji yol xəritəsi biznes, təhsil və səhiyyə kimi sektorlarda 
rəqəmsal prioritetləri müəyyən edir. Bununla yanaşı, strateji yol xəritələri kənd təsərrüfatı, təhsil 
və KOM-lar da daxil olmaqla digər sektorlar üzrə hazırlanmışdır və rəqəmsal müdaxilələri əks 
etdirir.  
 
A. Kənd təsərrüfatı 
 
42. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı təxminən bir milyon xırda ferma təsərrüfatlarına 
bölünmüşdür, ferma təsərrüfatı orta rəqəmlə 1,60 ha ərazini əhatə edir və adətən, hər biri 0,30 ha 
olmaqla 4-5 torpaq sahəsinə bölünür.30 Sektor 2017-ci ildə işçi qüvvəsinin 37 faizini əhatə edərək 
ÜDM-nin yalnız təxminən 5,6 faizinə töhfə vermişdir.31 Sektorun artan daxili tələbatı ödəmək və 
meyvə, tərəvəz və süd məhsulları ilə genişlənən ixrac imkanlarını qarşılamaq üçün mühüm 
potensialı mövcuddur.  
 

                                                 
29 Alexa. Azərbaycanda Top Saytlar. https://www.alexa.com/topsites/countries/AZ 
30 A. Kwitowski. 2018. Mərkəzi və Şərqi Avropada Torpaqların Təmərküzləşməsi – Arzu, Zərurət, yoxsa Kahkəşan? 

Araşdırma 10-cu Beynəlxalq LANDNET Seminarında təqdim olunub. Skopye, Makedoniya. 19–21 iyun. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/Meetings/2018/06_18-21/Presentations/7.2.pdf   

31 Dünya Bankı. Məlumatlar. Kənd Təsərrüfatında Məşğulluq. https://data.worldbank.org/indicator/sl.agr.empl.zs (2 
dekabr 2018-ci il baxılmışdır).  

https://data.worldbank.org/indicator/sl.agr.empl.zs%20(2
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43. Kənd Təsərrüfatına dair Strateji Yol Xəritəsində iki rəqəmsal fəaliyyət ehtiva olunur32. Biri 
“Made in Azerbaijan” markasının tanıtımı üçün yerli məhsullar və istehsalçılarla bağlı məlumatları 
ehtiva edən onlyan portalın yaradılmasına çağırır. Digəri isə fermerlərə kənd təsərrüfatı ilə bağlı 
müvafiq məlumatları təmin etmək məqsədilə internet, sosial media və mobil telefonlardan istifadə 
edəcək. Nəhayət, rəqəmsal texnologiyalar əsasən belə alətlərin məhsuldarlığın artırılması və 
kənd yerlərinin rifahının yüksəldilməsi potensialını nəzərə alaraq, Kənd Təsərrüfatına dair Strateji 
Yol Xəritəsində yer alır. Azərbaycan hökuməti elektron kənd təsərrüfatı, habelə böyük və açıq 
məlumatlar, kənd yerləri üçün onlayn ictimai xidmətlər, agritech startaplarının inkubasiyası, 
fermerlərin rəqəmsal savadlılığı və kənd yerləri üçün elektron kommersiyanın istifadəsini inkişaf 
etdirmək niyyətindədir.  
 
44. Bu prinsiplər “kiçik kəndlər”də nəzərə alınacaq. Bu kəndlər üç komponenti 
səciyyələndirəcək: i) “dəqiq rəqəmsal əkinçilik” üçün iqtisadi imkanlarla bağlı məlumatları (hava 
məlumatı, torpağın keyfiyyəti ilə bağlı məlumatlar və zərərvericilərə nəzarət, təlim materialları, 
ictimai xidmətlər, sağlamlıqla bağlı məlumatlar və s.) təmin edən veb və ya mobil telefon vasitəsilə 
qoşula bilinən elektron kənd təsərrüfatı onlayn platforması; ii) elektron kommersiya, ticarət və 
təchizat zəncirinin idarə olunması üçün kənd təsərrüfatı biznesi onlayn platforması və iii) fermerlər 
və kənd təsərrüfatı sektorunda KOM-lar üçün təlim üzrə elektron maarifləndirmə platforması. Belə 
kiçik kəndlərin dayanıqlığı özəl sektor, akademiya və beynəlxalq tərəfdaşlar daxil olmaqla 
əməkdaşlıq vasitəsilə daha asan mümkündür.  
 
45. Ferma təsərrüfatı və miqyaslı iqtisadiyyatın məhsuldarlığının artırılması məqsədilə 
hökumət tərəfindən kənd təsərrüfatında istehsalın səmərəliliyi və müasirləşdirilməsinə əngəl 
törədən torpaqların bölüşdürülməsi sahəsində mövcud çağırışların necə aradan qaldırılması ilə 
bağlı tezliklə qərar qəbul olunması tələb olunur. Rəqəmsal texnologiyalar kənd yerlərində 
torpaqların qeydiyyatı baxımından mühüm rol oynayacaq.33 
 
46. Qida təhlükəsizliyi kənd təsərrüfatının inkişafı və ictimai etimadın artırılması üçün vacibdir. 
Qida təhlükəsizliyinin sübutu kənd təsərrüfatının ixracı üçün də çox tələb olunur. Müvafiq olaraq, 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılmış və rəqəmsal texnologiyalar onun fəaliyyətində mühüm rol 
oynayacaq. Sensorlar qida və heyvanların fermadan masaya gətirilənə qədər izlənilməsi üçün 
istifadə olunacaq və bütün təchizat zənciri boyunca məlumatların qeyd olunması məqsədilə 
kağızsız sistem (planşetlər) həyata keçiriləcək. Bundan başqa, qida istehsalını izləmək və qida 
təhlükəsizliyinin monitorinqini aparmaq məqsədilə müxtəlif qurumlardan məlumatların inteqrasiya 
olunması üçün onlayn portal yaradılacaq.  
  
B. Biznes 
 
47. Biznesin İKT-dən istifadəsi, xüsusilə KOM-lar arasında aşağıdır (Qrafik 11). 2015-ci ildə 
məhdud bacarıqlar və məlumatlılıq, eləcə də ənənəvi praktikalara üstünlük verdiklərinə görə 
KOM-ların sadəcə 30-50 faizi internetdən istifadə edirdi. Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatlarında 2017-ci ildə şirkətlərin yalnız 21 faizinin veb saytı olduğu qeyd olunur.34 Bir amil 
.az domeyninin qeydiyyatının ildə 255 dollar olmaqla yüksək xərcləri ilə bağlıdır.35  
 

                                                 
32 Azərbaycan Hökuməti. 2016. Azərbaycan Respublikasında Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının İstehsalı və Emalına 

dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı.  
33 Gürcüstanın təcrübəsi bu sahədə oxşardır, o da torpağın qeydiyyatı sahəsində blokçeyn texnologiyasını tətbiq 

edən təşəbbüskar ölkələrdən olmuşdur. Gündəliyə bax.GE. 2018. Gürcüstan Daşınmaz Əmlakın Reyestrində 
“Ağıllı Müqavilələr”dən İstifadə Edəcək. http://agenda.ge/en/news/2018/396 

34 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları. İKT 
sektorunda Dəyər Əlavəsi: https://www.stat.gov.az/source/information_society/?lang=en 

35 Marcaria.com. Azərbaycanda domeyn qeydiyyatı. https://www.marcaria.com/ws/en/register/domains/bulk-domain-
registration-az?curr=eur&gclid=EAIaIQobChMImaSN3Kqu3QIVDeh3Ch3qUAWLEAAYASAAEgKCM_D_BwE 

https://www.stat.gov.az/source/information_society/?lang=en
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Qrafik 11: Azərbaycanda Biznesin Texnologiyaları Qəbuletməsi ilə bağlı Vəziyyət, 2015 
 

 
Qeydlər:  
1. İstehsal, su təchizatı, ticarət, tikinti, daşınmaz əmlak, əyləncə və digər fəaliyyətlər.  
2. Təhsil və dövlət idarəetməsi.  
3. Maliyyə xidmətləri, informasiya və kommunikasiya.  
Mənbə: Azərbaycan Hökuməti. 2016. Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya 
Texnologiyalarının İnkişafına dair Strateji yol Xəritəsi  
 

48. Prezident sərəncamı ilə 2012-ci ildə yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkının ərazisi 
Bakı şəhərinin rayonu olan Pirallahı adasında 50 hektar sahəni əhatə edir və NRYTN-ə hesabat 
verir. Onun missiyası müasir obytektlər, iqtisadi stimullar və biznes xidmətləri ilə biznes üçün 
əlverişli mühitin təmin olunması vasitəsilə yüksək texnologiyalar iqtisadiyyatının 
gücləndirilməsindən ibarətdir. Lakin bu gün o, daha çox sənaye parkı kimi qəbul olunur və burada 
yerləşən kompüter xidmətləri göstərən şirkətlərin sayı azdır. Lakin burada müxtəlif startaplar üçün 
istifadə olunan inkubator mövcuddur. Həmçinin, 2015-ci ildə Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar 
Parkında resident şirkət kompüter, planşet və digər electron cihazların istehsalına başlamışdır.    
 
49. Ölkədə proqram təminatı sektorunun məhdud olmasının bir göstəricisi də ticarət 
statistikalarında əks olunur. Azərbaycan kompüter və informasiya xidmətləri sahəsində tədiyyə 
balansının nəzərəçarpan kəsri ilə üzləşir (Qrafik 12), bu da İT tətbiqlərinin inkişafı sahəsində ölkə 
potensialında məhdudiyyətlərin mövcud olduğunu önə çəkir.  
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Qrafik 12: Kompüter və İnformasiya Xidmətlərinin Ticarəti, Azərbaycan  
(milyon dollar) 

 
 
() = mənfi. 
Mənbə: Ümumdünya Ticarət Təşkilatı. Statistik Məlumat Bazası. (http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx). 

 
50. Azərbaycanın texnoloji startap sahəsinə əsasən sosial sahibkarlar üçün inkubatorları olan 
bəzi universitetlər yardım edir. Bəzi telekom operatorlarının da sahibkarlar tərəfindən mobil 
tətbiqlərin hazırlanması məqsədi daşıyan startapları mövcuddur.36 Bununla yanaşı, bir sıra, o 
cümlədən beynəlxalq təşkilatçılar (Seedstars)37 və mentorluğu təmin edən universitetlər 
(Massaşusets Texnologiyalar İnstitutu) tərəfindən təşkil olunan startap tədbirləri mövcuddur.38 
Bundan əlavə, Azərbaycanın Bakutel kimi tanınan İllik Beynəlxalq Telekommunikasiya, 
İnnovasiyalar və Yüksək Texnologiyalar Sərgisi və Konfransı startaplara ideyalarını beynəlxalq 
auditoriyaya təqdimetmə imkanı verir.39 VXSİDA 2018-ci ilin noyabr ayında fabrikasiya 
laboratoriyası, birgə işləmə sahəsi, inkubator, tədqiqat və inkişaf mərkəzi və texnologiya 
akademiyasının yer aldığı "İnnoland” inkubasiya və innovasiya mərkəzinə start vermişdir. . 
 
51. KOM-lara İKT-ni mənimsəməkdə yardım etmək məqsədilə bir sıra dövlət təşəbbüsləri 
mövcud olsa da, bunlardan heç biri İKT sektorunda KOM-ların inkişafı məqsədi daşımır. Ailə 
Bizneslərinə Asan Dəstək (ABAD) təşəbbüsü “Asan Xidmət” (VXSİDA) tərəfindən həyata keçirilir 
və inkubasiya mexanizmi vasitəsilə kənd təsərrüfatı və əl sənəti sahəsində fəaliyyət göstərən 
KOM-ların daha məhsuldar olmasına yardım edir. Oxşar olaraq, iyun 2018-ci ildə fəaliyyətə 
başlamış yeni Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) bəzi rəqəmsal təşəbbüslər, o 
cümlədən İKT sahəsində təlim və “G2B” (dövlət–biznes) elektron reyestri portalının yaradılması 
vasitəsilə KOM-ların biznes prosedurlarını asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Hökumət, həmçinin 
vergi stimulları vasitəsilə innovative fəaliyyətlərə qoşulmuş startapları dəstəkləmək məqsədi 
güdür40.  
  
52. Azərbaycanda KOM-lar və startapların üzləşdiyi digər ciddi çağırışlardan biri də kreditə 
əlçatanlıqdır; 2013-cü il üzrə Dünya Bankının Sorğusuna əsasən maliyyə əlçatanlığı Azərbaycan 

                                                 
36 Bakcell. 2018. Bakcell. Gənc Layihəçilər Tətbiqlər Laboratoriyasında Layihə İdarəetməsinin Əsaslarını 

Öyrənmişdir. 18 iyul. 
https://www.bakcell.com/en/07/2018/young_developers_have_learned_the_basics_of_project_management_at_ap
pLab 

37 Seedstars. Seedstars Bakı 2017. 3 may. https://www.seedstarsworld.com/event/seedstars-baku-2017 
38 MIT Beynəlxalq Elm və Texnologiya Təşəbbüsləri, Global Startup Labs. Azərbaycan Yay 2018. 

http://gsl.mit.edu/program/azerbaijan-summer-2018/ 
39 A. Kərimova. 2017. Bakutel. Bakutel Sərgisi Startaplar üçün İdeya və Layihələrini Təqdimetmə İmkanıdır. 11 

December. https://bakutel.az/en-opennews/6371.41.html 
40 Vergi Məcəlləsinə Dəyişiklik haqqında Qanun, 30 noyabr 2018-ci il 
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müəssisələrinin üzləşdiyi ən böyük maneə kimi qeyd olunmuşdur.41 Azərbaycanda banklar 
yüksək risk kimi qiymətləndirdikləri müəssisələrə kredit verməkdə istəksizdir.  
53. NRYTN tərəfindən idarə olunan İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı üzrə Dövlət Fondu 
vasitəsilə startaplar kapitalla (əsasən toxumların maliyyələşdirilməsi üçün) təmin olunur. 
Həmçinin, KOBİA nəzdində KOM-ların İnkişaf Fondları onların maliyyə əlçatanlığını dəsrtəkləmək 
məqsədilə KOM-lara zəmanətləri təmin edəcək. KOM-lar inkişaf mərhələlərindən asılı olaraq, 
maliyyələşdirmənin həcmi və növü baxımından adətən daha çevik maliyyələşdirmə seçimlərinə 
ehtiyac duyur. Dünyada yüksək inkişaf templi startapların maliyyələşdirilməsi adətən startaplara 
yatırımlar (angel investment) və vençur kapitalı ilə əldə olunur, lakin bu növ maliyyələşdirmə 
Azərbaycanda faktiki olaraq mövcud deyil.   
 
54. Elektron kommersiya da ölkədə inkişaf etməmişdir. 2017-ci ildə əhalinin sadəcə 5 faizi 
onlayn alış-veriş etmişdir, bu rəqəm dünyadakı müvafiq orta rəqəm 24 faizlə müqayisədə çox 
aşağıdır (Qrafik 13). Pərakəndə elektron kommersiya 2016-cı ildə ÜDM-nin yalnız 0,04 faizini 
(Qrafik 13) təşkil edirdi və baxmayaraq ki, o, 2016-2017-ci illər arasında demək olar ki, iki dəfə 
artaraq 25,6 milyon manatdan (15 milyon dollar) 2017-ci ildə 46 milyon manat qədər (27 milyon 
dollar) yüksəlmişdir, bu, dünyanın və qonşu ölkələrin müvafiq orta rəqəmi ilə müqayisədə aşağı 
idi. 42 Azərbaycan kredit və debit kartları, yerli onlayn mağazaların çatışmazlığı, inkişaf etməmiş 
logistika, alıcı və satıcıların bir-birinə etibarının olmaması və ümumilikdə, insanlar arasında 
rəqəmsal savadlılığın zəif olması da daxil olmaqla elektron ödənişlərin zəif penetrasiyasına görə 
UNCTAD-ın B2C Elektron Kommersiya İndeksində 144 ölkə arasından 68-ci yerdədir.43 Digər 
maneə beynəlxalq kredit kartı ödənişi şəbəkələri ilə bağlı tranzaksiya haqlarının yüksək olmasıdır. 
Problemi anlayaraq, hökumət 2018-2020-ci illərdə Rəqəmsal Ödənişlərin Genişləndirilməsinə 
dair Dövlət Proqramının prioritetlərindən biri kimi electron kommersiyanın inkişafını nəzərdə 
tutur44.    

Qrafik 13: Azərbaycanda E-Kommersiya, 2016 

 
Mənbə: Dünya Bankı. 2017. Qlobal Findeks Məlumat Bazası 2017. Vaşinqton. https://globalfindex.worldbank.org/; və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı. Elektron Kommersiya ilə bağlı Məlumat Bazası.  

                                                 
41 Dünya Bankı Qrupu. 2013. Müəssisə Sorğuları. Azərbaycan. 

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/azerbaijan 
42 Azərbaycan Hökuməti, NRYTN. 2018. Xəbərlər. Azərbaycanda Elektron Kommersiyanın Cari Vəziyyəti və İnkişaf 

Perspektivləri müzakirə olunmuşdur. 11 iyul. http://www.mincom.gov.az/en/view/news/354/the-current-state-and-
prospects-for-development-of-electronic-commerce-in-azerbaijan-were-discussed 

43 BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı. 2017. UNCTAD B2C Elektron Kommersiya İndeksi 2017. 
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1882 

44 http://e-qanun.az/framework/34254 
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C. Təhsil  
 

55. Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi məktəb təhsilinin 
informasiyalaşdırılması üçün əlaqədar qurumdur. Orta məktəblərin İKT ilə təmin olunması son on 
ildə dövlətin müxtəlif təşəbbüslərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu, məktəblərin kompüterlərlə 
təchiz olunması, elektron dərsliklərin hazırlanması, internetə əlçatanlığın təmin olunması və İKT-
dən istifadə sahəsində müəllimlərin təlim keçməsini ehtiva edir.  
 
56. Ümumi təhsil müəssisələrinin çoxu Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsi (AzEduNet) vasitəsilə 
internetə qoşulmuşdur, bu da şagirdlərin təxminən 85 faizi, müəllimlərin isə 75 faizini əhatə edir. 
Qoşulmamış məktəblər internetə əlçatanlıq üçün mobil genişzolaqlı texnologiyaların istifadə 
olunmalı olduğu ucqar ərazilərdə yerləşir. Təlim – tədris materiallarının bəziləri dərsliklər, 
interaktiv testlər və video dərslərin 96 faizi daxil olmaqla onlayn mövcuddur. Təxminən 20 000 
noutbuk və elektronlövhələr və proyektorlar da Çinlə ikitərəfli razılaşma çərçivəsində bu 
yaxınlarda təchiz olunmuşdur. Ali təhsil seqmentində bağlantılar yüksəkdir, ölkənin 48 
universitetindən əksəri internetə fiber-optik sistemlə qoşulmuşdur.  
 
57. İbtidai və orta təhsilə qəbul səviyyəsi yüksək olsa da, ali təhsilə qəbul səviyyəsi artmasına 
baxmayaraq, nisbətən aşağıdır. 2017-2018-ci tədris ilində təxminən 150 000 tələbə bakalavr 
səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. 2016-cı ildə Azərbaycanda ali təhsilə qəbul səviyyəsi 
Gürcüstanda 52 faiz və Qazaxıstanda 46 faizlə müqayisədə 27 faiz olmuşdur.45  
 
58. Azərbaycanda 24-dən artıq universitet İKT ilə bağlı proqramları tədris edir. Bu proqramlara 
qəbul 2017-2018-ci tədris ilində kəskin artaraq 2466-a çatmışdır. 6600 nəfərə yaxın tələbə bu 
sahədə təhsil alır və təxminən 1300 nəfəri hər il məzun olur.  
 
59. Texniki və peşə təlim-təhsili (TPTT) tarixən maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşmiş və qeyri-
səmərəli olduğu qəbul olunmuşdur. 2016-2017-ci tədris ilində 23 703 tələbəsi olan 113 TPTT (o 
cümlədən müəllimlər üçün 3 təlim mərkəzi) institutu mövcud idi46, buraya qəbul səviyyəsi ötən illə 
müqayisədə 27 faiz artmışdır. Əksər tələbələr dövlət stipendiyası alır.  Keçmişdə BMT-nin təhsil, 
Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO) Azərbaycanda TPTT-nin müasir iqtisadiyyat üçün, o 
cümlədən İKT ilə bağlı dərsliklərin hazırlanmasında daha tədbirli olması məqsədilə TPTT-nin 
qəbul olunmasına yardım etmişdir. Hazırda Aİ Azərbaycana TPTT-nin inkişafı, o cümlədən İKT 
ilə bağlı sahələrdə dəstəkləmək məqsədilə texniki yardımı təmin edir. İKT ilə bağlı sahələrdə təhsil 
verən yaxşı təchiz olunmuş az sayda TPTT müəssisəsi var, lakin TPTT müəssisələrinin çoxunda 
İKT infrastrukturunun səviyyəsi aşağıdır, bu da misal üçün kompüterlər olmadan kompüter 
dərslərinin keçilməsi ilə nəticələnir. Özəl sektorla əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi, müəllimlərin 
daha yaxşı təlim keçməsi və tədris proqramında sahibkarlığın dəstəklənməsinə çağıran TPTT-ə 
dair strateji yol xəritəsi mövcuddur.   Bu təşəbbüslər üçün maliyyələşdirmə isə problemli 
məsələdir. TPTT haqqında yeni Qanun aprel 2018-ci ildə qəbul olunmuşdur.  
 
60. Azərbaycan İKT bacarıqlarının sertifikatlaşdırılması üçün Avropa Kompüter Hüququndan 
(ECDL) istifadə edir.  Kurslar azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur və müxtəlif yerlərdə, o 
cümlədən universitetlərdə tədris olunur.47 Azərbaycan, həmçinin ECDL test mərkəzlərinin bütün 
ölkədə yaradılması üçün Avropa İttifaqından yardım almışdır.48 Litvanın İnformasiya 

                                                 
45 Dünya Bankı. Məlumatlar. Məktəbə Qəbul, Ali Təhsil (ümumi rəqəmda faizi). 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=AZ-GE-KZ (2 dekabr 2018-ci il tarixində baxılmışdır).  
46 PTT müəssisələri şəbəkəsi tədricən optimallaşdırılmış və sayı 82-ə qədər azaldılmışdır (yanvar 2019-cu il 

tarixinə). 
47 Azərbaycan Universiteti. 2017. Xəbərlər Arxivi. Azərbaycan Universiteti ECDL üzrə Akkreditasiyadan keçmiş Test 

Mərkəzi Statusunu almışdır. 7 noyabr. http://au.edu.az/en/material/318/azerbaycan-universiteti-ecdl-in-
akkreditasiya-olunmus-test-merkezi-statusunu-alib. 

48 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 2012. Azərbaycanda ECDL üzrə Milli Operator və Test Mərkəzləri. 
http://www.tempus.org.pl/tempus.org.pl/node/500.html  

https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=AZ-GE-KZ
http://au.edu.az/en/material/318/azerbaycan-universiteti-ecdl-in-akkreditasiya-olunmus-test-merkezi-statusunu-alib
http://au.edu.az/en/material/318/azerbaycan-universiteti-ecdl-in-akkreditasiya-olunmus-test-merkezi-statusunu-alib
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Texnologiyaları İnstitutu Azərbaycanda ECDL test xidmətlərinin hazırlanması üçün sub-
podratçıdır.49 
 
61. Məşğulluq üçün perspektivlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə İKT bacarıqlarının inkişafına 
belə diqqətin olmasına baxmayaraq, gənclərin məşğulluq səviyyəsi 2016-cı ildə 13 faiz olmuşdur, 
bu da milli orta rəqəmdən yuxarıdır. Gənclər (15-29 yaşlar arası) bütün işlə təmin olunan 
insanların 46 faizini təşkil edir, baxmayaraq ki, onların 65 faizinin ali və ya texniki peşə təhsili var. 
İKT sahəsində ali təhsil məzunlarının məşğulluq səviyyəsi məktəbi bitirdikdən sonra 1 il ərzində 
43 faizdir.50  
 
62. Gənclər arasında məşğulluq səviyyəsinin yüksək olmasının səbəbləri ikidir. Birincisi, 
bacarıqlarda uyğunsuzluq mövcuddur, bir sıra məzunların tələb olunan texniki bacarıqları yoxdur. 
İkincisi, Azərbaycanın İKT sektoru inkişaf etməmişdir, kompüter və informasiya xidmətləri yalnız 
kiçik hissəni təşkil edir. Nəticə etibarilə, bu sahədə az iş yerləri mövcuddur. Əlavə problem İKT 
bacarıqları olanların mühüm həcmdə beyin axını ilə bağlıdır. Bu beyin axını iki istiqamətdədir – 
dövlət sektorundan özəl sektora və Azərbaycandan xarici ölkələrə.  
 
63. Bacarıqların uyğunsuzluğu biznes sektorunun ehtiyaclarına cavab verməkdə uğursuz olan 
köhnə ənənələrlə təlimlə bağlıdır. Təhsilin planlaşdırılmasına biznesin məhdud cəlb olunmasına 
görə əksər hallarda tədris kursları müasir biznes mühitinin tələblərinə cavab vermir. İş yerləri ilə 
bağlı konkret bacarıqların inkişaf etdirilməsi əvəzinə, dərsliklərin tədris olunması və əzbərçilik də 
diqqət mərkəzindədir. TPTT üzrə tədris proqramları yalnız hər 5 ildən bir nəzərdən keçirilir.   
 
64. İnformasiya iqtisadiyyatı üçün rəqəmsal bacarıqların vacibliyini nəzərə alaraq, 
Azərbaycanın İKT-ə dair strateji yol xəritəsi məktəbləri “elektron məktəblərə” çevirmək (elektron 
kitablar, elektron seminarlar, açıq tədris materialları, məsafədən təhsil, internet səhifəsində 
yerləşdirilən imtahanlar və s.), rəqəmsal texnologiyaların sürətli təkamülünə daima cavab vermək 
məqsədilə müəllimlər üçün həyata keçirilən İKT kurslarını təşkil etmək və məzunlar və 
müəllimlərin İKT bacarıqlarının qiymətləndirilməsini təkmilləşdirməyi planlaşdırır.   Bununla 
yanaşı, məktəblərdə rəqəmsal texnologiyaların geniş səviyyədə mövcud olması və İT-nin tədris 
zamanı tətbiqinə (elektron dərsliklər, multimedia ilə dəstəklənən dərslər və onlayn dərslər və 
imtahanlar) rəqəmsal təhsil konsepsiyasının inkişafının tərkib hissəsi kimi diqqət ayrılacaq.Təhsil 
Nazirliyi artıq tədrisin yeni formatlarının tətbiqi və müəllimlərin potensialının gücləndirilməsi ilə bu 
istiqamətdə işlərə başlamışdır.     
 
D. Səhiyyə  
 
65. İKT-ə dair strateji yol xəritəsi xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq, xərcləri azaltmaq və tibbi 
xidmətlərin mövcudluğunu artırmaq məqsədilə başdan sona qədər vahid elektron səhiyyə 
infrastrukturunu yaratmağa çağırır. Layihələrdə strandart elektron tibbi qeydlər və rəqəmsal 
təlimatları ehtiva edir. NRYTN Səhiyyə Nazirliyinə tibbi tətbiqlərin inkişaf etdirilməsi (MedTech) 
məqsədilə startapların inkubasiyası üçün maliyyə yardımı edir.     
 
E. Maliyyə inkluzivliyi 
 
66. Böyüməsinə baxmayaraq, ölkədə maliyyə inkluzivliyinin səviyyəsi, xüsusilə Azərbaycanın 
nisbətən yüksək adam başına düşən gəlirlərini nəzərə aldıqda, aşağıdır (CədvəlCədvəl 1). 
Əhalinin üçdə birindən də azının bank hesabı var və yalnız dörddə birinin debit kartları mövcuddur 
ki, onların çoxu sosial sığorta və maaş kartlarıdır.51 Mobil pul tranzaksiya məbləğinin limiti və digər 
məhdudiyyətlərə görə nadir hallarda istifadə olunur. Əhalinin yalnız 5 faizi 2017-ci ildə onlayn alış-

                                                 
49 ECDL Litva. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu haqqında. http://www.ecdl.lt/english/ 
50 Dünya Bankı. 2016. IT Sektoru və Azərbaycanda İT bacarıqları: Çağırışlar və Faydalar. Vaşinqton. 
51 ADBI. 2018. İşçi Sənədlər Silsiləsi No. 842: Azərbaycanda Maliyyə İnkluzivliyi, Maliyyə Savadlılığı və Maliyyə 
Təhsili. Tokiyo. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/421611/adbi-wp842.pdf  
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veriş etmişdir. Kredit kartları, mobil pul və elektron pul kisələrinin az penetrasiyası şübhəsiz ki, 
ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyatının inkişafını ləngidir. Son il təkmilləşdirmə ilə bağlı bəzi irəliləyişlər 
qeydə alınmışdır: nəğdsiz ödənişlərin payı 2017-ci ilin ilk 11 ayında 12,7 faizdən 2018-ci ilin eyni 
dövründə 17,7 faizə yüksəlmişdir. Ölkədə elektron ticarətin həcmi 2017-2018-ci illər arasında 2,8 
dəfə artmışdır. Maliyyə inkluzivliyinin səviyyəsinin artırılması və nəğdiz ödənişlərin 
genişləndirilməsi ilə bağlı hökumətin niyyəti Azərbaycan Respublikasında Maliyyə Xidmətlərinin 
İnkişafı ilə bağlı Strateji Yol Xəritəsi52 və 2018-2020-ci illərdə Rəqəmsal Ödənişlərin 
Genişləndirilməsinə dair Dövlət Proqramında əks olunmuşdur53.  
 

Cədvəl 2: Maliyyə inkluzivliyi 
(15 yaşından yuxarı olanların faizi) 

 

 2011 2014 2017 

Hesabın olması  15 29 29 
Kredit kartın olması  3 9 5 
Debit kartın olması  10 16 25 
Maliyyə institutunda hesaın olması  15 29 29 
Mobil pul hesabının olması  … … … 
Ötən il edilən və ya alınan rəqəmsal ödənişlər  … 18 25 
Ötən il onlayn nəsə almaq üçün internetdən istifadə etmişdir  … … 5 

… = məlumatlar mövcud deyil. 
Mənbə: Dünya Bankı. Qlobal Findeks Məlumat Bazası (https://globalfindex.worldbank.org).  

 
67. 2004-cü ildə qəbul olunmuş Elektron İmza və Elektron Sənəd haqqında Qanunla elektron 
imzalar Azərbaycanda NRYTN tərəfindən təsdiqlənən təşkilat tərəfindən sertifikatlşadırılmalıdır. 
Lakin elektron kommersiyanın və rəqəmsal ödənişlərin az inkişafını nəzərə alaraq, 
sertifikatlaşdırma sahəsində çağırışlar meydana çıxmışdır. Blokçeynlər və kriptovalyutalar kimi 
innovativ maliyyə texnologiyalarına marağın da az olduğu görünür.54 Eyni zamanda rəqəmsal 
identifikasiya onlayn hökumət xidmətlərinə bağlanan istifadəçilərin yoxlanılması üçün izləməni 
həyata keçirən SİM kartlardan istifadə olunaraq tətbiq olunmuşdur.  
 
68. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələri kimi yüksək olmasa da, pul köçürmələrinin həcmi 
Azərbaycanda yüksəkdir. Ölkəyə maliyyə axınları 2017-ci ildə ümumilikdə 1 milyard dollar olmuş, 
2016-cı illə müqayisədə kəskin artmışdır, lakin 2012-ci ildəki rəqəmin təxminən yarısını təşkil 
etmişdir.55 Bu, əsasən Rusiya Federasiyasından göndərilən pulun mübadilə məzənnəsinin 
dəyişikliyi ilə bağlıdır. Ölkədən maliyyə axınlarının həcmi azdır, lakin 2017-ci ildə 740 milyon dollar 
olmuşdur. Ölkəyə maliyyə axınları kimi ölkədən pul köçürmələrinin həcmi Azərbaycan manatının 
devalvasiyasına görə dollarla ifadadə azalmışdır. Mobil pul və onlayn ödənişlər kimi rəqəmsal 
texnologiyalar pul köçürmələrinə tətbiq olunan tranzaksiya xərclərini azaltmağa yardım edə bilər.  
 
69. AİB-in tədqiqatı ölkədə maliyyə inkluzivliyi, savadlılığı və təhsilinin aşağı səviyyədə olduğu 
qənaətinə gəlmişdir.56 Burada sektorun liberallaşdırılması, tələb olunan tənzimləyici 
mexanizmlərin hazırlanması, innovasiyaların dəstəklənməsi, maliyyə inkluzivliyinin 
genişləndirilməsi məqsədilə mobil pul və kredit və debit kartlarından geniş istifadə də daxil 
olmaqla rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi və vençur kapital bazarının inkişafı tövsiyə olunur.   

                                                 
52 http://e-qanun.az/framework/34254 
53 http://e-qanun.az/framework/40164 
54 Blokçeynlə bağlı Dünya Tədbirləri. 2018. Az Marağa Görə Bakıda Blokçeyn və Bitkoynla bağlı Konfrans ləğv 

edilmişdir. 31 avqust. https://azerbaijan.bc.events/en/article/blockchain-bitcoin-conference-baku-otmenyaetsya-iz-
za-nizkoy-zainteresovannosti-rinka-91935  

55 Dünya Bankı. 2017. Miqrasiya və Pul Köçürmələri ilə bağlı Məlumatlar. 
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data  2 dekabr 
2018-ci ildə baxılmışdır).  

56  ADBI. 2018. İşçi Sənədlər Silsiləsi No. 842: Azərbaycanda Maliyyə İnkluzivliyi, Maliyyə Savadlılığı, və Maliyyə 
Təhsili. Tokiyo https://www.adb.org/sites/default/files/publication/421611/adbi-wp842.pdf 

https://globalfindex.worldbank.org/
http://e-qanun.az/framework/40164
https://azerbaijan.bc.events/en/article/blockchain-bitcoin-conference-baku-otmenyaetsya-iz-za-nizkoy-zainteresovannosti-rinka-91935
https://azerbaijan.bc.events/en/article/blockchain-bitcoin-conference-baku-otmenyaetsya-iz-za-nizkoy-zainteresovannosti-rinka-91935
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70. Hökumət İKT-ə dair strateji yol xəritəsində rəqəmsal ödənişlərin inkişafını prioritet kimi 
nəzərə alır. Təklif olunan addımlara hüquqi və tənzimləyici bazanın rəqəmsal ödənişlər, eləcə də 
mobil operatorlara lisenziyaların verilməsi, onlayn ödənişlər üçün milli ödəniş sisteminin bank 
hesablarına inteqrasiyası, dövlət xidmətləri üçün ödənişlərə tətbiq olunan tranzaksiya haqlarının 
aradan qaldırılması ilə onlayn və mobil bankçılıqdan istifadənin dəstəklənməsi, elektron ödəniş 
platformasında elektron və mobil imzaların tətbiqinin genişləndirilməsi və rəqəmsal ödənişlərin 
faydaları ilə bağlı ictimaiyyət arasında məlumatlılığın artırılması üçün daha əlveirşli edilməsi 
aiddir.   
 
F. Dövlət Sektorunun İdarəetməsi  
 

1. İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları İnfrastrukturu  
 

71. Məlumat mərkəzi və şəbəkəsi. Hazırda bütün hökumət qurumları kompüter sistemlərini 
öz idarələrində idarə edir və onların fəaliyyətini həyata keçirir. Müvafiq İKT potensialı ilə Maliyyə 
Nazirliyi kimi bəzi hökumət qurumları öz sistemlərini həyata keçirməkdə mühüm məsələlərlə 
qarşılaşmır, lakin bir sıra hökumət qurumları kibertəhlükəsizlik, fəlakətin nəticələrinin aradan 
qaldırılması və şəbəkə idarəetməsi də daxil olmaqla çox mürəkkəb texniki məsələlərin 
öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkir.   İKT-ə dair strateji yol xəritəsi təkrarlanmanın azaldılması və 
İKT infrastrukturunun istismarı üzrə səmərəliliyin artırılması məqsədilə vahid hökumət klaudundan 
istifadə edərək (gklaud) dövlət idarəetməsi üzrə ümumi məlumat mərkəzindən yararlanmaq üçün 
tədbirləri təklif edir.  Oxşar olaraq, müxtəlif dövət təşkilatlarının genişzolaqlı internet potensialını 
paylaşa biləcəkləri, bütün hökuməti əhatə edən şəbəkə kənd və ucqar ərazilərə dövlət elektron 
xidmətlərinin genişləndirilməsinə yardım edə bilər. Hökumət rəqəmsal hökumətə keçidin 
sürətləndirilməsinin vacibliyini anlayır və bu istiqamətdə beynəlxalq sertifikatları olan Məlumatlar 
Mərkəzinin yaradılması, Elektron Hökumətin İcrası Qrupunun təsis olunması, VXSİDA nəzdində 
Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzinin yaradılması57, EHMS çərçivəsində İctimai Məlumat 
Resursları, Sistemləri və Elektron Xidmətlərin Reyestrinin yaradılması, sektor (kommunal, sosial 
və aqrar xidmətlər) üzrə vahid informasiya yarımsistemləri kimi tədbirləri həyata keçirir58. 

 
72. Kibertəhlükəsizlik. Hökumətdə İKT sistemlərinin sayının artmasını nəzərə alaraq, 
kibertəhlükəsizlik əsas narahatlıq doğuran məsələdir. Azərbaycan hökumətinin kompüter 
şəbəkələrini müdafiə etmək məqsədilə elektron təhlükəsizlik üçün fövqəladə vəziyyət şəraitində 
cavab tədbirləri heyəti59 informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı hallara cavab vermək məqsədilə 
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin nəzdində yaradılmışdır. NRYTN nəzdində sertifikatlaşdırma 
qurumu kimi fəaliyyət göstərən Elektron Təhlükəsizlik Xidməti də mövcuddur60. 
Kibertəhlükəsizliklə bağlı strategiya da hazırlanmaqdadır və NRYTN real vaxtda təhlükələrin 
monitorinqi üçün kiberəməliyyatlar mərkəzini işə salmaq niyyətindədir.   
   
73. Məkanla bağlı milli məlumatlar üzrə infrastruktur. Məkanla bağlı milli məlumatlar üzrə 
infrastruktur hökumət infrastrukturunda mühüm rol oynayır və əsasən rəqəmsal xəritələr və 
coğrafi məlumat sistemlərinə diqqət ayırır. Azərbaycanda müxtəlif hökumət və özəl təşkilatlar ayrı-
ayrılıqda məkanla bağlı məlumatların toplanılması, saxlanılması, emalı və dəstəklənməsi ilə 
məşğuldur, bu da resursların təkrarlanması ilə nəticələnir. Bəzi təşəbbüslər çoxsaylı məqsədlər 
üçün məkanla bağlı vahid məlumat bazasının formalaşdırılması məqsədi güdür, lakin bu 
təşəbbüslər əlaqələndirmənin zəif olması və hökumətin maraqlı tərəfləri arasında öhdəliklərin 
aydın bölüşdürülməməsinə görə uğursuz olmuşdur.    
 

                                                 
57 http://digital.gov.az/en 
58 https://www.e-gov.az/en/content/read/12 
59  Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi. https://cert.gov.az/ 
60 www.cert.az 

http://www.cert.az/
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74. Bu yaxınlarda61 “Asan Xidmət” və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK) Milli 
Məkan Məlumatları İnfrastrukturun formalaşdırılmasından məsul olacaqları ilə bağlı qərar qəbul 
olunmuşdur. Elektron hökümət portalı vasitəsilə rəqəmsal xidmətin təmin olunması üçün ümumi 
əlaqələndirmə “Asan Xidmət” in öhdəliyi olacaq, ƏMDK isə əsas operator kimi məkanla bağlı 
mövcud və gələcək məlumat bazarlarından məsul olacaq.    
 
75. Uğurla tətbiq olunacağı və icra olunacağı təqdirdə məkanla bağlı milli məlumatlar üzrə 
infrastruktur uzun müddətli perspektivdə məkanla bağlı məlumatlara dövlət xərcləmələrinin 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, habelə məkanla bağlı məlumat məhsullarının ölkə üzrə 
standartlaşdırılması və paylaşılmasına gətirib çıxaracaq.   Bu məlumatlar paylaşılacağı təqdirdə, 
inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi özəl sektor və startapların da hədəf qrupları (hökumətlər, fiziki 
və hüquqi şəxslər) üzrə coğrafi yerləşmə ilə bağlı tətbiqləri təklif etmə imkanı olacaq.  
  

2. İctimai xidmətlər və tətbiqlər 
 

76. Vahid ictimai elektron xidmətlər. Hökumət 2012-ci ildən etibarən ASAN bir pəncərəli 
sistemi ilə ictimai xidmətləri təmin edir.62 11 hökumət qurumu, eləcə də özəl şirkət və bizneslər 
tərəfindən təxminən 315 dövlət xidməti ölkədə “Asan Xidmət” in idarə etdiyi, ictimaiyyət üçün 
münasib 15 ASAN mərkəzi vasitəsilə mövcuddur. Xidmətlərin bəziləri onlayn həyata keçirilir, 
həmçinin mobil xidmətlər də mövcuddur. ASAN proqram təminatlarını inkişaf etdirən və 
tranzaksiya haqlarından gəlir əldə edən özəl sektorla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. 
ASAN 2015-ci ildə ictimai xidmətlərin göstərilməsinə görə BMT-nin İctimai Xidmət Mükafatına 
layiq görülmüşdür.63 Həmçinin, KOBİA təxminən 100 ictimai (G2B) və 1000 özəl (B2B) xidməti 
KOB-lara Kiçik və Orta Biznes Evləri vasitəsilə təmin edəcək.  
 
77. İctimai xidmətlərin genişliyi və funksionallığının göstəricisi olan BMT-nin elektron-
Hökumətin İnkişafı İndeksinə görə Azərbaycan 2018-ci ildə 193 ölkə arasından 70-ci yerdə 
qərarlaşmışdır (Qrafik 14).64 Bu sahədə inkişaf 2012-2016-cı illərdə sabit olmuş, Azərbaycan 96-
cı yerdən 56-cı yerə yüksəlmişdir. Lakin 2016-2018-ci illərdə ölkə 14 yer geriyə getmişdir. 
Baxmayaraq ki, Azərbaycanın balı 0.6274 -dan 0.6574-a yüksəlmişdir, ölkə digər ölkələr kimi 
yüksəlməmişdir.   

 
78. Sadəcə Onlayn Xidmət İndeksini müqayisə etdikdə Azərbaycan qlobal orta rəqəmdən 
yuxarıdadır, lakin Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası və Türkiyə kimi müqayisəli ölkələrdən bir 
qədər geridədir (Qrafik 14). İKT-ə dair strateji yol xəritəsində hökumət qurumlarının İKT 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsinin prioritet olduğunu nəzərə alaraq, reytinqin növbəti illərdə 
yaxşılaşacağı gözlənilir.  
  
  

                                                 
61 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 448 saylı, 28 dekabr 2018-ci il tarixli “Milli Məkdanla bağlı Məlumatların 

İnkişafı və İnteqrasiyası üzrə Qaydaların Təsdiq olunması ilə bağlı Sərəncamı.   
62 “Asan Xidmət”. http://www.asan.gov.az/en 
63 Astanada dövlət qulluğunun regional mərkəzi (ACSH) və BMT-nin İnkişaf Proqramı. 2016. İctimai Xidmətlərin 

Göstərilməsinin Bir Pəncərə Modeli: Azərbaycan Timsalında. Astana: UN House. 
http://www.astanacivilservicehub.org/category/library# 

64 BMT. BMT-nin Elektron Hökumətlə bağlı Biliklər Bazası. BMT-nin Elektron Hökumətlə bağlı Sorğusu. 2018. 
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 
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Qrafik 14: BMT-nin Elektron-Hökumətin İnkişafı İndeksi 

  
Mənbə: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. BMT-nin Elektron Hökumətlə bağlı Biliklər Bazası. BMT-nin Elektron Hökumətlə 
bağlı Sorğusu 2018. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018.  

 
79. Dövlət maliyyə idarəetməsi. Maliyyə Nazirliyi adekvat maliyyə informasiya sistemlərini 
yaratmışdır. Sistemlərin digər nazirliklər tərəfindən saxlanılan qeydiyyatlarla sinxronlaşdırılması 
məqsədilə inteqrasiya olunması ilə bağlı işlər davam edir.65 Dövlət borcunun idarə olunması ilə 
bağlı məlumat sistemi və dövlət xərcləmələri və fiskal idarəetmə üzrə məlumat sisteminin 
gücləndirilməsinin davam etdirilməsi məqsədəmüvafiq olar.  Davam etmək üçün proqram təminatı 
sistemlərini daha sağlam və qiymətləndirilə bilən etmək məqsədilə proqram təminatı sistemlərinin 
inteqrasiyası məqsədilə biznes prosesinin yenidən təşkili də tələb olunur.  
 
80. Geniş spektrlı ticarətin dəstəklənməsi. Dövlət Gömrük Komitəsi onlayn ticarət 
bəyannəmələrini dəstəkləyən “bir pəncərə” üzrə çox iş görmüşdür.66 Bununla yanaşı, Vergilər 
Nazirliyinin internet səhifəsində biznesin onlayn qeydiyyatı mexanizmi mövcuddur.67 İqtisadiyyat 
Nazirliyi də bir pəncərəli lisenziyalaşdırma və biznesə icazə portalını yaradır. Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatının Ticarətin Dəstəklənməsi ilə bağlı Sazişinin 1-ci Maddə ( Məlumatların Dərc olunması 
və Mövcudluğu) və 2-ci Maddəsini (İlkin Dərcetmə və Məsləhətləşmə) həyata keçirmək məqsədilə 
nazirlik ictimaiyyət və bizneslər üçün müxtəlif bölmələrlə onlayn portalı yaratmalıdır. Bu tələbdən 
başqa, Azərbaycanın regionda ticarət mərkəzi kimi coğrafi üstünlüyündən yararlanmaq məqsədilə 
ölkə elektron kommersiya və geniş spektrlı elektron kommersiya, o cümlədən elektron 
kommersiya haqqında qanun, vergi stimulları, elektron ödəniş infrastrukturu, anbar logistikası, 
mili vahid pəncərələr və geniş spektrlı ticarət üçün gömrüyün avtomatlaşdırılması üçün əlberişli 
mühiti yaratmalıdır. 
 
81. Torpağın idarəetməsi. Yaxşı fəaliyyət göstərən torpaq idarəetmə sistemi torpaq və 
daşınmaz əmlak üzrə mülkiyyətin hüquqi baxımdan təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün 
vacibdir. Bu, böyüyən daşınmaz əmlak bazarı, girov kimi qoyula bilən ipotekalar, investisiyaların 
stimullaşdırılması və daşınmaz əmlak sahəsində iş yerlərinin yaradılmasına görə iqtisadi inkişaf 
üçün vacib amildir. Bununla yanaşı, hökumət üçün torpağın idarəetməsi əmlak vergisini şəffaf 
şəkildə tətbiq edir və məkan planlaşdırması və monitorinqini dəstəkləyir.  
 

                                                 
65 AİB Dövlət İdarəçiliyinin Təkmilləşdirilməsi və Dövlət Sektorunun Səmərəliliyinin Artırılması Proqramı çərçivəsində 

bu sahəni dəstəkləmişdir. AİB. 2017. Prezidentin Direktorlar Şurasına Məruzəsi və Tövsiyəsi: Azərbaycan 
Respublikasında Dövlət İdarəçiliyi və Dövlət Sektorunun Səmərəliliyinin Artırılması Proqramı. Manila. 

66 Azərbaycan Hökuməti. Gömrük Xidməti. http://customs.gov.az/en/ 
67 Azərbaycan Hökuməti, Vergilər Nazirliyi. http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=birpencere&bolme=registration 
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82. Sovet dövründə torpaq və əmlak dövlətə məxsus idi, nəticə etibarilə, torpağın idarəetməsi 
ilə bağlı məlumat bazaları mövcud deyildi. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan tez 
bir zamanda sürətli, lakin hər zaman dəqiq olmayan, keyfiyyətsiz kadastr xəritələri və məhdud 
hüquqi dəyəri olan əmlak hüquqları ilə nəticələnən torpağın qeydiyyatı prosesi ilə müşayiət olunan   
torpaq islahatlarını həyata keçirmişdir.  Bu yaxınlarda, Dünya Bankının layihəsi torpaq və əmlakın 
qeydiyyatı, o cümlədən digər maraqlı tərəflərlə rəqəmsal inteqrasiya (notariuslar və vergi idarələri) 
və yeni rəqəmsal xəritələrin yaradılmasına yardım etmişdir. Bu gün torpaq idarəçiliyi üzrə bu 
xidmətlər, eləcə də torpaqların qeydiyyatı, məkan məlumatlarının toplanılması və yenilənməsi, 
habelə dövlət əmlakının qeydiyyatı və özəlləşdirilməsi ƏMDK-nin öhdəliyinə aiddir.   
 
83. Dünya Bankının layihəsi çərçivəsində təklif olunan fəaliyyətlərin çoxunun icrası, xüsusilə 
İKT sisteminin elektron hökumət xidmətlərinə inteqrasiyası qısa zamanda başa çatacaq..  
 
G. Şəhər sektoru  
 
84. Bakıda İKT-nin hazırda şəhər sakinlərinin təhlükəsizlik və rifahına töhfə verdiyi bır sıra 
sahələr mövcuddur. Bütün şəhəri tədricən əhatə etməkdə davam edən pulsuz xidmət olan 
bələdiyyə Wi-Fi şəbəkəsi mart 2017-ci ildə işə salınmışdır.68 Svetaforları mərkəzi sistemə və 
CCTV monitorinqə bağlayan nəqliyyatı idarəetmə sistemi də mövcuddur.69 Baza ağıllı telefon 
tətbiqi olan Sakinlərlə bağlı Məlumat tarixi məkan İçərişəhərdə sakinlər üçün mövcuddur, bu da 
yerləşmə ilə bağlı məlumat və xidmətləri (yaxınlıqda yol işləri, ən yaxın velosiped icarə 
stansiyaları və mədəni tədbirlər) təmin edir.70  
 
85. Lakin real vaxtda monitorinqi aparılan, ağıllı şəhət üçün bazanı formalaşdıran nəqliyyat, 
hava, enerji və ictimai təhlükəsizliklə bağlı məlumat ötürücülərini əhatə edən vahid yanaşmanın 
mövcud olmadığı görünür.71  
 

IV. NƏTİCƏLƏR 
 
86. IKT infrastruktur Azərbaycanda genişlənmişdir və əhali arasında internetdən istifadə 
nisbətən yüksəkdir. Lakin ölkə İKT-ə dair strateji yol xəritəsində qeyd olunduğu kimi arzuolunan 
nəticələri əldə etmək məqsədilə bu sahədə infrastruktunu kifayət qədər istismar etmir və 
internetdən istifadədən yetərli dərəcədə faydalanmır. Nəticə etibarilə, İKT hələ iqtisadiyyatın 
planlaşdırılan transformasiyası üçün tələb olunan, gözlənilən geniş spektrlı təsirə malik deyil. Bir 
sıra əsas sahələrdə təkmilləşdirmələr İKT-nin daha səmərəli tətbiqi və istifadəsi ilə nəticələnəcək. 
Bu sahələr aşağıda vurğulanır.  
 
A. E-Hökumət 
 
87. Azərbaycan “Asan Xidmət” vasitəsilə dövlət xidmətlərinə ictimai əlçatanlığın 
dəstəklənməsində irəliləyişlərə nail olmuşdur. Hazırda 450 elektron xidmət elektron hökumət 
portalı vasitəsilə təmin olunur. Bu missiyanı davam etdirmək məqsədilə VXSİDA (i) elektron 
hökumət akademiyasının yaradılması, (ii) elektron hökumət tədqiqat mərkəzinin yaradılması, (iii) 
elektron hökumət üzrə potensialın gücləndirilməsi və biliklərin mübadiləsi, habelə (iv) elektron 

                                                 
68 R. Şirinov. 2017. Bakıda Pulsuz WIFI-ı necə əldə etmək olar. AzerNews. 29 mart 

2017https://www.azernews.az/nation/110716.html 
69 Glosec. Bakı “Ağıllı Şəhər”. http://glosecgroup.com/projects/baku-smart-city/ 
70 A. Ismayilov. 2017. Şəhərlərin Tarixi Yerlərində “Ağıllı Şəhər” İnfrastrukturunun Həyata Keçirilməsi. Tədqiqat 

Mərkəzi və Şərqi Avropanın “Ağıllı Şəhərləri” Konfransında təqdim olunmuşdur. Lyublyana, Sloveniya. 29–30 
noyabr. http://www.smarttowns.eu/wp-content/uploads/2017/11/Implementation-of-Smart-city-infrastructure-in-
historical-centres-of-cities.pdf 

71 Azərbaycanda Bakı və digər şəhərlər AİB-in Gələcək Şəhərlər Proqramına qoşulmağı nəzərdən keçirə bilər. Bu 
proqramın məqsədi seçilmiş şəhərlər üzrə rəqəmsal layihələr üzrə dizaynı və vahid planı təmin etməkdən ibarətdir. 
AİB. 2018. Texniki Yardımın Tamamlanması ilə bağlı Hesabat. Asiya və Sakit Okeanı regionunda Gələcək 
Şəhərlər Proqramının Yaradılması. Manila. https://www.adb.org/projects/49053-001/main 
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hökumət infrastrukturunun yaradılması (gklaudun həyata keçirilməsi) ilə bağlı işləri 
intensivləşdirməyi planlaşdırır.  
 
88. “ASAN xidmət”in əldə etdiyi təqdirəlayiq irəliləyişləri nəzərə alaraq, bu, regionun digər 
ölkələrində təkrarlana bilər. “ASAN xidmət” təcrübəsinin digər ölkələrə transferini dəstəkləmək və 
“ASAN xidmət”in vahid ictimai elektron xidmətlər üçün model kimi biliklər üzrə regional tərəfdaşlıq 
proqramları vasitəsilə Asiya və Sakit okeanı regionunda tanıtımı vacib olacaq.  Bu, Əfqanıstanda 
“Asan Xedmat”ın yaradılması ilə artıq həyata keçirilmişdir72.  
 
B. Rəqəmsal mikro, kiçik və orta müəssisələr 
 
89. Mikro və KOM-lar, xüsusilə potensiallarını texnologiya və innovative biznes modellərinə 
əsaslandıranlar ölkə iqtisadiyyatını resurslara əsaslanan iqtisadiyyatdan biliklərə əsaslanan 
iqtisadiyyata transformasiya etməkdə əsas stimul ola bilər. Bır sıra qurumların proqramları 
hazırda və ya gələcəkdə mikro və KOM-ları maliyyələşdirmə, təlim və inkubasiyalarla 
dəstəkləməyi planlaşdırır. Lakin bu səylər qeyri-səmərəli əlaqələndirilir; vahid qurum nəzdində 
daha yaxşı harmonizasiya tələb olunur. Dünya təcrübəsi, həmçinin göstərir ki, sahibkarlıq və 
innovasiyalar əlverişli siyasət mühitində akademiya və sənaye ilə güclü əməkdaşlıq vasitəsilə 
gücləndirilir. Dəstək, eyni zamanda innovativ və texnologiyalarla işləyən mikro və KOM-lar üçün 
ayrı-ayrı dəstək proqramları ilə birgə əlverişli ekosistemin gücləndirilməsi və yaradılması üçün 
nəzərdən keçirilə bilər.   
 
C. Təhsil   
 
90. TPTT rəqəmsal iqtisadiyyat üçün ixtisaslaşmış dəstək bacarıqlarının formalaşdırılmasında 
vacib vasitə ola bilər. Kompüter şəbəkələşməsi, məlumat bazasının idarəetməsi və şifrələmə kimi 
sahələrdə baza bilik və təcrübənin yaradılması digər ölkələrdə olduğu kimi TPTT vasitəsilə tədris 
oluna bilər. Azərbaycanda bunu həyata keçirmək məqsədilə TPTT müasir İKT vəsaitlərini, çox 
güman ki, sənayedə tanınan proqramları (Cisco, Oracle və Microsoft) və dərsləri keçə bilən 
təlimçiləri təklif edən qlobal şirkətlərlə tərəfdaşlıq vasitəsilə əldə etməlidir.    
 
91. Ali təhsildə texnologiya ilə bağlı tədqiqatın aparılmasına dəstək, həmçinin ölkəyə rəqəmsal 
texnologiyaların absorbsiyası və transferini sürətləndirəcək. Universitetlər müasir biznes 
ehtiyaclarına cavab vermək məqsədilə tədris proqramlarını uyğunlaşdırmaq, startapların 
inkubasiyası və innovativ bizneslərin dəstəklənməsi ilə özəl sektorla əməkdaşlıq edə bilər. 
Əməkdaşlıq sistemi universitetlər, Təhsil Nazirliyi, digər müvafiq hökumət qurumları və 
işəgötürənlər arasında zəruri bacarıq və istedadların hazırlanması məqsədilə ən çox tələbat olan 
bacarıqları müəyyən etmək və bununla da universitet proqramlarını buna adaptasiya etmək üçün 
yaradıla bilər.  
  
D. Elektron Kənd Təsərrüfatı  
 
92. Rəqəmsal texnologiyalar kənd təsərrüfatı sektorunun canlandırılması və məhsuldarlıq, 
innovasiyalar və kənd yerlərinin rifahının artırılması üçün vacib hesab edilir. Bununla bağlı, 
aşağıdakıları həyata keçirmək faydalı olardı: 

(i) Kənd təsərrüfatı biznesləri üçün bazar infrastrukturunun inkişafını əhatə edən 
sektorun hərtərəfli inkişafına dəstək; kənd yerlərində maliyyə inkluzivliyi, kənd 
təsərrüfatı müəssisələri üçün sığortanın mövcudluğu və kənd təsərrüfatı 
istehsalının səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə rəqəmsal texnologiyaların 
tətbiqi (mobil pul, elektron ödənişlər, böyük həcmli məlumatlar və dəqiq 
təsərrüfatçılıq); və rəqəmsal texnologiyanın daha yaxşı absorbsiyası və tətbiqi 
məqsədilə kənd təsərrüfatı elm və təhlisinin müasirləşdirilməsi   və 
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(ii) Qida təhlükəsizliyinə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqində ən yaxşı praktika 
nümunələrinin mübadiləsi məqsədilə bilik forumları, habelə müxtəlif məlumat 
mənbələrinin qida təhlükəsizliyinin təhlili üzrə plaforma və müxtəlif auditoriyalara 
(Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları, ictimaiyyət və bizneslər) ünvanlanan 
qida təhlükəsizliyi üzrə onlayn məlumat portalına inteqrasiyası üçün sistemlərin 
konsepsiyalaşdırılması.  

 
E. Geniş spektrlı Elektron Kommersiya  

 
93. E-kommersiya dünyada böyüməyə davam edir və geniş spektrlı elektron kommersiya 
hətta daha sürətlə inkişaf edir. Elektron kommersiyanın istifadəsi hazırda Azərbaycanda zəifdir 
və iqtisadi mühit elektron kommersiyanın inkişafı üçün əlverişsizdir. Elektron kommersiya, 
istehlakçıların müdafiəsi məqsədilə elektron kommersiya haqqında qanunlar, elektron 
kommersiya tranzaksiyaları üzrə müvafiq vergilər, əlveirşli internet, elektron ödənişlər və 
logistikanın inkişafı məqsədilə müvafiq ekeosistem tələb olunur.  Müvafiq hökumət qurumları 
arasında elektron kommersiya ilə bağlı müzakirələri, bu sahədə təcrübəsi olan beynəlxalq 
təşkilatlarla biliklərin mübadiləsinə dair tərəfdaşlıqların yaradılması, o cümlədən elektron 
kommersiya şirkətləri, eləcə də elektron ödəniş və fintex şirkətlərini və ikitərəfli donorları 
dəstəkləmək vacib olacaq.    
 
94. Dəstək, həmçinin azad ticarət sazişinə müvafiq olaraq milli vahid pəncərəli ticarət, vahid 
biznes portalı və ticarətlə bağlı müvafiq məlumatlar üçün onlayn internet səhifəsi kimi hökumət 
tərəfindən ticarətin dəstəklənməsi fəaliyyətlərini nəzərdə tutur.   
 
F. Rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə əlverişli mühit  
 
95. Hökumət diversifikasiya üçün İKT-ni vacib hesab etdiyinə baxmayaraq, rəqəmsal 
iqtisadiyyatın gücləndirilməsi məqsədilə səylər əlverişli mühitin inkişafına mane olan bəzi 
çağırışlara görə uğurlu olmamışdır. Bu çağırışlara ünvanlanmaq məqsədilə aşağıdakı sahələr 
üzrə işləmək vacib olacaq:  

(i) Telekommunikasiya sektoru üzrə tənzimləyici mühitin gücləndirilməsi (müstəqil 
tənzimləyici qurumun təsis olunması); 

(ii) Hərtərəfli milli genişzolaqlı şəbəkə planının hazırlanması ilə başlayaraq özəl 
sektorun iştirakı ilə milli genişzolaqlı şəbəkənin genişləndirilməsi;  

(iii) Elektron hökumət infrastrukturunun, o cümlədən gklaud, hökumət sistemləri üzrə 
müəssisə arxitekturası və kibertəhlükəsizliyin yaradılması; 

(iv) Geniş maliyyə inkluzivliyini əhatə edən və onlayn ödənişləri dəstəkləyən elektorn 
ödənişlərin inkişafı;  

(v) Rəqəmsal və standart sənədlər və  

(vi) Ümumi icitimaiyyət üçün rəqəmsal savadlılığın dəstəklənməsi.  




