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1 Kompüterləşmə prosesində informasiyanın rolu və informasiya iqtisadiyyatı. 

Plan: 

1.İqtisadi informasiya anlayışı. 
2.İnformasiya iqtisadiyyatı və sənaye iqtisadiyyatı. 
3.Yaradıcı insan və iqtisadi informasiyanın metodu. 

1. İqtisadiyyat termini iki müxtəlif anlayışı ifadə etmək üçün istifadə olunur. Birinci – 
iqtisadiyyat insanın həyatı və inkişafı üçün vacib olan obyektlərin yarandığı, bölüşdürüldüyü və 
istifadə olunduğu ictimai həyat sferasıdır.  Bu halda o, təcrübi iqtisadiyyatdır. İkinci – iqtisadiyyat 
rifahın yaranması, bölgüsü və istifadəsini öyrənən elmdir, Bu halda o, nəzəri iqtisadiyyatdır. Hər 
bir iqtisadi sistem özünün hökmran olduğu iqtisadi üsulla fərqlənir.  Sənaye iqtisadiyyatında 
sənaye müəssisələri hökmrandır və o, ənənəvi iqtisadiyyat hesab edilir. 

20-ci əsrin sonlarında inkişaf etmiş ölkələrin ictimai həyatında müəyyənedici rol oynamağa 
başlayan iqtisadi hadisə aydın şəkildə təyin olundu. Bu hadisə yaradıcı əməyin üstünlük təşkil 
etməsindən ibarət oldu. Yaradıcı adı altında heyvan və ya maşın tərəfindən həyata keçirilə 
bilməyən istənilən ali insan fəaliyyəti başa düşülür. Yaradıcı fəaliyyətin məhsulu sənaye əsri 
üçün xarakterik olan maddi deyil, informasiya məhsuludur.  İnformasiya məhsullarının 
yaradılması, bölgüsü və istifadəsi üzrə ictimai münasibətlər puldan istifadə edilməklə əmtəə 
mübadiləsi vasitəsilə ifadə olunmur. Beləliklə, sənaye iqtisadiyyatı informasiya iqtisadiyyatı ilə 
əvəz olunur. İnformasiya iqtisadiyyatı termininin elmə daxil olması 1996-1998-ci illərdə üç hissəli 
“İnformasiya əsri: iqtisadiyyat, cəmiyyət və mədəniyyət” monoqrafiyasını çap etdirmiş ispan-
amerikan iqtisadçısı Manuel Kastelsin xidmətidir. Bu gün iqtisadçılar informasiya cəmiyyətinin 
müəyyən olunması üçün müxtəlif meyarlardan istifadə edirlər: 

a)texnoloji meyar – yeni texnologiyalar informasiya cəmiyyətinin yaranması əlaməti kimi 
qəbul edilir. Kabel və peyk televiziyası, kompüter şəbəkələri, fərdi kompüterlər, yeni ofis 
texnologiyaları, internet və s. nəzərdə tutulur.  

b)iqtisadi meyar – bu, informasiyanın iqtisadi dəyərinin artımının üçotunu nəzərdə tutur. 
Ü.D.M-da informasiya biznesinin payının artımı informasiya cəmiyyəti istiqamətində hərəkət kimi 
izah olunur. Iqtisadi meyar özünün  nəzəri əsaslandırılmasını Herbet Şillerin işlərində tapmışdır. 
O, belə nəticəyə gəldi ki, informasiya və kommunikasiya ilə bağlı istənilən innovasiyaya 
münasibətdə həlledici rol bazara məxsusdur: informasiya əmtəəyə çevrilməlidir, yəni 
informasiyanın əldə edilməsi daha çox kommersiya əsasında mümkün olacaq.  

c)əmək meyarı – burada əhalinin məşğulluğunun strukturu və bu  strukturun dəyişmə 
tendensiyaları nəzərdən keçirilir. Fərz olunur ki, cəmiyyət öz inkişafının informasiya mərhələsinə 
məşğul əhalinin əksəriyyətinin informasiya sferasında işlədiyi zamanı daxil olur. Müasir 
iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi əsas qabiliyyəti informasiyanın yaradılması və istifadəsi olan 
insanlardır. 

d)məkan meyarı – coğrafi prinsipə əsaslanır. Əsas nəzərə çarpdırılan məqam müxtəlif 
yerləri birləşdirən və buna görə də cəmiyyət həyatının məkan-zaman aspektlərinə dərin təsir 
göstərə bilən informasiya şəbəkələridir. Bu cür yanaşma zamanı müasir cəmiyyət informasiya-
şəbəkə cəmiyyəti kim nəzərdən keçirilir.  

c)yaradıcı meyar - daha çox yaradıcı yəni kreativ fəaliyyət ön planda olur. 
 
İnformasiya iqtisadiyyatı termini iki formada ifadə edilir:  İnformasiya iqtisadiyyatı 

yaradıcı əməyin və informasiya məhsulunun üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətdir.  İnformasiya 
iqtisadiyyatı özünün tədqiqat obyekti informasiya iqtisadiyyatı olan  nəzəriyyədir. 
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2. Sənaye(ənənəvi) iqtisadiyyatı və onun informasiya iqtisadiyyatı ilə əvəz edilməsinin qısa 
müqayisəli təhlilini göstərək.  

a)Məhsul – sənayeləşmiş cəmiyyətdə məhsulun əsas növü kimi maddi obyekt çıxış edirsə 
informasiya cəmiyyətində bu, maddi formadan məhrum edilmiş olan informasiya obyektidir. 
İnformasiyalı cəmiyyət zamanı iqtisadiyyatda əsas rolu mürəkkəb maddi-informasiya məhsulları 
(disklər, yaddaş kartları və s.) oynayır. Sənayeləşmiş cəmiyyətdə maddi istehsal, informasiya 
cəmiyyətində isə informasiya istehsalı üstünlük təşkil edir.  

b). Əmək – sənayeləşmiş cəmiyyətdə əməyin əsas növü kimi məhsuldar əmək hesab edilən 
adi(fiziki, əl əməyi) əmək çıxış edir. Bu zaman yaradıcı əmək qeyri-məhsuldar hesab edilir. 
Informasiyalı cəmiyyətdə isə əksinə olaraq yaradıcı əmək üstünlük təşkil edir. Belə ki, yaradıcı 
əmək məhsuldar, adi əmək isə qeyri-məhsuldar hesab edilir. 

c)Sərvət – sənayeləşmiş cəmiyyətdə sərvət adı altında insana aid olan material dəyərləri 
başa düşülür. Belə sərvət insana qarşı münasibətdə zahiri sərvət kimi  çıxış edir. Informasiyalı 
cəmiyyətdə isə sərvət adı altında insanın daxili sərvəti – onun şəxsi keyfiyyətlər sistemi başa 
düşülür. Insan xarici sərvətini itirə bilər, daxili sərvətini yox. 

d)Kapital – sənaye iqtisadiyyatında kapitalın əsas maddiləşmiş formasından istifadə edilir. 
Amma İİ-da kapital dedikdə insanın daxili keyfiyyətləri başa düşülür. (təhsili, bacarığı, 
intellektuallığı). 

e)Pul – sənaye cəmiyyətindəson məqsəd puldur. İİ-da isə son məqsəd yaradıcı yüksək 
fəaliyyətdir. Pul isə ona çatmaq üçün vasitə. 

ə)İnsan modeli – sənayedə insan  modeli olaraq “iqtisadi insan” qəbul edilirsə İİ-də isə 
“yaradıcı insan” modeli əsasdır. 

j)Sosial qarşılıqlı əlaqə - istənilən cəmiyyətdə iqtisadiyyatın fəaliyyəti sosial qarşılıqlı 
əlaqələrə-fərdlərin birgə ictimai fəaliyyətlərinə əsaslanır. Sənaye cəmiyyətində 
özgəninkiləşdirilmiş və pul dövrüyyəsi vasitəsilə ifadə olunmuş əmtəə mübadiləsi şəklində olan 
qarşılıqlı əlaqə üstünlük təşkil edir. İnformasiya cəmiyyətində sosial qarşılıqlı əlaqələr yaradıcı 
əməyin məhsullarının informasiya mübadiləsi şəklində üstünlük təşkil edir. Bu əlaqələr 
şəxslərarası xarakterə malikdir və birbaşa(məs:qarşılıqlı münasibətlər) və dolayı (məs:kitabların 
yazılması) institutlarına bölünür. 

Cədvəl 1. Informasiya iqtisadiyyatı və sənaye iqtisadiyyatı. 

s/s aspekt Sənaye iqt. Informasiya iqt. 

1 Məhsul maddi informasiyalı 

2 əmək adi yaradıcı 

3 kapital fiziki insan 
4 Sərvət zahiri daxili 

5 Dəyər əmək 
məsrəfləri 

yaradıcılıq vaxtı 

6 Tələbat çoxlu tək 

7 pul məqsəd vasitə 

8 insan iqtisadi yaradıcı 

 

3. İnformasiya iqtisadiyyatının əsasında “yaradıcı insan” modeli dayanır. Yaradıcı insan 
konsepsiyası hesab edir ki, informasiya cəmiyyətinin əsas estetik prinsipi ali fəaliyyətə mütləq 
rifah yanaşılmasıdır. Real həyatda insanları inkişaf etmiş və inkişaf etməmiş hissələrə bölmək 
çətindir. Çünki hər bir insan hər iki növün xüsusiyyətlərinə malikdir. Fiziki impulsların güclü təsiri 
altında mövcud olan yradıcı insanlara tez-tez rast gəlinir. Yüksək fəaliyyət prosesində insan onu 
müdafiə və özünüyetərlilik hissi ilə təmin edən təəssüratı oyadan təbiətlə birgəliyini pozur. 
Yaradıcılıq insanın digər insanlardan kənarlaşması, məsafələşdirilmə prosesidir. Ona görə də 
yaradıcılıq hər hansı diskomfort və narahatçılıq hissi ilə mütləq şəkildə asılıdır. 
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Sənaye  dövründə qarşılıqlı əlaqənin üstün forması əl əməyinin maddi məhsullarının 
mübadiləsi olur ki, bunun hesabına da iqtisadi proseslər mexanika metodları vasitəsilə uğurlu 
şəkildə təsvir olunur. Ona görə də sənaye iqtisadiyyatı mexaniki xarakterə malikdir. 
Informasiyalı cəmiyyətdə isə təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı əlaqələri özü ilə xüsusi fərdlər 
arasında  yaradıcı fəaliyyətin məhsullarının informasiya mübadiləsini təqdim edir. (cədvəl  2). 

 

İndi isə informasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsiplərini nəzərdən keçirək: 

a)Şəxsi yanaşma – informasiya iqtisadiyyatının mərkəzi obyekti kimi xüsusi fərd çıxış edir. 
Burada insanların oxşarlığına deyil, onların müxtəlif keyfiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirilir.  

b)Qrup yanaşması _ yaradıcı iunsanlar bəzən bir araya gələrək qrup halında fəaliiyət 
göstərirlər. 

c)Psixoloji yanaşma – fərdin iqtisadi yanaşmasının tədqiqi zamanı onun şəxsi keyfiyyətlər 
sistemində mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyətləri öyrənilir.  

 

cədvəl 2  “informasiya iqtisadiyyatının 

metodu” 

 

 

 

d)Təcrübi yanaşma – informasiya iqtisadiyyatının əsas qanunu etibarlı təcrübi verilənlərin 
təhlili əsasında qəbul edilir. Xüsusidən ümumiyə doğru metodu üstünlük təşkil edir. Əsas nəzəri 
nəticələr ciddi təcrübi əsaslanmaya malik olmayan başlanğıc postulatlar sisteminin formal-
məntiqi təhlili vasitəsilə əldə olunur. 

e)Lokal yanaşma – istənilən dövrdə və istənilən cəmiyyət üçün ədalətli xüsusi qanunların 
mövcudluq imkanı qəbul edilmir. Hər bir aşkara çıxarılmış qanunauyğunluq məkan, zaman, qrup 
və başqa sərhədlərə malikdir. Sənaye iqtisadiyyatı xüsusi qanunlar-əmək dəyəri, təklifin 
azalması, tələb və s. qanunlar sistemində qurulmuşdur.  

ə)Fənlərarası yanaşma – informasiya iqtisadiyyatı iqtisadiyyat və sosiologiyanın 
kəsişməsində yerləşən fənlərarası qarşılıqlı əlaqələrin bütün formalarını öyrənən ictimai elmləri 
ümumiləşdirir. (hüquq, fəlsəfə, tarix) 

 

 

 

 

 

 

 

Sənaye                      informasiya                             

iqtisadiyyatı 

                                      iqtisadiyyatı 

sosiologiya mexanika 

iqtisadiyyat 



6 
 

 

2.  İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və mahiyyəti. 
  
Plan: 
1.İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsinin obyektiv şərtləri. 
2.İnformasiya termininin meydana gəlməsi. 
3.İnformasiya inqilabının mərhələləri və dövlət informasiya ehtiyatları. 
 
 
1.Sürətlə yayılmasına baxmayaraq İİ-ı təsadüfi hadisə kimi çıxış etmir. O, ilmi-texniki və 

sosial tərəqqinin nəticəsidir. İİ-nın meydana gəlməsinə qədər olan prosesləri təhlil edərkən 
görürük ki, bir sıra hadisələr informasiyalı cəmiyyətin yaranmasına təkan vermişdir: 

1.20-ci əsrin ortasında maşın istehsalının inkişafı maddi istehsal sahəsində ilk avtomatların 
yaradılmasına və uğurlu fəaliyyətinə səbəb oldu; 

2.sənaye istehsalının tam avtomatlaşdırılması ilk sənaye robotlarının yaranmasına səbəb 
oldu; 

3.80-ci illərin ortasında ilk idarəetmə informasiya sistemləri aktiv istifadə edildi; 
4.90-cı illərdə birləşmiş informasiya sistemləri  fəaliyyət göstərməyə başladı. 
5.90-cı illərin sonlarında informasiya texnologiyası və telekommunikasiyaların inkişafı əsl 

qloballaşdırmanı reallığa çevirdi. 
Beləliklə, ikimininci ilin sonu yeni tip iqtisadiyyat və yeni texnoloji istehsal gücünün inkişafı ilə 

yadda qaldı. 
Informasiya iqtisadiyyatı özlüyündə mövcud deyil. O, informasiya cəmiyyətinin təməlini 

yaradır və onun çərçivəsində mühüm tərkib hissə kimi fəaliyyət göstərir. 
 
2.Termin – sözü elm, texnika və digər sahələrdə müəyyən anlayış ifadə edən sözdür. 

İnformasiya terminindən əvvəl informatika sözü işlənilmişdir. Informatika sözünü isə ilk dəfə 
olaraq Fransa alimləri elmi dilə daxil etmişlər. Bu söz iki sözün birləşməsində ibarətdir: 
“informatio” və “avtomatique” sözlərindən. Bu terminlər də birlikdə “informatika avtomatikası” və 
ya “informasiyanın avtomatik emalı”başa düşülürdü. 

Fərdi kompüterlərin geniş vüsət almasını əsas götürərək 80-ci illərdə keçmiş sovetlər 
ölkəsinin orta və ali məktəblərində bir fənn kimi tədris olunmağa başlandı. 

Daha sonralar bu termin yerini informasiya termininə verdi. Informasiya latın sözü olub 
mənası obyekt və hadisə haqqında müəyyən məlumatın verilməsi, nəyinsə izah edilməsi 
deməkdir. 

Son illərdə informatikanın müstəqil bir elm kim inkişafında elektron texnikasının, xüsusilə 
kompüterlərin həlledici rolu olmuşdur. İnformatika qarşılıqlı əlaqədə olan üç komponentdən 
ibarətdir: 

 
1.informasiya daşıyıcıları(data medium) 
2.texniki vasitələr 
3.proqram və alqoritmik vasitələr 
 
Informasiyaya üç nöqteyi-nəzərdən yanaşılır: 
1.fundamental elm kim 
2.tətbiqi elm kim 
3.iqtisadiyyatın bir hissəsi kimi 
 
Geniş mənada informatika – kompüterlərin və telerabitə vasitələrinin köməyilə informasiyanın 

emalı, mühafizəsi problemlərini öyrənən müxtəlif elm və istehsal sahələrinin vəhdəti kimi başa 
düşülür. 
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3.İnformasiya inqilabının mərhələləri. 
1-ci informasiya inqilabı – yazının yaranması ilə bağlıdır. 
2-ci ____________    təqribən 16-cı əsrin ortalarından başlamışdır və kitab ixtirası ilə bağlı 

olmuşdur. 
3-cü____________    19-cu əsrin sonlarında elektrikin ixtirası ilə bağlıdır. Elektrikin istifadəsi 

nəticəsində teleqraf, radio və telefon yaradılmışdır. 
4-cü informasiya əsri 70-ci illərdən başlamışdır ki, mikroprosessorlar və fərdi kompüterlərin 

yaradılması olmuşdur. 
 
Dövlət informasiya ehtiyatları - Dövlət informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılmasında dövlət 

hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün 
müəssisələr, idarə və təşkilatlar, vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.  Dövlət hakimiyyət orqanları 
onların sərəncamında olan dövlət informasiya ehtiyatlarını formalaşdırır və səlahiyyətləri 
daxilində onlardan istifadəni təmin edirlər. Dövlət informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması 
prosesləri dövlət büdcəsindən, xüsusi vəsaitlərdən və digər fondlardan maliyyələşdirilir. 

Milli informasiya ehtiyatları – dövlət informasiya ehtiyatlarının bir qismi Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən milli informasiya ehtiyatları elan edilə bilər və milli 
sərvət kimi mühafizə edilməlidir. 

Daxil olma növünə görə informasiya ehtiyatları – daxil olma növünə görə informasiya 
ehtiyatları açıq və qapalı  ola bilər. Qanunvericiliklə daxilolma növünə görə məhdudlaşdırılmış, 
sənədləşdirilmiş informasiya istisna olmaqla dövlət informasiya ehtiyatları istifadə üçün açıqdır. 
Məhdudlaşdırılmış daxilolma növlü informasiya ehtiyatları hüquqi rejiminə görə dövlət sirli və 
konfidensial ola bilər. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, istifadə qaydası və mühafizəsi 
“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilir. Dövlət sirrinə aid 
edilməyən, lakin vətəndaşların, idarə və tşkilatların qanuni marağının qorunması məqsədi ilə 
məxviliyi təmin edilmiş informasiya konfidensial xarakter daşıyır. Bu tip informasiyaların 
istfadəsinə, yayılmasına yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş 
hallarda yol verilə bilər. 

 
  

 
 
 

 
 

3.  İnformasiya iqtisadiyyatının strukturu. 
 
Plan: 

1. Cəmiyyətin informasiya ehtiyatları və onların təsnifatı. 
2. İnformasiya texnologiyaları və onların iqtisadiyyatda rolu.  
3. İİ-nın modeli, mühüm tərkib hissələri və İntellektual istehsal. 
 

1.Nəyinsə strukturu dedikdə - onun bütün tərkib elementinin müəyyən nisbəti başa düşülür. 
Milli iqtisadiyyat mürəkkəb, hərtərəfli hadisədir və onun strukturunu çox vaxt sahə kəsiyindən, 
yaxud mülkiyyət forması mövqeyindən nəzərdən keçirmək lazımdır. Sahə strukturlarının 
müqayisəsi milli təsərrüfatları nəzərdən keçirən zaman tam kifayət edir. İqtisadiyyatın keyfiyyət 
baxımından yeni tipinin – informasiya tipinin təhlili zamanı nəzərdən keçirilən hadisənin 
məzmununu başa düşmək üçün yalnız bir sahə strukturu kifayət etmir, onun tərkib hissələrini 
aydınlaşdırmaq lazımdır.  İİ-nın mühüm ilkin tərkib hissələri kimi informasiya ehtiyatları və 
informasiya texnologiyaları çıxış edir. 
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İnformasiya ehtiyatları (İE) – İİ-da əsas kateqoriyalardan biridir. IE – sahəsində əmək 
qabiliyyətli əhalinin ən ixtisaslı və yaradıcılıq baxımından faəl hissəsinin intellektual fəaliyyət 
məhsulu mövcuddur. İE – dedikdə məqsədyönlü şəkildə istifadə etmək üçün cəmiyyətdə 
toplanmış biliklər başa düşülür. İE – aktiv və passiv informasiya ehtiyatlarına bölünür. İE-nın 
aktivlərinə avtomatlaşdırılmış, saxlama və emal edilməsi mümkün olan, yəni xüsusi maddi 
daşıyıcılarda yerləşdirilmiş intellektual fəaliyyət məhsulları aiddir. Onlardan istənilən anda 
istənilən subyekt istifadə edə bilər. Passivlər isə müvafiq daşıyıcılara malik olmayan və buna 
görə də kifayət qədər məhdud tətbiq sahəsilə məhdudlaşdırılan intellektual fəlaliyyət 
məhsuludur. İE-dan istifadə edilməsinin praktiki payı ən çox sənaye istehsalında nəzərə çarpır. 
Sənaye istismarı baxımından mütəxəssislər bütün İE-nı üç əsas növə bölürlər. 

- Elmi tutumlu sənaye məmulatlarında əşyalaşdırılmış elmi-tədqiqat və elmi-konstruktor 
işlərinin nəticələri, 

-  patent və lisenziyalar 
-  istehsalın təşkili və idarə edilməsi sahəsində yeni texnologiyalar. 
Əlbəttə ki, sənaye aktiv, yəni avtomatlaşdırılmış İE ilə daha üstündür. Avtomatlaşdırılmış İE 

strukturuna, təyinatına və əldə edilmə imkanına görə təsnifatlaşdırılan müxtəlif məlumatlar 
bazasıdır(MB). 

Məsələn: strukturuna görə - dokumentoqrafik, fotoqrafik, rəqəm, mətn və s məlumat bazası 
fərqləndirilir. Təyinatına görə - işgüzar MB, mütəxəssislər üçün MB, kütləvi MB fərqləndirilir. 
Istifadə etmə imkanlarına görə - MB-ları şəbəkə vasitəsilə əldə edilə bilən, kommunikativ 
formalarda tirajlaşdırılmış, proqram vasitələrilə və lokal MB-na bölünürlər.  

Milli iqtisadiyyatda məlumat bazası nə qədər çox, tam və etibarlıdırsa onda meydana gələn 
problemlər də bir o qədər tez və əsaslı şəkildə həll edilə bilər. Bu da öz növbəsində sosial-
iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə şərait yaradar. Məlumat bazasının yaradılması və hazırlanması 
sahəsində dünya lideri olaraq ABŞ çıxış edir.  

Milli iqtisadiyyatın tarazlaşdırılmış şəkildə inkişafı üçün İE-nın bərabər şəkildə bölüşdürülməsi 
amili də əhəmiyyətli məna kəsb edir. Belə ki Azərbaycanda İE həddən artıq qeyri-bərabər 
bölünmüşdür ki, bu da bölgələrin inkişafına mane olur. Idarəetmə informasiyasının 87% -i yalnız 
Bakıda mərkəzləşmişdir. 

 
2. İnformasiya texnologiyaları (İT) -  dedikdə bütün fəaliyyət sahələrində informasiyanın 

yaradılması, emalı, saxlanması və ötürülməsi üçün hesablama  texnikasının və rabitə sistemləri 
vasitələrinin cəmi başa düşülür. İT – informasiyanın istehlakçının ən rahat formada istifadə edə 
bildiyi və dərhal istifadə üçün rahat formada dəyişməsini təmin edir. Onlar informasiya 
ehtiyatlarından istifadənin həm maddi, həm də qeyri-maddi istehsalda çətinliyini azaldır, 
informasiyanın ötürülməsinin və qəbul edilməsinin etibarlılığını və operativliyini yüksəldir. İT 
aşağıdakı baza texnologiyalarına bölünür: 

 
-texniki təminat texnologiyaları  
- proqram təminatı texnologiyaları 
-kommunikasiyaların texnologiyaları. 
 
İT-nın əsas komponentləri mikroprosessorlar, lokal və qlobal kompüter şəbəkələri, robot 

texnikası, avtomatlaşdırılmış iş yerləri, proqramlaşdırılmış nəzarətçilərdir. İT çox tez təkmilləşir 
və bu labüd şəkildə idarəetmə formalarında və metodlarında öz əksini tapır. Onların inkişafında 
aşağıdakı  tendensiyaları qeyd etmək olar:  

-əmtəə xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və informasiya məhsullarının və xidmətlərinin 
mürəkkəbləşməsi, simsiz kompüter texnologiyalarının inkişafı , informasiya istehsalı, yayımı və 
istehlak proseslərinin qloballaşdırılması. 

Müxtəlif informasiya texnologiyalarının işlənib hazırlanması ilə bir çox şirkətlər məşğul olur. 
Lakin bazarda rəhbər rolunu daha çox yapon və amerika firmaları oynayır. 20-ci əsrin sonunda 
İT o qədər sürətlə gedirdi ki, mütəxəssislər  bu prosesi kompüter və telekommunikasiya 
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inqilablarının bir-birinə qarışdığı informasiya inqilabı adlandırırdılar. Əgər informasiya inqilabına 
qədər bəşəriyyət üç qlobal məlumatın ötürülməsi sistemindən – radio, teleqraf və telefondan 
istifadə edirdisə, indi bunlara kompüter şəbəkələri, peyk və mobil rabitə, həmçinin İnternet də 
əlavə olunmuşdur. İT dedikdə ilk növbədə təşkilati idarəetmədə informasiya fəaliyyətinin forma, 
metod avtomatlaşdırılma vasitələrinin cəmi başa düşülür. 

 
3 .  İntellektual istehsal.  Bütün təsərrüfat sahələrində və dairələrdə zehni fəaliyyətin fiziki 

işdən üstünlük təşkil etməsi İİ-nın xarakterik xüsusiyyətidir. Hal-hazırda intellektual fəaliyyətin 
nəticələri sosial-iqtisadi inkişaf  xarakterinə və tempinə maddi istehsal məhsullarına nisbətən 
xeyli böyük təsir göstərirlər.  

Intellektual istehsal – yeni elmin, bu və ya digər nəyinsə haqqında informasiyanın daima 
planlı yaradılmasıdır. Bu, ayrıca tədqiqat deyil, sabit hər şeyi əhatə edən prosesdir. Onun 
nəticəsi dəqiq əsaslandırılmış ideya, konsepsiya, metod və vasitədir.  

 
Intellektual istehsalın əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:  
-o, yüksək şəkildə fərdiləşdirilmişdir. 
-onun nəticəsi onu yaradanın şəxsiyyətlərinin əlamətlərini özündə daşıyır. (maddi məhsuldan 

fərqli olaraq). 
-o, adi reqlamentasiyaya uğramır. 
 
İİ-nın mühüm sahəsi olmaqla imtellektual istehsal nisbətən müstəqil üç sahədən ibarətdir: 
1.elmi-texniki informasiyanın yaradılma prosesi. 
2.yeni informasiyanın müəyyən vahid mal və xidmətlərdə həyata keçirilməsi 
3.yeni informasiyanın həyata keçirildiyi nadir mal və xidmətlərin tirajlaşdırılması prosesi. 
 
Ümumiyyətlə, İİ-nın bir-birilə sıx bağlı olan üç tərkib hissəsi var: 
1.informasiyanın istehlakçı üçün rahat formada yaradıldığı, emal olunduğu və yayıldığı dairə 

və sahələrdir. İnformasiya istehsalı, İE və İT yaradılması. 
2.əsas hissəsini universitetlər təşkil edən təhsil sistemidir. Təhsil sistemi yalnız milli təsərrüfat 

üçün işçilər hazırlamır, həm də onların dünya görüşünü formalaşdırır. Onun özü informasiya 
istehsalının bir hissəsidir.  

3.maddi istehsal. Əlbəttə, heç bir cəmiyyət maddi istehsalsız mövcud ola bilməz. Onun da bir 
sahəsini məhz informasiya istehsalı təşkil edir. 

 
İİ- dörd sektordan ibarət iqtisadi modelə malikdir. Birinci və ikinci sektorlar daha çox çıxarma 

və emaletmə, tikinti sənayesi, maddi nemətlər və xidmətlər sahəsini əhatə edir. Üçüncü və 
dördüncü sektorlar isə qeyri-maddi istehsalı, informasiya məhsullarını, İT istehsalını əhatə edir. 
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4 .  İSTEHSAL GÜCLƏRİ SAHƏSİNDƏ İNFORMASİYA. 

 
 1 .   İnformasiya anlayışı, informasiya və elm. 
 2 .   İnformasiyanın xüsusiyyətləri.  
 3 .   İnformasiya bir predmet, vasitə və əməyin nəticəsi kimi. 
 
1. İnformasiya anlayışı, informasiya və elm 
Birinci fəsildə informasiyanın nisbətən ümumi tərifi verilirdi. Geniş mənada informasiya _  

dedikdə, bir subyektdən digərinə birbaşa və dolayı olaraq verilən elmlər başa düşülür və bunun 
da nəticəsində maraqlı subyektin düşdüyü vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırılır, yaxud 
aşağı düşür. İnformasiya bioloji və maddi daşıyıcılarda yerləşir və qorunub saxlanılır, təbii və 
xüsusi olaraq yaradılmış ötürücülərlə ötürülür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, elmi ədəbiyyatda onun mahiyyətini və xüsusiyyətlərini az, yaxud da 
çox açan informasiyanın kifayət qədər çox şərhinə təsadüf edilir. “İnformasiya'’ sozü hamıya 
məlumdur, hər kəs bunun nə olduğunu təsəvvür edir. Bununla belə, hər bir mücərrəd anlayış 
kimi informasiyanı ölçmək çətindir və buna görə də yeganə və vahid tərif vermək çətindir - 
informasiya çoxölçülü və çox hüdudludur. Ən mühüm şəkildə onu həm də predmet, proses 
hadisə haqqında təsəvvür yaradan parametrlərin, xarakteristikaların birliyi kimi təyin etmək 
lazımdır. Əlbəttə ki, məqsədlərdən və tədqiqat sahəsindən asılı olaraq tərif daha konkret olacaq. 
Müxtəlif peşə sahələrində bu terminin öz mənası var və informasiyanın ınüəyyən üzünü 
işıqlandırır. Tədqiqat nəticəsində demək olar ki, bütün tərifləri iki ümumi xüsusiyyətə ayırmaq 
olar: 

 l) İnformasiya həmişə proseslə, hərəkətlə bağlı olur; 
2) İnformasiya vəziyyətin aydınlaşmasına şərait yaradır, eyni zamanda bu məlumata malik 

olan, yaxud onu verən insana, bu,  informasiya deyil,  onun üçün bılikdir. 
 Artıq qeyd edildiyi kimi xaricdə informasiya iqtisadiyyatı problemlərinə bizim ölkəyə nisbətən 

daha çox diqqət yetirilir və onunla  daha erkən məşğul olmağa başlayıblar. İnformasiyanın üç 
əsas nəzəriyyəsi əsaslandırılmış və işlənib hazırlanmışdır:  

-statistik informasiya nəzəriyyəsi(banisi-K.Şennon) 
-kibernetik informasiya nəzəriyyəsi (banisi-N.Viner) 
-məntiq-semantik informasiya nəzəriyyəsi (Karnat, Bar-xillel) 
 
Fəlsəfi bir kateqoriya kimi informasiya, yəni bu və ya digər ünsiyyətdə meydana gələn 

materiyanın ümumi xüsusiyyətidir. Ciddi mənada informasiya və elm oxşar hadisələr deyil, 
baxmayaraq ki, hətta çox vaxt elmi ədəbiyyatda onlardan bir sinonim kimi istifadə edilir.   

 
Daha sonra “informasiya vermək - yəni bilik vermək deməkdir, bilmək informasiyanın nəticəsi 

ola bilər.  Adi şəkildə olan istənilən informasiya başqasının ağlı üçün bilikdir. Sözün ən sadə 
mənasında istənilən informasiya bilikdir, baxmayaraq ki, istənilən elmi (biliyi) informasiya 
adlandırmaq olmaz”.  

Elm (bilik) fərdi idrak fəalıyyətinin nəticəsi, onun köməyi ilə gerçəklik haqqında əldə edilmiş 
anlayışlar sistemidir. O, həmişə öz mülkiyyətçisi, onu yaradanın şəxsiyyəti ilə bağlıdır. 
İnformasiya isə həmişə hərəkətlə bağlıdır, “nəqliyyat” çalarına malikdir, yəni elmlərin (biliklərin) 
rabitə şəbəkəsi ilə ötürülməsini bildirir. 

 
2. İnformasiyanın xüsusiyyətləri 
İnformasiyanın dəyəri, yaxud faydalılığı ondan istifadə edənə əlavə hərəkət azadlığı vermək 

imkanından ibarətdir və bu da informasiyanın öz mahiyyəti və əsas təyinatı ilə - subyektin düşə 
biləcəyi vəziyyətin qeyri-müəyyənliyini aradan qaldırmaq qabiliyyəti ilə şərtlənmişdir. Rabitə 
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idarəetmə sistemlərinin və riyazi nəzəriyyənin banisi – K.Şennon məhz bu qabiliyyəti 
informasiyanın əsas xüsusiyyəti adlandırmışdır. 

Post sənaye cəmiyyətinın inkişafı üçün əhəmiyyət kəsb edən mühüm informasiya 
xüsusiyyətlərinə mütəxəssislər aşağıdakıları aid edirlər:  

1) informasiya istehlak prosesində itmir və nəticə etibarı ilə dəfələrlə istifadə edilə bilər; 
 2) informasiya nisbətən tez köhnəlir, yəni mənəvi köhnəlməyə məruz qalır;  
3) informasiyanın dəyəri ən yüksək dərəcədə subyektivdir, buna görə də onun satılma 

qabiliyyəti həddən artıq məhduddur; 
 4) istifadə prosesində informasiya bölünməzdir - onu əvvəlcədən istifadə etmək, ölçüsündən 

artıq istehlak etmək olmaz, qərarlar qəbul etmək üçün onun müəyyən həcmi lazımdır;  
5) informasiya həmişə mücərrəddir - onunla mübadilə etmək üçün həmişə onun 

kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması lazımdır;  
6) informasiya istehlakı müəyyən bacarıqlar və vərdişlər tələb edir, informasiya nə qədər 

mürəkkəbdirsə, onun istehlakçısı da bir o qədər yüksək intellektə malik olmalıdır; bir çox 
informasiya növlorinin mənimsənilməsi xüsusi biliklər tələb edir, ona görə də onu mənimsəmək 
çətindir; 

 7) informasiya istehsalı həmişə ünvanlı olmalıdır, əks təqdirdə o, kar bir insana səsli 
göndəriş kimi mənasızdır;  

8) istehsal edilən infomaasiyanm dəyərı onun istifadə miqyaslarından asılı deyil;  
9) informasiya məhsulunun tərkibi,  onun maddi daşıyıcısına nisbətən vacibdir. 
 
Hal-hazırda demək olar ki, informasiya dünyada mütləq yenidən istehsalla xarakterizə olunan 

yeganə iqtisadi nemətdir və bu da həm informasiyanın üzünün spesifik xüsusiyyətləri ilə, həm 
də insanın yeni məhdud mənimsəmə qabiliyyəti iləşərtlənir. 

  
3.İnformasiya bir predmet, vasitə və əməyin nəticəsi kimi. 

 
Hər bir istehsal müəyyən maddi ehtiyatlar tələb edir. Eyni zamanda bu ehtiyatları necə 

birləşdirməyi insanın bildiyi təxmin edilir. Əks təqdirdə o, arzu edilən neməti əldə etmək üçün 
necə və nə qədər etməyi bilməzdi. 

 
Müasir istehsalda informasiya konkret hansı rol oynayır? _ sualını araşdıraq. Təsərrüfatın 

müxtəlif sahələrində eyni bir məhsul müxtəlif rolda – ya predmet, ya vasitə, ya da əməyin 
nəticəsi rolunda çıxış edə bilər. Belə ki, çıxarma sənayesi üçün dəmir filizi istehsalın nəticəsi, 
metallurgiya üçün isə əmək predmetidir. Adətən dəmirdən olan məmulatlar əmək vasitəsi rolunu 
yerinə yetirirlər. 

 
İnformasiya isə başqa məsələdir. O, İİ-nın ikinci və üçüncü sektorlarına daxil istehsal 

sahələrində eyni zamanda üç rolda çıxış edə bilər.  
 
İnformasiya əmək predmeti kimi ilkin əsas emal edilməmiş məlumatlar, konkret fəaliyyət 

sahəsində və onunla yanaşı sahələrdə olan əsaslardır. Məsələn tibbdə müəyyən yerdə 
(təsərrüfat sahələri, əhalinin ayrı-ayn kateqoriyaları və s.) nisbətən yüksək ölüm haqqında 
informasiya emala, sistemləşdirməyə, təhlilə məruz qalmalı olan əmək predmetidir.  

 
İnformasiya əmək aləti kimi - biliklərin, məlumatların və üsulların cəmidir və onların köməyi ilə 

əsas informasiya (əmək predmeti) planlaşdırılmış nəticəni almaq üçün ən effektiv şəkildə emal 
olunmalıdır. Belə ki, elektrokardioqrammanın açılması üsulu elm, həkim terapevt üçün - əmək 
vasitəsi kimi olan informasiyadır, yəni özünəməxsus əmək alətidir. Kompüterlər sahasində olan 
mütəxəssis üçün əmək vasitəsi elektron şəbəkələri konıponentlərinin iş qabiliyyətinin 
diaqnostika üsulları haqqında informasiya çıxış edə bilər. 
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İnformasiya bir əmək vasitəsi kimi həmin fəaliyyət sahəsində mütəxəssis üçün  rahat və 
anlaşıqlı formaya malik olmalıdır (geoloq üçün xəritə kimi, pilot üçün sükan çarxı kimi). Yerin 
sadəcə olaraq söz vasitəsi ilə təsviri deyil, onun xəritəsinə malik olmaqla şturman hərəkət 
marşrutlarından ən yaxşısım təyin edəcək.  

 
 
İnformasiya bir əmək nəticəsi kimi istehlak xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır, daha dəqiq desək, 

o, subyektin düşdüyü, yaxud düşə biləcəyi vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi aşağı salmalıdır. Əmək 
nəticəsi kimi informasiya həmişə kodlaşdırılmış müəyyən şəkildə, yəni məhz həmin 
informasiyaya marağı olan insanın istifadəsı üçün yararlı şəkildə çıxış cdir. Misal üçün musiqiçi 
üçün bu, çıxış edəcəyi yeni əsərin not yazısıdır, memar üçün - yeni binanın dəqiq cizgisidir, 
kredit təşkilatı üçün əməyin nəticəsi potensial müştərinin ödəniş qabiliyyətliliyi haqqında dəqiq 
ınformasiya ola bilər.  

 
İnformasiyanın əmək predmetinə və vasitəsinə bölünməsi hər zaman mümkün deyil, çox vaxt 

o, həm bir, həm də digəri, həm də nəticəsidir. Səciyyəvi nümunə  elmdir, lakin başqa fəaliyyət 
sahələrində də məhz informasiya həm predmet, həm vasitə, həm də əməyin nəticəsi kimi çıxış 
edir.  

 
Kodlaşdırılmış informasiya hər zaman intellektual istehsal predmetidir, ona zaman və insanın 

zehni qabiliyyəti sərf edilmişdir, onun bir hissəsi alqı-satqı obyektinə çevrilir, yəni bazar 
münasibətləri vasitəsi ilə yayılır. 
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5 .  İnformasiya bazarı. 
 
1. İlkin və tirajlaşdırılmış informasiya 
2. İnformasiya daşıyıcıları və yayıcıları  
3. İlkin informasiya bazarı.  
4. İnformasiya bazarında tarazlıq 

 
1/ İlkin və tirajlaşdırılmış informasiya. Hazırda bazar informasiyanın yayılmasının əsas 

üsuludur, baxmayaraq ki, onun əhəmiyyətli hissəsi  qeyri-bazar şəklində də bölüşdürülür. 
İnformasiya bazarı keyfıyyət baxımından yekcins deyil.  O, ilkin, orijinal informasiya bazarına və 
tirajlaşdırılmış informasiya bazarına bölünür. Sonuncu maddi nemətlər bazarının  növlərindən 
biridir və buna görə də burada müzakirə edilmir. 

 İlkin informasiya - bir nüsxədə olan, bir-biri ilə bağlı olmayan, bir, yaxud bir neçə nəfərin 
istifadə edə bildiyi məhsuldur. İnformasiyanı yalnız bir dəfə istehsal etmək olar, yəni bu vahid bir 
prosesdir, lakin onun tirajlaşdırılması və yayılması eynicinsli sənaye mallarının istehsalı ilə 
bənzər digər prosesdir. Fiziki məhsullardan fərqli olaraq informasiya adətən konkret istehlakçı 
üçün yaradılır, uyğun tələbat olmasa və onun haqqını ödəmək niyyəti təsdiq edilməyincə, onun 
istehsalına başlanmır. “Tələbat təklif yaradır” ifadəsi ilkin infonnasıya bazarını tam xarakterizə 
edir, Bundan başqa informasiya tez xarab olan məhsuldur, buna görə də onun reallaşdırılma 
vaxtı kəskin şəkildə təsbıt edilir. Ümumiyyətlə isə informasiyanın reallaşdırılmasını müvəqqəti 
məhdud olması onun yuxarıda nəzərdən keçirilmiş spesifık xüsusiyyətləri ilə şərtləşmişdir: ilk 
növbədə onun məhz bu konkret vəziyyətdə münasibliyi, həddən artıq subyektiv əhəmiyyəti və 
müvafiq olaraq mənəvi cəhətdən sürətlə köhnəlməsi ilə. Əgər informasiya ona tələbat yaradan 
vəziyyət dəvişəndən sonra verilmişdirsə, o, öz əsas xüsusiyyətini - qeyri-müəyyənliyin 
azalmasını itirdiyinə gorə satıla bilməz. 

 
 İlkin informasiya bazarı - bu xüsusi bazardır, burada, maddi nemətlərin alqı-satqı prosesləri 

üçün səciyyəvi olmayan qanunlar qüvvədədir. Onun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə qarşılıqlı əlaqədə 
olan aşağıdakı məqamlar aiddir: 

 - o, maksimum fərdiləşdirilmişdir; 
 - minimal sayda iştirakçılar - çox vaxt bir nəfər alıcı və bir nəfər satıcı olan: rəqabət 

məhduddur, bir çox hallarda yoxdur;  
- qiymət tələbatın və təklifın əsas tənzimləyicisi deyil; 
 - tələbatın qeyri-qiymət amilləri, birinci növbədə, potensial alıcının toqquşduğu risk qiyməti 

təyin edir və bununla da bazarı tənzimləyir. İlkin informasiya sənaye bazarı ilə müqayisədə daha 
çox humanist olan, insan kütlələrinə deyil, daha çox konkret insana - şəxsiyyətə doğru 
istiqamətlənmişdir ki, bu da İİ-nın öz spesifikasını təyin edir.  

Post sənaye ölkələrində informasiya bazarı sistemi yaradıcıdır. O, informasiya sənayesinə 
əsaslanmaqla bütün digər bazarlara daha optimal və dinamik inkişaf imkanı verir, yaradıcı 
fəaliyyə- tin bütün forma və istiqamətlərinin intensivləşdirilməsinə, səmərələşdirlməsinə şərait 
yaradır. İlkin informasiya bazarmm aynca müstəqil bir anlayış kimi formalaşmasmın başlanğıcı 
təxminən XX əsrin 50-ci illərinin ortalarına aiddir. 

 
2. İnformasiya daşıyıcıları və yayıcıları 

İnformasiya, subyektdən həm birbaşa əlaqəli həm də əlaqəsiz, eləcə də bilavasitə, misal 
üçün nitq vasitəsi ilə, həmçinin hər hansı bir maddi daşıyıcıda şifrələnmiş məlumat şəklində 
ötürülə bilər. Bazar  obyektı kimi əsasən şifrələnmiş informasiya, yəni xüsusi daşıyıcıda 
yerləşdirilmiş informasiya çıxış edir. Çox vaxt “informasiyanı ötürdu ' sözlərini dedikdə, 
informasiyadan ibarət nəyinsə ötürüldüyünü başa düşmək lazımdır. Lakin məsələ burasındadır 
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ki, disketi almaq-ınformasiyanı almaq deyil: sonuncunu aydmlaşdırmaq üçün birincisi şifri bilmək, 
ikincisi, bu disketdən istifadə etmək üçün texniki imkanlara malik olmaq lazımdır.  

Beləliklə, informasiya - əslində bir subyekt tərəfındən digərinə ötürülən hər hansı bir elm, 
məlumatdır. İnformasiya daşıyıcısı - informasiyaya malik olan və informasiyanı ötürən subyekt, 
yaxud maddi obyektdir. İnformasiya yayıcısı isə - məlumatın ötürüldüyü kanaldır. İnformasiya 
daşıyıcıları iki müxtəlif sinfə - biososial və maddi sinfə bölünürlər. Birinci, yaxud əsas olanlar 
biososial daşıyıcılardır, maddi daşıyıcılar isə birincilərdən törəyənlərdir. Əvvəlcə biososial 
daşıyıcılan nəzərdən keçirək. Biososial daşıyıcılar sinfini də müəyyən şərtiliklə aşağıdakı üç 
qupa aylrmaq olar: - sadə bioloji daşıyıcıları (BSD) molekulların, genlər, bitki və heyvan 
hüceyrələri;  

- canlı orqanizmləri (quşlar, bahqlar, həşaratlar, məməlilər);  
- insan və insan cəmiyyəti.  
 

DAŞIYICILAR YAYICILAR 

BİOSOSİAL  MADDİ TƏBİİ SÜNİ 
Birinci qrup Ikinci 

qrup 
Üçüncü 
qrup 

KAĞIZ Audio və 
video 
yazılar 

Elektron 
daşıyıcılar 

PASSİV AKTİV 

Molekulyar, 
bitki və heyvan  
hüceyrələri, 
genlər 

heyvanl
ar quşlar 
həşəratl
ar 
 

Insan və 
insan 
cəmiyyəti 

əlyazmalar 
kitablar 
jurnal  

Audio və 
video 
kassetlə
ri 

Disketlər 
SD-lər 
Disklər 

Məlumat 
ötürmək 
üçün çay, 
ağac 
oyuğu 

Göyərçi
n poçtu 

Poçt, radio,  
telefon, 
televiziya, 
maqnitafon, 
elektron poçt 

 
3/İnformasiya bazarı - informasiya mülkiyyətçiləri (istehsalçılar) və ona ehtiyacı olan ödəniş 

qabiliyyətli şəxslər arasındakı istənilən mümkün məlumatların, kəmiyyətlərin, istehlakı üçün 
qəbul edilən formada olan informasiyamn alqı-satqısına dair münasibətdir. Təxminən XX əsrin 
son üçüncü hissəsindən informasiya bazarı öz əlamətləri və fəaliyyət xüsusiyyitləri ilə fərqlənən 
nisbətən müstəqil tip kimi göstərməyə başlayır.  

İnformasiyaya tələbat. Praktiki olaraq bütün insanlar informasiyaya tələbat duyur, lakin ona 
tələbatı yalnız nə isə bir şeylə - pul, əmlak, nüfuz, həyatı ilə risk edən ödəniş qabiliyyətli şəxslər 
və təşkilatlar göstərir. Ən nəhayət, nəyisə itirmək təhlükəsi ilə bağlı risk infomıasiyaya olan 
tələbatı təyin edən əsas amildir. Bir məhsul kimi informasiyaya dair tələbatın həcminə qiymət 
təsir etmir, əksinə tələbat qiymətə təsir edir - qiymətin səviyyəsi və riskin dərəcəsi burada 
birbaşa asılılıqda olurlar. İnformasiya bazarını təhlil edərək informasiya bazarını onun 
daşıyıcıları ilə səhv salmaq olmaz. İnformasiyaya tələbat kütləvi deyil, o özü də fıziki 
məhsulların əksəriyyətinə və bir çox xidmət növlərinə nisbətən çox yüksək dərəcədə fərdidir. 
İnformasiyaya olan tələbatın yüksək fərdiliyi onun kifayət qədər subyektiv faydası, eləcə də 
insanların riskə olan münasibətinin müxtəlifliyi ilə şərtləşmişdir. Bir çox adi fıziki məhsullardan və 
vərdiş etdıyimiz xidmətlərdən fərqli olaraq informasiya tələbatının həcmi  əksər hallarda qeyri-
qiymət amilləri ilə təyin edilir. Bu cür qeyri-qiymət amilləri ilk növbədə risk, yenilik, etibariılıq və 
dolğunluqdur. Bunları birinci qrup adlandıraq. İstehlakçıların böyük əksəriyyəti üçün 
əhəmiyyətinə gorə ikinci qrupu (azalma qaydasında) aşağıdakı amilİər yaradır: müasirlik, 
məxfılik (surətlərin olması, yaxud olıııaması), qəbul edilən ötürmə forması. Bölgü əlbəttə ki, 
şərtidir. 

 İnformasiya alıcılarına zövq və üstünlüklər amili praktiki olaraq təsir göstərmir, yəni 
informasiya keyfıyyətli, yaxud keyfıyyətsiz dəbdə, yaxud dəbə uyğun olmaya bilməz, o, ya arzu 
olunandır, yaxud vacibdir, buradan da tələbat meydana gəlir. İnformasiya nə qədər dolğun, 
etibarlı və təzədirsə, alıcının gözündə bir o qədər yüksək qiymətə malikdir və əksinə. 

Gəlir - demək olar informasiya bazarının digər məhsul bazarları, xüsusi ilə də uzun müddət 
istifadə edilən, təmtəraq, antikvariat predmetlərinin bazarı ilə oxşar olduğu yeganə amildır.  

 
İnformasiya tələbatından fərqli olaraq informasiya təklifı qiymətə qarşı həssasdır, lakin maddi 

əmtəə bazarına nisbətən reaksiya başqa cürdür. Əgər mebelə olan qiymət artırsa, hər bir 
istehsalçı mədaxili artırmaq üçün onu daha çox istehsal etməyə çalışır, eyni zamanda yeni 
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istehsalçılar meydana gəlir, mebelin bazar təklifı müvafıq olaraq artır. Əgər informasiyaya 
yüksək qiymətlər müəyyənləşdirilirsə, yalnız onu istehsal etmək və satmaq üçün istəyənlərin 
sayı artır, hər bir fərdi satıcının istehsal həcmi dəyişə bilməz, çünki, birincisi, istənilən 
informasiyanı yalnız bir dəfə yaratmaq olar, ikincisi isə informasiyaya olan tələbat kütləvi deyil. 
İnformasiya satıcıları arasında rəqabət sürət, etibarlılıq, dolğunluq, məxfilik, ötürülmə forması 
kimi göstəricilər üzrə gedir. Nəticədə informasiya satıcılarının xidmətlərinə olan qiymətlər təklif 
edilən məhsulun nadirliyi və az ömürlülüyü sayəsində istehsalçılarının sayının məhdudluğuna 
dair və onların kifayət qədər nadirliyinə dair əhəmiyyətsiz şəkildə azala bilər.  
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6.   Müəssisənin informasiya təminatı. 

Plan: 

1.Müəssisənin informasiya təminatının quruluşu. 
2.İnformasiya sistemi və onun avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə bölgüsü. 
3.Müəssisədə informasiya sisteminin həyata keçirilmə ardıcılllığı. 

 

Müasir dövrdə sabit və səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün onun informasiya təminatı əsas 
rol oynayır.  İnformasiya təminatı – sistemdə hərəkət edən informasiyanın həcmi, 
yerləşdirilməsi və təşkili formaları üzrə reallaşdırılan qərarların məcmusudur. Buna görə də 
çevik, eyni zamanda informasiya təminatı sisteminin yaradılması hər bir müəssisənin 
qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.  

Maşındankənar informasiya təminatının əsas funksiyalarına istehsal obyektlərinin və ya 
hadisələrin eyniləşdirilməsi, obyektlərin və hadisələrin təsviri, göstəricilərin formalaşdırılması 
və onların müvafiq sənədlərdə təqdim edilməsi daxildir. 

Eyniləşdirmə -- istehsal obyektlərinin hər birinə eynimənalı adın verilməsindən 
ibarətdir.onun ən çox yayılmış vasitələri sorğu kitabçaları və təsnifatlardır.Məsələn: 
avtomatlaşdırılacaq idarəetmə obyektləri, yerinə yetirilən işlərin növü, perspektiv və operativ 
planlaşdırma, əmək haqqının hesablanması və uçotunun aparılması sistemi, struktur 
bölmələrin siyahısı və s. 

İstehsal obyektləri təsvir edilərkən onların fəaliyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri müəyyən 
edilir, müvafiq ölçü vahidləri seçilir və dəyişikliklərin ölçülməsinin son həddi müəyyən edilir. 
Məsələn: struktur bölmələr üzrə işçilərin sayı və keyfiyyət tərkibi, yerinə yetiriləcək işlərin 
növləri və onların yerinə yetirlmə vaxtı, ayrı-ayrı sənəd növlərinin sayı və s. müəyyən edilir.  

Göstəricilər formalaşdırılarkən dəyişənlərin E.H.M-na daxil edilməsi üsulları seçilir, istehsal 
obyektləri təsvir edilir. Rəqəmli göstəricilər adi qaydada daxil edilir, mətn göstəriciləri daxil 
edilərkən isə söz yığını seçilir, kodlaşdırma məsələləri həll edilir və müvafiq sorğu kitabçaları 
formalaşdırılır. Məsələn: sorğu kitabçasında müəssisənin altstrukturlarının adları və kodları, 
istifadə edilən materiallar və onların kodları, məhsulların adları və kodları və s. göstərilir. 

Göstəricilərin təqdim edilməsi müəssisənin təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin nəticələrini əks 
etdirən, onlarda göstərilən məlumatların maşın daşıyıcılarına köçürülməsinə imkan verən 
sənədlərin hazırlanmasından və doldurulmasından ibarətdir. Bu qayda ilə məsələn, mühasibat 
və statistika hesabatlarının formaları, məhsulun keyfiyyət göstəriciləri, məhsulun istehsalına 
çəkilən xərclərin hesabatı və s. yeni şəklə salınır, dəyişdirilir. Burada çıxış sənədlərinin 
formaları – onların maşınlı formalaşdırılmasının rahatlığının təmin edilməsi üçün işlənib 
hazırlanır. 

Maşındaxili informasiya təminatının tərkibinə istifadə edilən proqramlar(sistemli və tətbiqi), 
yığım sistemləri, göstəricilərin daxil edilməsi və onlara çıxış, eləcə də maşın daşıyıcılarında 
göstəricilər massivi daxil edilir. 

Daxili informasiya təminatının funksiyalarına aiddir: xarici informasiyanın maşın 
informasiyasına çevrilməsi, göstəricilərin massivlər arasında paylanması, informasiyanın 
maşın massivlərinin təşkili (strukturunun və məzmununun),lazımi göstəricilərin axtarışı və 
çıxarılması üçün maşın variantının xarici varianta    çevrilməsi. 

2. Müəssisənin İS və avtomatlaşdırma səviyyəsnə görə bölgüsü. İnformasiya sistemi – 
rəhbər işçiləri öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün lazımi informasiya ilə təmin edən, 
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informasiyanın toplanmasını, ötürülməsini, işlənməsini həyata keçirən kommunikasiya 
sistemidir. İnformasiya sistemləri (İ.S) konkret obyekt üçün yaradılır. Onlar müəssisənin 
təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə tətbiq edilir. 
Avtomatlaşdırma səviyyəsindən asılı olaraq aşağıdakı İ.S-ni fərqləndirirlər: 

 əl əməyi (100 % insan tərəfindən həyata keçirilir) 

 avtomatlaşdırılmış (müəyyən hissəsi maşınla,müəyyən hissəsi insan tərəfindən) 

 avtomat (100 % maşınla həyata keçirilir) 

İ.S-nə tətbiq  sahəsindən asılı olmayaraq aşağıdakı komponentlər toplusu daxildir: 

 funksional, göstəricilərin işlənməsi sisteminin komponentləri, təşkilati 
komponentlər (bax.cədvəl 4). 

Ümumi şəkildə İ.S-nin  daxili informasiya təminatı aşağıdakı növ göstəriciləri nəzərdə 
tutur: 

 ilkin verilənlər – İ.S-nin hər bir seansında ona daxil edilən informasiyaları, 

 normativ-sorğu informasiyalarını – informasiya sisteminə dəfələrlə daxil edilən, İ.S-
nin işinin bir çox seanslarında istifadə edilən, müəyyən müddət ərzində 
dəyişməyən informasiyalardır. 

 aralıq verilənlər – (virtual verilənlər) informasiyanın ilkin işlənməsi nəticəsində 
əldəedilən, İ.S-nin işinin bir seansında istifadə edilən, bir seansdövründə 
kompüterin yaddaşında saxlanılan informasiyalardır. 

 nəticəni əks etdirən göstəricilər – İ.S-nin nəticələrinin kağız daşıyıcılarında 
sənədləşdirilmiş formada, displeyin ekran formasında, kompüterin yaddaşına 
yazılmaqla əks etdirilməsi. 

 displeyin ekranlarının məzmunu – İ.S.ilə istifadəçinin dialoqunun təşkili məqsədi ilə 
displeyin ekranında informasiyanın əks etdirilməsini təmin edən ekran 
forması,kağız daşıyıcılarında əks etdirilən hesabat sənədlərinin formalarını – blank 
formalarıdır.  

 

3.Ümumi halda müəssisələrdə İ.S-nin təşkili aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

1. İ.S-nin yaradılmasının məqsədlərinin müəyyən edilməsi. Məsələn: işçilərin fəaliyyətinin 
operativliyinin artırılması məqsədilə. 

2. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün konkret vəzifələrin müəyyən edilməsi. Məsələn: 
sənəd dövrüyyəsinin avtomatlaşdırılması. 

3. İS-nin təşkilati strukturlarının seçilməsi. Bu zaman texniki və proqram vasitələri bir-birinə 
uyğun gəlməlidir. 

4. Əsas proqram təminatının seçilməsi. 
5. Maşındankənar informasiya təminatının formalaşdırılması üçün kompleks işlərin yerinə 

yetirilməsi. 
6. İ.S-nin tənzimlənməsi. 
7. İ.S-nin praktiki istismara verilməsi.                                                                                     
Müasir İ.S-nin yaradılması mürəkkəb prosesdir. Bu sistem yaradılarkən beş əsas istiqamət 

– texniki, proqram, dilçilik, təşkilati, informasiya üzrə çoxsaylı vəzifələri həll etmək lazım gəlir. 

 İ.S-nin yaradılmasının texniki vəzifəsi kompüter tipinin seçilməsi, iş  üçün müvafiq 
terminalların və informasiyanın ötürülməsi qurğularının seçilməsi ilə əlaqədardır. 

 Proqram vəzifəsi əməliyyat sisteminin, müvafiq sistem proqramlarının seçilməsi ilə 
bağlıdır. Bu zaman istifadəçilərə lazım olan tətbiqi proqramların hazırlanmasına 
xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
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 Dilçilik vəzifəsi informasiyanın fikir hissəsi ilə bağlıdır. Bu, insanların danışdığı 
müəyyən bir dildə olmalıdır. Məsələn: ingilis dilində yazılır. Bununla yanaşı, səsləri, 
qrafiki informasiyaları, məntiqi çevirmələri təsvir edən xüsusi dillər lazımdır. Onlar 
istifadəçilər üçün sadə və rahat olmalıdır. 

 Təşkilati vəzifə informasiyanın işlənməsi texnologiyasının seçilməsi ilə həll edilir. Bu 
azman əsas vəzifə elektron maşınların istismarı və onların proqram təminatı ilə 
məşğul olan işçi kollektivin formalaşdırılmasından ibarətdir. 

 İnformasiya vəzifəsinin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, onunla əlaqədardır ki, 
İ.S. və onun tərkibinə daxil olan texnika, proqramlar, dillər və təşkilati təminat iri 
həcmdə informasiya massivlərinin işləməsi ilə bağlıdır. 

Bir çox müəssisələrdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, göstəricilər müxtəlif sənəd 
formalarında 2-4 dəfə təkrar olunur. Ən çox təkrarlanan iqtisadi göstəricilər əmək resurslarının 
idarə edilməsi ilə bağlıdır. Vaxt normaları, tarif dərəcələri və tarif əmsalları, zay məhsulun sayı 
6-7 sənəddə öz əksini tapır.Material resurslarının idarə edilməsi zamanı təkrarlanan 
göstəricilərin sayı nisbətən azdır, onlr 3-4 sənəddə əks olunur. Təbiidir ki, belə vəziyyət 
sənədlərin sayının optimallaşdırılmasını və sənəd dövrüyyəsinin səmərəli təşkilini tələb edi ki, 
bu da öz növbəsində idarəetmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutur. İdarəetmə 
prosesinin avtomatlaşdırılması isə sənədləşdirmə ilə bağlı tətbiq edilən iş metodlarının müvafiq 
eyniləşdirmə səviyyəsinə gətirilməsini tələb edir. Bu aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 sənəd dövrüyyəsi sisteminin qaydaya salınması 
 tətbiq edilən sənəd formalarının sayının  və onlarda əks etdirilən göstəricilərin sayının 

minimuma endirilməsi 
 sənəd formalarının eyniləşdirilməsi 
 hər bir ilkin göstəricinin bir dəfə qeydə alınması   
 vahid plan, hesabat və digər sənəd formalarından istifadə edilməsi və s. 

Yalnız düzgün təşkil edilmiş və sənədlərə köçürülmüş qarşılıqlı əlaqəli göstəricilər toplusu 
müəssisədə baş verən iqtisadi proseslərin uyğun informasiyalarla əks etdirilməsini təmin edə 
bilər. 
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7.Kompüter informasiya sistemi və onun quruluşu. 

Plan: 

1.Kompüter informasiya sistemi anlayışı. 
2.Kompüter informasiya sistemlərinin təsnifatı. 
3.Kompüter informasiya sisteminin quruluşu. 
4.İnformasiya bazasının təşkili qarşısında qoyulan tələblər. 
 
1.Kompüter informasiya sistemləri anlayışı.  KİS – insanın və texniki vasitələrin 

imkanlarını səmərəli birləşdirməyə şərait yaradan insan-maşın sistemidir. Müəssisələrin KİS-ləri 
həm bütövlükdə müəssisə miqyasında, həm də onun ayrı-ayrı struktur bölmələrində idarəetmə 
qərarlarının qəbulu üçün lazım olan informasiyaların operativliyinin və keyfiyyətinin artırılması 
məqsədi ilə yaradılır. KİS-də informasiyanın işlənməsinin bütün prosesi texniki bazaya (EHM, 
informasiyanın toplanması, saxlanması və ötürülməsi vasitələri) və informasiyaların işlənməsinin 
müasir metodlarını reallaşdıran səmərəli hesablayıcı aparata əsaslanır. Informasiyaların 
işlənməsi, eləcə də bəzi qərarların qəbul edilməsi və idarəedici sərəncamların verilməsi 
kompüter vasitələrinin köməyilə yerinə yetirilir. Bu zaman insan idarəetmə sferasından 
kənarlaşdırılmır. Müəssisədə KİS-lərdən aşağıdakı bölmələrdə istifadə edilir: 

Layihə-konstruktur şöbəsində -- detal və məhsulların avtomatlaşdırılmış işlənməsi və müvafiq 
sənəd komplektinin verilməsi üçün, 

Kadrlar şöbəsində -- kadrlara olan tələbatın avtomatik hesablanması, onların hərəkətinin və 
hazırlanmasının uçota alınmasının və tərkibinin avtomatlaşdırılması üçün,  

Mühasibatda --- mühasibat uçotunun aparılmasının avtomatlaşdırılması, mühasibat hesabları 
sənədlərinin  formalaşdırılması üçün, 

Istehsal-dispetçer şöbəsində -- operativ istehsal planlarının tərtibinin avtomatlaşdırılması, 
istehsal prosesinin gedişinə operativ nəzarət etmək üçün, 

Dəftərxanada – sənədlərin hazırlanması, sənəd dövrüyyəsinin uçotu və ona nəzarət edilməsi 
üçün 

Maddi-texniki təchizat şöbəsində -- istehsal xərclərinin smetasının hazırlanması, istehsalın 
rentabelliliyinin və mənfəətin hesablanması, maliyyə xərclərinin və daxil olmasına nəzarət üçün, 

Plan-iqtisad şöbəsində -- müəssisənin perspektiv və illik planlarının tərtibi zamanı 
hesablamaların avtomatlaşdırılması, təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin təhlili üçün və s.    

Ümumi halda İS-nin yaradılması üçün bir sıra texniki vasitələrdən istifadə edilir:  radio, 
teleqraf, maqnitafon yazıları, hesabalma texnikası.  

 

2.KİS-lərin təsnifatı.  Müəssisənin KİS-ləri aşağıdakı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir: 
 

Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə:   

Mətn və qrafik sənədləri avtomatik tərtib edən sistemlər, 
Layihələndirmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (LAS),  
Verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemləri (VBİS) 
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi sistemləri (TPAİS) 
Müəssisənin avtomtlaşdırılmış idarə edilməsi sistemləri (MAİS) 
Iqtisadi informasiyanın işlənməsi sistemləri 
Mürəkkəb riyazi hesablamaların aparılması sistemləri 

İstifadə edilmə miqyasına görə: 
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Ayrı-ayrı işçilər tərəfindən (texnoloq, iqtisadçı, mühasibin və s. AİY) istifadə edilən İS-ri. 
Müəssisənin struktur bölmələrinin İS-ləri (istehsa-dispetçer şöbəsi, mühasibat, plan-iqtisad 
şöbəsi və s) 

Yerinə yetirilən işlərin avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə: 

Mexnikləşdirilmiş (əsasən sadəəməliyyatlar maxanikləşdirilir) 
Avtomatlaşdırılmış (əsasən formalaşdırılmış iş növləri avtomatlaşdırılır, formalaşdırılmamış 
işlərin yerinə yetirilməsi insana həvalə edilir) 
Avtomat (bütün işlər insanın iştirakı olmadan həyata keçirilir) 

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirlmə üsuluna görə: 

Konkret vəzifələrin həll edilməsi qaydalarına uyğun hərəkət edən İS-ri 
əvvəllər yalnız insan tərəfindən həll edilməsi mümkün olan vəzifələri (vəzifələrin yerinə 
yetirilmə qaydaları , ardıcıllığı konkret müəyyən edilməyən) həll edən intellektual İS-ləri. 

İstifadə edilmə imkanlarına görə: 

Kommersiya İS-ləri 
Qeyri- kommersiya İS-ləri. 

Ümumi şəkildə kompüter İS aşağıdakı sistemlərdən ibarət olur: 

Cədvəl  7 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.KİS-lərin quruluşu.  

İnformasiya təminatı – sistemdə hərəkət edən informasiyanın həcmi, yerləşdirilməsi və 
təşkili formaları üzrə qəbul edilən qərarların məcmusudur. 

Texniki təminat – İS-nin fəaliyyətini təmin edən texniki vasitələr kompleksini özündə 
cəmləyir. Onlara informasiyanıqəbuledən, daxil edən, hazırlayan, dəyişdirən, işləyən, 
saxlayan,çıxaran, ötürən texniki vasitələr daxildir. 

Riyazi təminat - informasiyanın işlənməsinin riyazi metodlarının, modellərinin, alqoritmlərinin 
məcmusudur. 

Proqram təminatı – göstəricilərin işlənməsi sisteminin proqramlarının, bu proqramların 
istismar edilməsi üçün proqram sənədlərinin məcmusudur. Ümumi və xüsusi proqram təminatını 
fərqləndirirlər. Ümumi proqram təminatı hesablam prosesinin təşkili üçün lazım olan əməliyyat 
sistemləri, servis proqramları və s proqram vasitələridir ( sistem proqramları). Xüsusi proqram 
təminatı – öz funksiyalarını reallaşdırmaq üçün konkret İS yaradılarkən işlənən oroqramların 
məcmusudur (tətbiqi proqramlar). 

Təşkilati təminat – İS-nin istismarı zamanı onların istifadəçilərinin fəaliyyətini tənzimləyən 
sənədlərin məcmusudur. 

Hüquqi təminat – İS-nə aid olan sənəd və aktlarda öz əksini tapan hüquqi normaların 
məcmusudur. O, İS istifadəçilərinin hüquqlarını, vəzifələrini və cavabdehliyini, İS-nin 
yaradılmasının hüquqi tənzimlənməsiməsələlərini reqlamentləşdirir. 

        Kompüter informasiya sistemi 

Informasiya 

təminatı 

Təşkilati 

təminat 

Hüquqi 

təminat  

Riyazi 

təminat 

Proqram   

təminatı 

Dil 

təminatı 

Texniki 

təminat 
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Dil təminatı – İS-nin fəaliyyət dövründə istifadəçilərinin hesablama texnikası ilə ünsiyyəti 
zamanı informasiya vahidlərinin qurulması və əlaqələndirilməsi, təbii dillərin formalaşdırılması 
üçün dil vasitələrinin məcmusudur. 

 

 
Kompüter informasiya sistemlərinin quruluşu özündə aşağıdakıları əks etdirir: (cədvəl  8) 
 
 
   idarəetmə sistemi                                                                                                  proqram 

bazası 
 
 

verilənlər bazası İS-nin istifadəçiləri 

 

Verilənlər bazası – istifadəçilərin vəzifələrinin yerinə yetirlməsi prosesində istifadə edilən 
göstəricilərin məcmusudur. 

Proqram bazası – informasiyaların işlənməsi iləəlaqədar olan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə 
imkan verən proqramların toplanması, saxlanması və sonradan seçilməsi üçün formalaşdırılır. 
Burada iki növ-sistemli və tətbiqi proqramlar saxlanılır. 

İdarəetmə sistemi – verilənlər bazası ilə proqramlar bazasını  idarə etməklə yanaşı  
istifadəçilərlə də qarşılıqlı əlaqənin təminatını həyata keçirir. 

Verilənlər bazası ilə proqram bazasının məcmusunu informasiya sisteminin özəyi – onların 
informasiya bazası adlandırırlar. ( bax.cədvəl  8) 

İnformasiya bazası – biliklərin, proqram və göstəricilərin müəyyən qaydaya salınmış elə bir 
toplusudur ki, ona daxil olan istənilən informasiyanı asanlıqla tapmaq  olar. O, ümumi və fərdi 
istifadə bazalarına ayrılır. Birincidə çoxlu istifadəçiləri maraqlandıran informasiyalar saxlanılır. 
Fərdi baza iəsə istifadəçinin şəxsi istifadəsiüçün yaradılır. Burada bir istifadəçini maraqlandıran 
məlumatlar (əl yazmalar, icmallar, gündəliklər və s) saxlanılır.  

 
4. İnformasiya bazası qarşısında qoyulan tələblər:  

Hər bir informasiya bazasının təşkili qarşısında bir sıra tələblər qoyulur: 

--- bazanın yaradılması üçün minimum vəsait sərfi, 
--- bazaya daxil olan informasiyanın axtarışının və yeniləşdirilməsinin sadəliyi, 
--- eyni informasiyaların istifadəçilər tərəfindən dəfələrlə istifadə edilməsi imkanlarının 
olması, 
--- informasiyaların dürüstlüyünün təmini, 
--- daim işləməyə hazır olması, 
--- informasiyaların yalnışlıqlardan və onlara sanksiyalaşdırılmamış daxil olmalardan 
qorunması. 

Axırıncı tələbi izah edək: Bir çox hallarda bazaya elə məlumatlar daxil edilir ki, onlardan 
yalnız məhdud sayda insanlar istifadə edə bilərlər. Məsələn, bazara  yeni məhsulun çıxarılması 
haqqında strategiya göstəriciləri vəya yeni işləmələr  haqqında məlumatlar bu qəbildəndir. Bu tip 
informasiyalar sanksiyalaşdırılmamış istifadəçilərdən qorunmalıdır. Bunun üçün müəyyən 
parollardan istifadə edilir. Parolu bilməyən istifadəçilər bu tipinformasiyalara çıxış əldə edə 
bilməzlər. 

İS-də bir göstəricilər bazası olduqda nəzərdən keçirilən sistem verilənlər bazasının 
idarəedilməsi sisteminə çevrilir.(VBİS) 
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VBİS aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 
Bazaya yeni göstəricilərin əlavə edilməsi 
Bazada olan göstəricilərin yeniləşdirilməsi 
Daha lazım olmayan göstəricilərin bazadan xaric edilməsi 
Informasiyanın istifadəyə verilməsi 
Kompüterdə işləyən zaman istifadəçinin səhv hərəkətləri nəticəsində bəzi səhvlər meydana 

çıxır. Ona görə də VBİS kompüterin işinə nəzarət etməli və meydana çıxan səhvləri aradan 
qaldırılmalıdır. 

 

8.   İnformasiya iqtisadiyyatında insan. 

 
Plan: 
1   İnsanın fəaliyyət mühitinin dəyişməsi. 
2   Etik əsasların ilkin şərtlərinin dəyişməsi 
3   İqtisadi məkanın virtuallaşması 
4   Kadr hazırlığı sisteminin təkamülü 
 
1/// İnsanın fəaliyyət mühitinin dəyişməsi. 
Texnoloji əsaslarda baş verən keyfiyyət dəyişilikləri insanın əmək fəaliyyəti prosesinə və 

insanlar arasındakı münasibətlərə təsir etməyə bilməz. Bu dəyişiliklər əməyin artan 
intellektuallaşmasına, əmək proseslərindəki yaradıcılıq istiqamətlərinin güclənməsinə, 
insanların bilavasitə qarşılıqlı fəaliyət dairəsinin artmasına, işçilərin fərdi ptensialının 
güclənməsinə təsir edir. 

Əməyin intellektuallaşması:   İnformasiyanın işlənməsi ilə məşğul olan iş qüvvəsinin 
xüsusi çəkisi daim artır. Əksinə, fiziki əməklə məşğul olanların sayı xüsusi çəkisi azalır. 
Bütövlükdə müterial istehsalının çəkisi də aşağı düşür. 

Yaradıcılıq istiqamətlərinin güclənməsi:   informasiya iqtisadiyyatı istehsal üçün mülli 
miqdarda yeni istehsal vasitələri, material texnologiya seçimi təqdim edir. Bu elementlərdən 
hər biri minimum iki keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malikdir: a) unifikasiyalılığa ( müəyyən edilmiş 
standart parametrlərə uyğun gəlmək), b) modifikasiyalılığa (öz xüsusiyətlərini və 
funksiyalarını geniş dairədə dəyişmək bacarığı). Bu iki keyfiyyət xüsusiyyətlərinin 
uyğunlaşdırılması (əlaqələndirilməsi) əmək proseslərini intellektullaşdırmağa, beləliklə də 
onun yaradıcılıq istiqamətlərini genişləndirməyə imkan verir. İnsanların bir-biri ilə qarşılıqlı 
fəaliyyət dərəcəsinin artması:  Əgər sənayeləşdirməyə qədərki era üçün “insanın təbiətlə 
qarşılıqlı təsiri” (əkinçilik, balıqçılıq vəs), sənayeləşdirmə erası üçün “insanın maşınla 
qarşılıqlı təsiri” xarakterik idisə postsənaye cəmiyyəti üçün  “insanların qarşılıqlı təsiri”  üstün 
amil kimi xidmət sferasının həddindən artıq genişlənməsini göstərmək olar. Ancaq bu da 
vacibdir: xidmət sferasının özü getdikcə daha çox keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qalır. Bu 
sferada artım tempi material sferasının artım tempini xeyli üstələyir. Yeninöv humanitar və 
peşə xidmətləri – təhsil, səhiyyə, sosial xidmət, dizayn, hüquqi xidmət və s. meydana 
çıxmışdır.  

İnformasiya iqtisadiyyatı çərçivəsində prinsipcə yeni əlaqə növü – “maşının 
maşınla”meydana çıxmışdır ki, burada birləşdirici həlqə rolunu kompüter oynayır. 

İşçilərin fərdi potensialının güclənməsi: Buna iki şərait imkan yaradır. Birinci – ayrıca 
götürülmüş işçinin fərdi texniki silhlanma səviyyəsinin artması ilə əlaqədardır. İşçinin əlində 
əvvəllər misli görünməmiş güc cəmlənir. Əvvəllər  külli miqdarda fiziki və əqli əmək sərfini, 
onlarla yüzlərlə işçinin birgə əməyini tələb edən prosesləri bu gün düyməni, pedalı yüngülcə 
basmaqla həyata keçirmək olur. İkinci, əməyin özünün xarakterinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 
Əməyin yaradıcılıq istiqamətləri və qərarların qəbul edilməsi dinamizmi xeyli artmışdır. 
Firmaların müvəffəqiyyətləri getdikcə daha artıq dərəcədə onun əsas fondlarının artmasından 
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deyil, işçilərin məcmu intellektual potensialından, başqa sözlə onların ixtisasından, 
vərdişlərinən, əzmindən , ixtiraçılıq bacarığından, yaradıcılıq aktivliyinin azadlığından asılı 
olur. Belə şəraitdə öz işçilərinin pozitiv motivasiyasına üstüünlük verən kompaniyalar  daha 
çox uğur qazanırlar və bu, informasiya iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərindən biridir. 

İnsan səylərinin hədsiz inteqrasiyası (sinergetikası) üçün ilkin şərtlərin 
formalaşması:  Bu cür inteqrasiyanın əsasında dinamik şəbəkənin formalaşması durur. 
Məhz şəbəkə modeli inteqral sistemin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan bir sıra 
xüsusiyyətləri təmin edir.  

 
2///.Etik əsasların ilkin şərtlərinin dəyişməsi.  
İnformasiyalı cəmiyyətin əsaslarına keçid zamanı insanın mənəvi keyfiyyətlərinin 

yüksəldilməsinə tələbat xeyli artır. Bir qayda olaraq sosioloqlar etik problemlərdən bəhs 
edirlər. Müasir ş əraitdə isə mənəviyyatlılıq məhz iqtisadi sistemin tələbinə çevrilməkdədir. 
Bu, bir sıra səbəblərdən irəli gəlir: 

 
1 Bəşəriyyətin texniki gücünün miqyasının artmasından. İnsanların yaratdığı texniki 

sistemlər özünün energetik gücünə görə təbiət amilləri ilə müqayisə ediləcək səviyyəyə 
çatmışdır. Məsələn: enerji istehsalı planetimizin enerji sistemini dağıda biləcək kritik həddə 
yaxınlaşmışdır. Təbii mühitin pozulması prosesi bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq qlobal 
ekoloji fəlakət yaxınlaşmaqdadır. Son illər lokal yox, qlobal ekoloji problemlər – iqlimin 
pozulması, ozon qatının dağılması ciddi həyəcan doğurmaqdadır. Dünənə qədər təbiətin 
qorunmasının zəmanəti insanın onu pozmaq üçün texniki imkanlarının olmaması ilə bağlı 
idisə, bu gün bu cür maneə artıq yoxdur. Bu günün əsas şüarı bu ifadə hesab edilə bilər 
“insan hər şeyə qadirdir, ancaq ona bu imkanı vermək olmaz”. 

2 İnsanın fərdi texniki silahlanma səviyyəsinin hədsiz artmasından. Müasir dövrdə 
təkcə texnogen sistemlərin inteqral gücü artmamışdır. Texniki vasitələrlə yanaşı cəmiyyətin 
hər bir  üzvü bu texniki vasitələrdən sərbəst şəkildə istifadə hüququnu da üz əlinə almışdır. 
Bu cəmiyyət  onun hər bir üzvü tərəfindən texniki vasitələrdən necə istifadə ediləcəyinə 
nəzarət edə bilmir. ən dəhşətlisi odur ki, texniki güclə yanaşı insanın əlində strateji qərarlar 
qəbul etmək səlahiyyəti olsun. Bu halda hər bir fərdin vicdanı və mənəvi keyfiyyətləri son 
hədd rolunu oynayır. 

3 Bəşəriyyətin həm lokal, həm də qlobal səviyyələrdə inteqrasiyasından. Bəşəriyyət 
öz fəaliyyətində getdikcə daha çox birləşir. Bu onaa gətirir ki, insanın fəaliyyətinin istənilən 
nəticəsi daha çox bir çox insanların birgə fəaliyyətinin nəticəsi kimi meydana çıxır. Bu cür 
fəaliyyətin nəticələri on vaxt daha müvəffəqiyyətli olacaq ki, insanların daha çox hissəsi bu 
qarşılıqlı əlaqəni, asılılığı daha yaxşı dərk etsin. Internetin formalaşması ilə yer kürəsinin 
bütün sakinlərini birləşdirən vahid kommunikasiya strukturu meydana gəlmişdir. Lokal və 
regional inteqrasiya prosesləri öz məntiqi sonluğuna çatmış, qloballaşmaya güclü təkan 
vermişdir. 

4 Şəxsiyyətin fərdiləşdirilməsindən. Bəşəriyyətin inteqrasiya proseslərinin güclənməsi 
ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin unifikasiyasının (standartlaşdırılmasının) dərinləşməsi demək deyildir. 
Əksinə, texniki vasitə və informasiya ilə silahlanma potensialının güclənməsinə səbəb 
olacaqdır. Cəmiyyətin sosial əsasları mənəvi cəhətdən təkmilləşdikcə, cəmiyyət hər bir 
şəxsiyyətin fərdi yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına daha tolerant yanaşdıqca, bu 
potensialdan daha səmərəli istifadə ediləcəkdir. 

 
3///İqtisadi məkanın virtuallaşması.  
Bu gün bir çox kompaniyalar hətta fərdi sahibkarlar iş üçün sifarişlərin axtarılması 

məqsədilə İnternet xidmətlərindən istifadə edirlər. Ancaq iqtisadi məkanın virtuallaşması 
təkcə yeni imkanlar açmır, eyni zamanda problemlər də yaradır: rəqabət hədsiz dərəcədə 
artır, şirkətlərin təbii iqtisadi seçimi yaranır. Problemlərə gəldikdə isə -- ənənəvi iqtisadiyyatda  
coğrafiya yerli sahibkarlara üstünlükverilməsinə imkan yaradır. Yəni hər hansı regionda 
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yaşayanlar digər regionun sahibkarlarının xidmətlərindən istifadə etmirlər. İnternetdən istifadə 
zamanı bu qanun pozulur. Dövlət sərhədləri belə maneə rolunu oynaya bilmir. Çünki virtual 
məkanda işləmək  üçün nə viza, nə də başqa ölkələrə siyasət üçün bahalı biletlərin 
alınmasına ehtiyac qalmır. Digər problem ənənəvi mühitin pozulması ilə bağlıdır. Material, 
texniki təchizat və satış üzrə əməliyytatların birbaşa aparılması imkanı topdan satışı həyata 
keçirən bir çoxvasitəçilərə -- broker və dilerlərə tələbatı azaldır. 

Virtual müəssisələr – məssisənin nizamnaməsi, adı yazılan lövhəsi, ofisi, sexlərin 
korpusu, istehsal avadanlıqları onunreal atributları hesab edilir. Bu, material varlığında 
mövcud olanmüəssisədir. Müəssisə virtual reallıqda, təşkilati strukturu materiallaşdırmadan, 
müəyyən realməkanda yerləşdirilmədən mövcud ola bilərmi. Bu gü bu suala müsbət cavab 
vermək olar. Müəssisə təkcə real deyil, virtual məkanda da mövcud ola bilər. 

Virtual müəssisə -- virtual məkanda mövcud olan, daxili strukturu və vəzifə bölgüsü olan, 
iştirakçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin formalaşdırıldığı müəssisədir. Virtual müəssisənin 
əsas xüsusiyyəti – fiziki və hüquqi şəxslərin birləşdirilməsinin əsasında müasir informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının durmasıdır. Bir qayda olaraq virtual müəssisələr 
müvəqqəti yaradılır.  

Şərti olaraq virtual müəssisələrin iki formasını müəyyən edirlər:  
--- daxili təşkilatlanmış virtual müəssiəsə -- bu halda hər hansı birfunksiyanın yerinə 

yetirilməsi üçün evdə işləyən ayrı-ayrı icraçıları telerabitənin köməyi ilə vahid şəbəkədə 
birləşdirirlər, 

--- təşkilatlararası virtual müəssisə -- bu halda hər hansı bir problemin həll edilməsi üçün 
ayrı-ayrı fiziki və ya hüquqi şəxslər öz resurslarını virtual səviyyədə birləşdirirlər. 

  
Təşkilatlaarası virtual müəssisələr aşağıdakı məqsədlər üçün yaradıla bilər: 

1.  risklərin optimal bölüşdürülməsi, 
2. resursların birləşdirilməsi, 
3. mürəkkəb və təcili məsələlərin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi, 
4. satış bazarları uğrunda birgə mübarizə. 
5. intellektual mülkiyyət subyektlərinin birləşdirilməsi. 

 
Virtual müəssisələrin yaradılması bir qayda olaraq sifariş daxil olduqdan, iştirakçılar 

diqqətlə seçildikdən sonra başlanır. Bu zaman virtual müəssisənin mərkəzləşdirilmiş idarə 
aparatı yaradılır. Idarə aparatı ayrı-ayrı icraçıların fəaliyyətini əlaqələndirir və alınmış 
mənfəəti bölüşdürür. 

4/// Kadr hazırlığı sisteminin təkamülü. 

Biliklərin daim yeniləşdirilməsi və artırılması kadrların ixtisasının və səriştəliliyinin 
yüksəldilməsinin vacib şərtidir və  ölkənin iqtisadi, sosial inkişafının sürətləndirilməsində 
birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Kadrların hazırlıq sistemi gələcək mütəxəssislərin 
yaşaması və çalışması üçün bütün şəraiti nəzərə almalıdır. Bizim həyatımıza daxil olan 
dəyişikliklər təhsil sisteminin uyğun adaptasiyası üçün siqnal rolunu oynamalıdır. 

Məhsulun istehsalı və  istehlakı  prosesində baş verən bütün dəyişikliklər kadrların 
hazırlanması sisteminə bilavasitə təsir göstərir. Bu sistem iqtisadiyyatın mövcud tələbatına 
adekvat olmalıdır. Informasiyalı cəmiyyətin və ona uyğun olan iqtisadi sistemin əsas 
xüsusiyyətlərindən biri texnologiyanın, məhsulların baza növlərinin, istehlak standartlarının 
fövqəladə tezliklə dəyişəcəyi ilə əlaqədardır. Bu zaman dəyişən şəraitə tez uyğunlaşan 
ölkələr aparıcı mövqeyə çıxacaqlar. 

Əgər bəşəriyyətin ötən tarixi ərzində sosial-iqtisadi sistemin həyat qabiliyyəti onun 
adaptasiya qabiliyyəti ilə təmin edilirdisə, yeni informasiyalı cəmiyyətə qədəm qoyulması ilə 
tez dəyişmə qabiliyyəti həlledici rol oynamağa başlamışdır. Belə şəraitdə kadr hazırlığı 
sisteminin təkmilləşdirilməsi daha ciddi yanaşmalar tələb edir. 21-ci əsrdə mütəxəssislərin 
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hazırlanması sisteminin təkmilləşdirilməsinin aşağıdakı üç əsas istiqamətlərini qeyd etmək 
olar: 

 dəyişən dünyada yaşamağa hazırlıq 
 informasiya iqtisadiyyatı şəraitində yaşamağa hazırlıq 
 qlobal dünyada yaşamağa hazırlıq 

Birinci istiqamət iqtisadi dəyişikliklərin getdikcə artan tempi ilə əlaqədardır. Ötən yüzillik 
ərzində baza texnologiyalarının və buraxılan məhsulların köklü surətdə dəyişməsi dövrü bir 
neçə onilliklərdən 1-2 ilə qədər azalmışdır. Bu təhsilin əsas bazasının dəyişdirilməsini 
şərtləndirir: biliklərin və vərdişlərin öyrədilməsindən öyrənmək və özünü təkmilləşdirmək 
bacarığının öyrədilməsinə keçmək lazımdır. 

İstehsal sistemlərinin texniki imkanlarının artması, ilkin materialların standart toplusundan 
daha geniş çeşidli məhsullar istehsal etmək imkanının yaranması, ayrı-ayrı istehsal sistemləri 
və icraçılar qarşısında fərdi bacarıqlarının artırılması imkanlarını yaradır. Biliklərin və 
vərdişlərin öyrədilməsinin ənənəvi qaydalarından işçinin fərdi potensialının inkişafı 
qaydalarına keçirilməsi təhsil sistemi qarşısında yeni vəzifələr qoyur. 

İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılması da kadr hazırlığı sisteminin qarşısında yeni vəzifələr  
qoyur. Bu vəzifələrin əsasları aşağıdakılardır: 

İstehsalın material vasitələrindən istifadə edilməsi vərdişlərindən yeni – istehsalın 
informasiya vasitələrindən istifadə edilməsi vərdişlərinə keçmək, informasiya əmtəələrindən 
istifadə etmək vərdişlərini öyrətmək, informasiyalı ekologiyanın əsaslarını öyrətmək. 

 
 

9  İdarəetmə sisteminin transformasiyası. 
 
Plan: 
1. İdarəetmənin xüsusiyyətləri 
2. Menecerin əməyinin spesifikası 
3. Təşkilatın yeni modeli 
4. Firmanın təşkilati strukturunun təkamülü 
 
1  İdarəetmənin əsas xüsusiyyətləri 
Bütün zamanlarda insan idarəetmənin əsas obyekti və yeganə subyektidir. Lakin hər bir 

konkret vaxtda həmin cəmiyyətin özünün idarəetmə üsulları var, yəni hər bir əsrə özünün 
idarəetmə sistemi xasdır. Cəmiyyətdə hakim olan idarəetmə sisteminin xarakteri bir çox 
amillərlə təyin olunur. Onlara şərti olaraq obyektiv və subyektiv aid etmək olar: obyektivlərə 
aşağıdakıları aid etmək olar: təbii-iqlim şəraiti, demoqrafık vəziyyət, ictimai istehsalın inkişaf 
səviyyəsi. Subyektiv amillərə cəmiyyətin siyasi qurluşu, ümumiyyətlə əhaliııin və onun siyasi 
liderlərinin təhsil səviyyəsini, ölkədə ideoloji işin qurulmasını özündə cəmləşdirir. Obyektiv 
amillər nəticəsində idarəetmənin əsas komponetləri fomalalaşır, subyektiv amillər isə bu 
sistemin tətbiqinin sərtliyinə və ya uyuşqanlığına təsir göstərir. 

Cəmiyyətdə idarəetmə sisteminin xarakterini təyin edən əsas amil ölkənin inkişafının 
texniki-texnoloji səviyyəsidir, Məlumdur ki, dövrlər nə istehsal olunması ilə deyil, necə və 
hansı əmək alətləri ilə istehsal olunması ilə fərqlənir. Məhz istehsalın texnoloji prosesi 
əhəmiyyətli dərəcədə cəmiyyətin tipini təyin edir (bu ya aqrar, ya industrial, ya da 
postindustrial cəmiyyətdir), buradan da idarəetmə sistemləri formalaşır. 

İdarəetmə sisteminin radikal transformasiyası məhz bir texnolojı istehsal üsulundan 
digərinə keçid prosesi ilə bağlıdır. Belə ki, aqrar cəmiyyətdə varlıq vasitələrinin əldə edilməsi 
və istehsalı bu və ya digər mənada insanın dünya ilə mübarizəsini qeyd edirdi. Bilavasitə bu 
mübarizədə insan öz həyatı ilə risk edirdi. Cəmiyyətdə ən başlıcası insanın fiziki keyfiyyətləri, 
gücü, dözümlüyü, həmçinin bir çox işləri görmə bacarığı idi. İnsanların bir-birindən və 
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təbiətdən asılılığı müasir ölçülərə görə çox yüksək idi. İndustrial cəmiyyətdə insanın həyatı və 
onun maddi rifahı aqrar cəmiyyətə nisbətən daha az şəkildə təbiətdən asılı idi.  

İnformasiya cəmiyyətində təbiət praktiki olaraq insanın fəaliyyətinin nəticəsini təyin etmir. 
İş burada insanın digər insanla xüsusi yaradılmış kommunikasiya vasitələri köməyi ilə 
qarşılıqlı əlaqəsidir. İnsanın maşınlara xas olmayan keyfiyyətləri üstünlük təşkil edir: 
konseptual fıkirləşmək və qeyri dəqiq kateqoriyalarla işləmək bacarığı, ideya təklif etmək, 
qeyri-adi qərarlar qəbul etmək. 

Hal-hazırda isə onun aşağıdaki xarakterik qarşılıqlı əlaqəli xüsusiyyətlərinin formalaşması 
sezilir: 

--- təşkilatın hökmüran prinsipi nəzarət mövqelərindən  aktiv şəkildə əməkdaşlıq 
mövqelərindən idarəetməyə doğru yönəlir; 

--- qərarların qəbulu avtoritar deyil əsasən kolleqial həyata keçirilir, bu müasir yüksək 
texnologiyalı istehsallarda şərtdir;  

--- ierarxik idarə etmə strukturlarından şəbəkə strukturlarına keçid baş verir;  
--- işçinin istehsalat müxtariyyətini artıran əməyin horizontal konsepsiyası inkişaf edir;  
--- müxtəlif sahələrdə əvvələr innovasiya firmalarına xas olan komandada iş əmək təşkili 

forması yayılır.  
İİ-ı şəraitində əsas idarəetmə məsələlərindən biri əməkdaşlar tərəfındən məlumatın 

axtarılmasının və təhlilinin stimullaşdırılması, yəni yaradıcılıq işi üçün şəraitin yaradılmasıdır. 
Bu cür işin təşkili mürəkkəbdir və menecerin özündən yüksək intellekt səviyyəsi tələb edir. 

 
2  Menecerin əməyinin spesifikası 
İstehsalata və məişətə yeni informasiya texnologiyaiarının tətbiqi ilə menecerin rolu 

əhəmiyyətii dərəcədə dəyişir, əsasən də insan ehtiyatlan sahəsində. İnsan ehtiyatlarının 
idarə olunmasında dəyişiklər üç əsas istiqamət üzrə gedir:  

- əməkdaşların birbaşa tənzimiənməsi və ciddi nəzarətin azalması hesabına konsultativ 
işin rolunun artması;  

- taktiki hərəkətlərin hazırlanrnası və reallaşmasına nisbətəıı korporativ strategiyanın 
hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə yüksək toplanma;  

- xətti funksiyaların yerinə yetirilməsinə diqqətin yüksəldilməsi.  
 Bu dəyişikliklərlə əlaqədar, həmçinin idarə etmə prosesində müasir İT-nin geniş istifadəsi 

nəticəsində menecerin əməyinın aşağıdaki xaraketi daha aydın sezilir: 
Birincisi, menecerin əsas ehtiyatı və fəaliyyətinin nəticəsi bu və ya digər informasiyadır. 

Sonuncu mal xüsusiyyətlərinə malikdir, yəni bazar münasibətiərinin müstəqil subyekti ola 
bilər.  

İkincisi, informasiyanın qəbulu, emalı və yayılmasının texnikı imkanı sahəsində menecerin 
əməyinin komfortu artır.  

Uçüncüsü, işçilər tərəfındən aktiv və ya yaradıcılıq olmayan əməliyyatların yerinə 
yetirilməsinə dair bilavasitə nəzarət etmək vacibliyi aradan götürülür, bunun nəticəsində 
strateji planların hazırlanması üçün vaxt ayrılır.  

Dördüncüsü, istənilən lazım olan informasiyanın böyük ölçüdə əlçatan olması ilə əlaqədar 
problemin həllinin konkret şəraitində daha optimal seçim imkanı artır, bu da idarəetmə 
əməyinin nəticəsini artırır.  

Beşinci, onun çox funksiyalı olmasını azaldır. Müasir İT-ı təşkilat rəhbərinin ona xas 
olmayan və onun üçün vacib sayılmayan funksiyaların, məsələn əməkdaşların, partnyorların, 
müştərilərin hüquqi, peşəkar və digər məsləhətləşməsı üzrə funksiyaların yerinə yetırilməsinə 
vaxt sərfıni maksimal azaltmağa imkan verir.  

Altıncısı, onun mobilliyi kəskin sürətdə azalır, çünki fırma bölmələri daxilində ezamiyyət və 
dəyişmə ehtiyacı lokal və qlobal əlaqə şəbəkələrinin yayılması nəticəsində minimuma 
endiriiir. Bunun nəticəsində rəhbərin işinın kabinet stili hökmranlıq etməyə başlayır.  

Yuxanda qeyd olunan xüsusiyyətlərin təzahürü göstərir ki, idarəetmə əməyinin asılılığı və 
nəticəsi industrial iqtisadiyyat şəraitindəkindən yüksək olmuşdur. Bundan əlavə bir çox 
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rnütəxəssislər əmin edir ki, müasir təşkilatlarda məhz idarəetmə əməyi əsas istehsal gücünə 
çevrilir. 

Mülkiyyətçilərin adından istehsalın idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən peşəkar 
təşkilatçılar – menecerlər adlanır. 

Menecment istehsalın səmərəliliyini yüksəltmək və mənfəəti artırmaq məqsədilə istehsalın 
idarə olunmasının prinsip, metod və formaları haqqında nəzəri və praktiki biliklər sistemidir. 

 
3 Təşkilatın yeni modeli 
İİ-nın inkişafı ilə idarə etmə sisteminin transformasiyası yeni təşkilat modelinin 

formalaşmasında qeyd olunur, onun mərkəzində insanlar, şəxsiyyətlər durur. Bu modeldə 
insanın üstünlükləri və maşının üstünliiklən maksimal olaraq nəzərə alınır. Yeni model 
çərçivəsində hər hansı bir layıhəni planlaşdırarkən insanın üstünlüklərınə-fantaziyaya sahib 
olma, anlaşma yaratmaq qabiliyyəti aiddir. Maşının üstünlükləri dəqiqlikdə, gücdə və 
sürətdədir.  

Yeni istehsalat modelinin əsası müasir informasiya texnikasında qurulan əməyin üfuqi 
deyil şaquli kooperasiyası sxemində qurulur, Ümumiyyətlə II-ı informasiyanın üfuqi axınları 
üstünlük təşkil edir, məsələn istehsalçıdan istehlakçıya doğru və əksinə bilavasitə fırma 
əməkdaşları arasında. Əməyin üfuqi kooperasiyası şəraitində informasiyanın axın sürəti 
şaquli sistemlərdəkindən yüksəkdir. Bunun nəticəsındə informasiyanın təhrif edılməsi, itkisi 
və ya azalması əhəmiyyətli dərəcədə azalır.  

Müasir təşkilatın maddi-texniki təminatında əsas rol informasiya texnikasına aiddir. 
İnformasiya texnikasının funksional təyinatı aşağıdakından ibarətdir:  

- prosesin bütün iştirakçılarının tam əlaqəsi ilə təmini;  
- təşkilatın hər bir həlqəsı üçün tam və dəqiq məlumatın vaxtında çatdırılması,  
- istehsalat və təşkilat üçün zərər olmadan prosesin fəza mümkünlüyünün təmini 
 - yeni informasiya sistemlərinin geniş kommunikasiya imkanları peşələrin 

uyğunlaşdırılması və işçilərin çox funksiyalılığının inkişafı üçün əsas yaradır, əməkdaşların 
rollarının və əmək funksiyalarının  yaxşılaşmasını obyektiv şəkildə tələb edir.  

Əməyin üfüqi kooperasıyasının üstünlükləri funksional ierarxiya ilə nisbətən komandada 
işləmək kimi təşkilatda özünü büruzə verir. Komanda elə qurulur ki, onun iştirakçılarının 
peşəkar bilikləri və praktiki təcrübəsi qarşılıqlı şəkildə əlavə olunsun və istənilən problemlərin 
həlli üçün istifadə olunsun. Komandada işləməyin əsas üstünlüklərinə mütəxəssislər 
aşağıdakıları aid edirlər: 

- digər təşkilatda ziddiyyətli olan eyni fıkirli  qrupun yaradılması; 
 - məsələlərin maksimal dərəcədə dəqiq formalaşması və vaciblik dərəcəsi üzrə təsnifatı;  
- iştirakçılar arasında mümkün fıkir ayrılıqlarının minimuma endirilməsi;  
- funksiyaların çevik paylanması; 
 - operativ hərəkətlərin azadlığı;  
- fıkirlərlə azad və operativ mübadilə; 
 - komandanın bütün üzvlərinin tam bərabərliyi. 
 
4  Firmanın təşkilati strukturunun təkamülü 
Firmanın təşkilati strukturunun dəyişməsı iqtisadi artımın transformasiyasını şərtləndirən 

əsas amillərdən biridir - onun ənənəvi tiplərindən keyfıyyətcə yeni-informasiya sisteminə 
keçid. Firmanın təşkilati strukturuna ümumiyyətlə iqtisadi inkişafına təsiri nöqteyi nəzərdən 
baxaq.  

İndustrial iqtisadiyyata xas olan funksional ierarxiya İİ-nın qurulması prosesində üfuqi 
forma tərəfindən sıxışdılır. İşin fərqləndrici əlaməti “ərnr - icra” prinsipinə əks olan əməkdaşlıq 
prinsipidir. İİ-i şəraitində fırmanın idarə ediiməsi iki səviyyəyə malikdir:  

Birincisi - əsas vəzifəsi strateji məqsədlərin hazırlanması olan ali idarəetmə. 
 İkincisi - həm fırma məqsədlərinin reallaşması, həm bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrin 

reallaşması üçün İT-i bütün spektrini geniş istifadə edən bütün işçilərin “özünütəşkili”.  
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Başqa sözlə istənilən iri təşkilatda şəbəkə strukturlanın artması onun fəaliyyətinin 
effektilivliyini kəskın sürətdə artırır. Əsas müddəalardan iki məqam;  

1) qiymətlilik nadirllyi ilə təyin olunur və  
2) malların artıqlığı qiymətdən düşməyə səbəb olur.  
 
Bu məqamları olan ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqli olaraq artıqlıqdan irəli gəlir. Şəbəkə 

iqtisadiyyatı üzrə məhşur qərb mütəxəssisi K.Kelli bunun “faks effekti” adlandırır. 
Hazırlanmasına milyon dollarlar gedən ilk müasir faks maşını 1965-ci ildə işə düşmüş, lakin 
bir ədəd olmaqla onun dəyəri heç nə idi. İkinci faks-maşın birincisinə müəyyən dəyər verdi 
minimum iki subyekt üçün məlumatları ötürmək və qəbul etmək imkanı yaradılmışdır. 
Sonradan hər bir əldə olunan faks yerdə qalan digər faksların qiymətini daha da artırdı. 
Beləliklə hər hansı müəyyən pul məbləği xərcləyərək insan öz sərəncamına bütün geniş 
şəbəkəni əldə edir. Bu sözləri kompüterlərin yayılması haqqında demək olar: onlar nə qədər 
çoxdursa, onların arasında əlaqə nə qədər çoxdursa, kompüterlərin şəbəkəsi o qədər dəyərli 
və effektivdir, əsasını kompüter şəbəkəsi təşkil edən iqtisadiyyat o qədər gücdlüdür. Firmanın 
təşkilati strukturunun transformasiyası təşkilatın  əsas xarakteristikalarında qeyd olunur, Bu 
da öz növbəsində iqtisadi inkişafa təsir edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  İQTİSADİ   İNKİŞAFIN    İNFORMASİYA    NÖVÜ. 

 
Plan: 
1İqtisadi inkişafın informasiya növünün ilkin şərtləri.   
2İqtisadi inkişafın informasiya tipinin əlamətləri. 
3Bərpa olunmayan təbii ehtiyatların istehlakının azalması 
  

1.İqtisadi inkişafın informasiya növünün ilkin şərtləri. İqtisadi nəzəriyyədə və beynəlxalq 
statistikada ölkənin təsərrüfat inkişafını “iqtisadi inkişaf’ termini ilə təyin edirlər, onun miqdar 
qiymətləndirilməsi il ərzində ÜDM nisbi artım göstəricisində əks olunur. Aqrar və sənaye 
iqtisadiyyatında bu cür yanaşma tamamilə düzgündür, çünki istehsal olunan maddi nemətlərin 
həcminin fıziki artımı çox ölkələr üçün həyatı lazım şərtlərdən biridir. Bir çox ölkələrin sənaye 
mərhələsindən potensial mərhələyə keçməsi ilə əlaqədar sosial-ıqtisadi inkişafın əsasən yeni 
tipi-qeyri maddi tip (və ya əvvəl olduğundan daha az maddi) formalaşmağa başlamışdır, onun 
templəri demoqrafık inkişaf templərini qabaqlayır, müvafiq olaraq iqtisadi inkişaf haqqında 
təəssüratlar əhəmiyyətli dərəcədə, transformasiyaya uğrayır. İnkişaf etmiş ölkələrin milli 
təsərrüfatları artıq XX əsrın əvvəlinə cəmiyyətin bütün üzvlərinin baza tələbatının praktiki tam 
təmin olunmasını təmin etməyə imkan verən səviyyəyə çatmışlar. Maddi nemətlərin tstehsal 
həcmlərinin gələcək artımı bu ölkələr üçün ən azı iki səbəbdən məqsədyönlü olmamışdır. 
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Birincısi, artıq onlarla təmin olunmasına görə. İkincisi, bu ölkələr birinci olaraq təbii ehtiyatların 
qlobal məhdudiyyət problemini sezmişlər. Sosial-iqtisadi tərəqqi ÜDM-un miqdar artım templəri 
ilə deyıl, həyat keyfiyyətinin göstəriciləri ilə təyin olunmağa başlamışdır. Sosial-iqtisadi inkişafın 
keyfiyyətcə yeni tipi formalaşmağa başlamışdır, elmi ədəbiyyatda informasiya tipi adı almışdır.  

İqtisadi inkişafın informasiya tipinə keçid ölkələrin milli təsərrüfatlarında miqyaslı struktur 
dəyişikiərlə təyin olunmuşdur. Struktur dəyişiklərə xas olan əsas amil onların daxili iqtisadi 
inkişafıdır. Bunun nəticəsində inkişaf etmiş ölkələrin ÜDM strukturu əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişmişdir, burada xidmət sahəsinin payı ən yüksək olmuşdur.  

İqtisadi inkişafın əsasında iki məntiqi cəhətdən bağlı proses durur. Birincisi, ölkədə qurulmuş 
texnoloji quruluşların bazasında istehsal miqyaslarının artımı və effektivliyinin yüksəldilməsi. 
İkincisi, yeni malların istehsalının yaranması və texnoloji quruluşların dəyişməsi nəticəsində 
köhnə istehsalların effektivliyinin artımı. 

İnkişafın informasiya növü göstərir ki, inkişafın əvvəlki tiplərindən fərqli olaraq inkişaf 
əsasında bütün fəaliyyət sahələrində müxtəlif informasiyanın artmış tələbatı hesabına həyata 
keçirilir, az sayda bu maddi cisimin və enerjinin islifadəsi hesabına başa gəlir. Başqa sözlə 
demək olar ki, müasir şəraitdə inkişafın xarakterinin göstəricisi sistemin informasiya məzmunun 
dəyişməsidir.  

Bizim ölkəmiz üçün iqtisadi inkişafın informasiya tipi inkişaf etmiş dövlətlər üçün aktual 
olduğu qədər aktual deyil, çünki biz industrial istehsalda qurulmuş inkişaf imkanlarını 
bitirməmişik və baza tələbatının lazımi səviyyədə təmin olunmasına nail olmamışıq. Bizim üçün 
iqtisadi inkişaf özü, maddi inkişaf aktualdır.  

 
2.İqtisadi inkişafın informasiya tipinin əlamətləri. İqtisadi inkişafın informasiya tipinin 

əhəmiyyətli fərqləndirici əlamətləri kimi mütəxəssislər onun sabit antientropik xarakterini qeyd 
edir. İnformasiya nəzəriyyəsində entropiya vəziyyətin qeyri müəyyənlik ölçüsü deməkdir. Aqrar 
və industrial iqtisadiyyata xas olan ekstentiv və ya intensiv iqtisadi inkişaf cismin və ya enerjinin 
istehlakının geııişlənməsinə əsaslanır, bu da entropiyanın artmasına səbəb olur. İE-nin 
xarakterik xüsusiyyəti istehsal gücü kimi informasiyanın istifadəsinin genişlənməsindən ibarətdir, 
bunun əsas təyinedici xüsusiyyəti vəziyyətin qeyri müəyyənliyini azaltmaq bacarığıdır. İqtisadi 
inkişafın informasiya tipi industrial və aqrar iqtısadiyyatın effektivliyini təyin edən problemlə 
əlaqəli deyil. Bu əsas endoqen inkişafdır - o insan kapitalına əsaslanır.  

Burada bilik yeni bilik yaradır, bu da maddi ehtiyyatlarla bərabər fıziki məhsullar yaradır. 
Onun bilavasitə mənbələri insan amilinin inkişafına istiqamətlənmiş yeniliklər və sərmayələrdir. 
Bundan irəli gələrək iqtisadi inkişafın dolayı əlamətləri kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar:  

- əhalinin yüksək təhsil səviyyəsi, əsasən də yüksək təhsilli şəxslərin; məşğulların ümumi 
sayında müəyyən xüsusi çəkisi;  

- bir çox göstəricilərlə xarakterizə olunan məlumatın əlverişliyi;  
- ölkənin əhalisinin orta sinfinin xüsusi çəkisi.  
Qeyd olunan göstəricilərin yaxşılaşdırılması cəmiyyətin demokratikləşməsinə, həmçinin 

postindustrial cəmiyyətdə bütün fəaliyyət növlərinin intelektləşməsinə və humanlaşmasına təsir 
göstərir. Postindustrial cəmiyyət - xidmətlər cəmiyyətidir. Burada əmək məlumatların emalına, 
nəzarətə, ümumiyyətlə məlumatın istehsalına istiqamətlənib. Müvafiq olaraq inkişafda bu 
əməklə şərtləndirilib.  

Əgər əvvəlki cəmiyyətlər üç əsas infrastruktur - nəqliyyat, enerqosistem və kommunıkasiyalar 
sisteminin köməyi ilə inkişaf edir və təşkilatlanırdısa, informasiya cəmiyyətinin qurulmasında və 
inkişafın informasiya tipinin yüksəlməsində əsas rolu telekomunnikasiyalar sistemi oynamağa 
başlamışdır, onun köməyi sayəsində uzaqlıq məkan deyil, vaxt anlayışı olmuşdur. Şəbəkədə 
birləşmiş kompüterlər əvvəllər gorünməmiş sayda subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edirdi, 
bunun nəticəsində özünəməxsus Şəbəkə iqtisadiyyatı formalaşır. Bunun nəticəsində fırmanın 
sahibkarlıq uğuru yerləşmə yerindən, ölkənin iqtisadi rifahı isə orada olan təbii ehtiyatların 
sayından bilavasitə asılılığını itirmişdir. Buna baxmayaraq şəbəkədə nə qədər qovşaq varsa, bir 
o qədər o qiymətlidir.  
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3.Bərpa olunmayan təbii ehtiyatların istehlakının azalması. Bərpa olunmayan təbii ehtiyatların 

istehlakının azalması nəticəsində artım hədlərinin konsepsiyası aktual olmuşdur, ona əsasən 
hal-hazırda qlobal tarazlıq və sabit inkişafına nail olunması tamamilə mümkündür və lazımdır. 
Ölkələrin iqtisadi inkişafının məzmunu tərəfin transformasiya prosesi ilə bərabər onun neqativ 
nəticələrinin aradan qaldırılması və ya yumşaldılması ilə bağlı yeni problemlər yaranmışdır. Son 
nəticədə bütün bu problemlər iqtisadı inkişafın informasiya tipinin formalaşması prosesinin 
dövlət tənzimlənməsi problemində cəmləşdirilib. Yəni:  

- birincisi, insan amilinin rolunun artması ilə bağlı problemlər kompleksi  
- hərtərəfli hazırlıq insanın yaradıcıhq bacarıqlarının reallaşma mexanizminin yaradılması;  
- ikincisi, bu bütün səviyyələrdə informasiya azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi arasında 

balansın təmin olunmasına dair həcmli və praktiki olaraq çətin həll olunan problemdir;  
- üçüncüsü, bu hər hansı bir əvvəlki təzahürün yenisi ilə sıxışdırılması prosesində yaranan 

neqatıv momentlərin neytrallaşması problemidir, bu halda iqtisadi inkişafın ənənəvi tipinin yeni 
informasiya tipi ilə əvəz olunması zamanı baş verir.  

Dövlət müdaxiləsi olmadan bütün sadalanan problemlər daha da dərinləşir və özünün həll 
edilməsi üçün daha çox vasitə və səy tələb ediləcək. Bundan əlavə, formalaşan iqtisadi inkişan 
informasiya tipinin vacib aspektlərinin dövlət tənzimlənməsinin güclənməsi zərurəti milli 
iqtisadiyyatların keyfiyyətcə yeni qarşılıqlı əlaqəsi ilə şərtlənib. Qloballaşma ısə öz növbəsində 
qeyd olunan problemlərin dövlətlərarası səviyyədə həll olunmasnı tələb edir, əsasən də bu 
vətəndaşların və təşkilatların informasiya azadlığının və onların informasiya təhlükəsizliyinin 
balanslaşdırılmasının təmin olunması probleminə aiddir. Müasir iqtisadi inkişafın səciyyəvi halı 
dünya ticarətinin inkişaf etmələrinin dünya ÜDM inkişafı templərini qabaqlamasıdır, bu da 
beynəlxalq biliklərin, informasiya məhsullarının və texnologiyalarının yayılması ilə bağlıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.  İNFORMASİYA   HAQQINDA   DÖVLƏT    SİYASƏTİ. 

 
Plan: 
1İnformasiya haqqında ümumi müddəalar və anlayışlar  
2İnformasiyalaşdırma sahəsində dövlət siyasəti.  
3İnformasiya ehtiyatlarının hüquqi rejimi.  
4İnformasiyanın sənədləşdirilməsi 
 
1. “İnformasiya haqqında” ümumi müddəalar və anlayışlar 
"İnformasiya, informasıyalaşdırma və informasiyanın mühafızəsi haqqında” 3 aprel 1998-ci il 

tarıxli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Belə ki, bu Qanunun 
“İnformasiyanın yaranması, yaradılması, işlənməsi, saxlanması, axtarışı, işlənməsi əsasında 
informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması informasiya sistemləri, texnologiyaları, onların 
təminat vasitələrinin yaradılması və onlardan istifadə olunması, informasiya mühafızəsi ilə 
əlaqədar olaraq yaranan münasibətlərı tənzimləyir və informasiya proseslorində iştirak edən 
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subyektlərin hüquqlarnı müəyyən edir.” Qanunun 2-ci maddəsində aşağıdakı əsas anlayışlar 
işlədilmişdir:  

İnformasiya – təqdimat formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşya, fakt, hadisə və proseslər 
haqqında məlumatlar;  

Sənədləşdirilmiş informasiya (sənəd)- maddi daşıyıcıda qeyd olunmuş və 
indektikləşdirılməsinə imkan verən rekvizitlərə malik informasiya;  

Kütləvi informasiya - əldə olunması, işlənməsi, verilməsi və ya istifadəsi AR-nın 
qanunvericiliyi ilə məhdudlaşdırılmayan və ümumi istifadə üçün təyin olunmuş sənədləşdirilmiş 
informasıya;  

Konfedensial informasiya - əldə olunması, işlənməsi, verilməsi və ya istıfadəsi AR-nın 
qanunvericiliyinə müvafıq olaraq məhdudlaşdırılan sənədləşdirilmış informasiya;  

İnformasiya prosesləri - informasiyanın yaradılması, yığılması, işlənməsi, saxlanması, 
axtarışı, yayılması;  

İnformasiya texnologiyaları - informasıya prosesləri zamant, o cümlədən hesablama və rabitə 
texnikasının tətbiqi ilə istifadə edilən üsul və vasitələr sistemi;  

İnformasiya sistemi - informasiya texnologıyaları və sənədlərinin təşkilati və texniki qaydada, 
o cümlədən hesablama texnikasından istifadə edilməklə, nizamlanmış məcmusu; 

İnformasiya ehtiyatları - iformasiya sıstemlərində (kitabxanalarda, arxivlərdə, fondlarda, 
məlumat banklarında və s.) olan sənədlər və sənəd massivləri, habelə ayrıca mövcud olan 
sənədlər və onların massivləri;  

İnformasiya sistemləri və texnologiyalarının təminat vasitələri - mformasiya sistemlərinin və 
texnologiyaiarının yaradılması zamanı hazırlanan və onların istismarını təmin edən proqram, 
texniki, linqvistik, hüquqi, təşkilati vasitələr;  

İnformasiya sistemləri, texnologiyaları və onların təminat vasitələrinin mülkiyyətçisi - 
gostərilən obyektlər üzərində tam sahiblik, istifadə, sərəncam vermə hüququnu həyata keçirən 
subyekt;  

İnformasiya sistemləri texnologiyaları, ehtiyatları və onların təminat vasitələrinin sahibkarı - 
göstərilən obyektlər üzərində qanunda müəyyən olunmuş qaydada sahiblik və istifadə 
hüququnu həyata keçirən subyekt;  

İnformasiyanın istifadəçisi - özü üçün zəruri informasiyanın alınması məqsədilə bilavasitə 
informasiya sisteminə və ya vasitəçiliyə müraciət edən və ondan ancaq istifadə hüququna malik 
subyckt;  

İnformasiya məhsulları - istifadəçilərin tələblərinə əsasən varadılmış və onlarn təlabatlarının 
ödənilməsi üçün təyin olunmuş və ya tətbiq edilən sənədləşdirilmiş informasiya, informasıya 
sistemləri, texnologiyaları və onların təminat vasitələri;  

İnformasiya xidmətləri - istifadəçilərin informasiya məhsulları ilə təmin edilməsi üzrə 
subyektlərin (mülkiyyətçilər, sahibkarlar və ya vasitəçilərin) fəaiiyyəti;  

İnformasiyalaşdırma - informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, təqdim edilməsi, istifadə 
olunması əsasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının, təşkilati-hüquqi və 
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilatların, vətəndaşların 
informasiya tələbatlarının və bu sahədəki hüquqlarının təmin edilməsı optimal şəraitin 
yaradılması üçün təşkilati, sosial- iqtisadi və elmi-texniki proses. 

2. İnformasiyalaşdırma sahəsində dövlət siyasəti 
Informasiyalaşdırma sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri bu qanunun 3-cü 

maddəsı ilə aşağıdakılar kimi müəyyən edilmişdir. - milli informasiya fəzasının 
formalaşdırılması;  

- informasiyalaşdırma üzrə fəaliyyətin başlıca istiqamətlərinin təyini və meydana çıxan 
münasibətlərin tənzimlənməsi;  

- informasiya ehtiyatları, sistemləri, texnologiyaların və onların təminat vasitələri üzərində 
mülkiyyətin bütün formalarının inkişafına, informasiya məhsulları və xidmətləri bazarının 
formalaşdırılmasına yardım edilməsı;  
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- dövlət informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və mühafızəsi üçün zəruri olan şəraitin 
yaradılması;  

- ərazi informasiya şəbəkələrinin yaradılması, onların beynəlxalq informasiya şəbəkələri ilə 
uzlaşması, qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi üçün lazımı təşkilati, hüquqi, texnıki siyasətin 
təyin edilməsi;  

- dövlət informasiya ehtiyatları əsasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, 
təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilatların, 
vətəndaşların müvafıq informasiya ilə təmin olunması üçün zəruri şəraitin yaradılması;  

-   informasiya fəzasında milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi;  
- informasiya məhsulları və xidmətləri bazasında informasiya münasibətlərinin subyektləri, o 

cümlədən xarici subyektlər tərəfındən inhisar fəaliyyəti və haqsız rəqabətın qarşısının alınması 
və verilməməsi;  

- informasiyalaşdırma mühitində dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının təşkilati - 
hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilalların, 
vətəndaşların hüquqlarının təmin olunması;  

- infonnasiya mühitində elmi-texniki və istehsal siyasətinin formalaşdırılması və həyata 
keçirilməsi;  

- informasiyalaşdırma layihələri və proqramlarının  dəstəklənməsi, onların işlənməsi və 
həyata keçirilməsi üçün investisiyaların cəlb olunması sisteminin stimullaşdırma mexanizminin 
yaradılrnası;  

- informasiya prosesləri, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafızəsi sahəsində hüquqi 
bazanın inkişaf etdirilməsi. 

 
3. İnformasiya ehtiyatlarının   hüquqi  rejimi 
İnformasiya ehtiyatlarının  hüquqi rejimi Qanunun 4-cü maddəsinin tələblərinə əsaslanır. Bu 

baxımdan - informasiya ehtiyatiarı fıziki, hüquqi şəxslərin və dövlətin mülkiyyət obyektidir. Onlar 
Azərbaycan Respublikasının informasiya ehtiyatları hesab olunur və digər ehtiyatlar kimi 
qanunla qorunur. İnformasiya ehtiyatlarının hüquqi rejimi aşağıdakı normalarla müəyyən edilir:  

- informasiyanın sənədləşdirilməsi qaydaları;  
- sənəd və sənəd massivləri üzərində mülkiyyət hüququ;  
- işləməyə buraxılma növünə görə informasiyanın kateqoriyaları;  
- informasiyanın mühafızə olunmasının hüquqi qaydaları. 
 
4. İnformasiyanın  sənədləşdirilməsi. 
İnformasiyanın sənədləşdirilməsi onun informasiya. ehtiyatlarına daxil edılməsinin mütləq 

şərti kimi Qanunun 5-ci maddəsi ilə təyin edilir. Belə ki, -informasiya sənədləşdirilməsi 
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi, kargüzarlıq, sənəd və sənəd massivlərinin 
standartlaşdırılması məsələlərinin təşkilinə cavabdeh olan müvafıq icra hakimiyyəti orqanlarının  
müəyyən etdiyi qaydalar əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə 
müvalıq surətdə informasiya sistemlərindən, o cümlədən avtomatlaşdırılmış sistemlərdən 
alınmış sənəd vəzifəli şəxs tərəfindən imzalandıqdan sonra hüquqi qüvvəyə malik olur. 
İnformasiya və telekommunikasiya sistemlərində dövr edən sənəd elektron imzası vasitəsilə də 
təsdiq edilə bilər. Elektron imzası avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində onun 
identikləşdirilməsi və istifadə olunma qaydasının gözlənilməsini təmin edən proqram texniki 
vasitələr olduqda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçırilır və 
hüquqi qüvvəyə malik olur. 

12 Elektron ticarət və dövlət tənzimlənməsi. 
 
Plan: 
1“Elektron ticarət haqqında” Qanunda öz əksini tapmış əsas anlayışlar. 
2Elektron ticarətin hüquqi tənzimlənməsi. 
3Elektron ticarətin iştirakçılarına olan tələblər. 
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1 “Elektron ticarət haqqında” Qanunda öz əksini tapmış əsas anlayışlar. 
Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi 

əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, habelə elektron ticarət haqqmda 
qanunvericiliyin pozulmasına görə “Elektron ticarət haqqında” Qanun məsuliyyəti müəyyən edir. 
Bu qanun 10 may 2005-ci ildən qüvvədədir. 

Belə ki, Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir:  
Elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-satqısı, 

xidmətlərin gostərilməsi və işlərin gorülməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyət növüdür.  
Elektron ticarətin iştirakçıları - elektron ticarətin həyata keçirilməsi zamanı satıcı 

(təchizatçı), alıcı (sifarişçi) və elektron sənəd dövriyyəsi kimi çıxış edən hüquqi və fıziki şəxslər 
hesab olunurlar. Bununla yanaşı satıcı (təchizatçı) - malları satan (xidmətləri göstərən, işləri 
görən) elektron ticarət iştirakçısı kimi çıxış edir. Həmçinin alıcı (sifarişçi) - malları alan 
(xidmətlari, işləri sifariş edən) elektron ticarət iştirakçısı funksiyasını yerinə yetirir. Bu baxımdan 
elektron sənəd dövriyyəsi (bundan sonra - vasitəçi) - elektron sənədi göndərən və alan arasında 
elektron sənəd dövriyyəsi xidmətlərini göstərən fıziki və ya hüquqi şəxs yerinə yetırir.  

Elektron ticarətdə kommersiya bildirişi - satıcı (təchizatçı) tərəfındən malların yayılmasına, 
xidmətiərın göstərilməsinə, işlərin görülməsinə və ya onun imicinin formalaşdırılmasına birbaşa, 
yaxud dolayı yolla xidmət edən məlumat, kommersiya bildirisi - satıcı başa düşülür. 

 
Elektron ticarətində Qanunun tətbiq edilməsi 
Maliyyə bazarı, o cümlədən sığorta və qiymətli kağızlar bazarı istisna olmaqla Azərbaycan 

Respublikasında bütün digər sahələrdə həyata keçirilən elektron ticarətə şamil edilir. Maliyyə 
bazarında, o cümlədən sığorta və qiymətli kağızlar bazarında elektron ticarətə bağlı 
münasibətlər Azorbaycan Res- publikasının digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. 

 
2  Elektron ticarətin təşkili və əsas prinsipləri. 
Elektron ticarət haqqında AR qanunvericiliyi AR-nın Konstitusiyasından, AR-nın Mülki 

məcəlləsindən, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” AR-nın qanunundan, bu qanundan 
və digər normativ hüquqi aktlardan, habelə AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən 
ibarətdir. 

Əlaqələrin elektron formada bağlanması ilə əlaqədar məsələlər bu Qanunla və elektron 
sənəd dövriyyəsinə dair qanunvericiliklə, əqdlərdən irəli gələn öhdəliklərin məzmunu və icrası ilə 
bağlı məsələlər isə bu qanunun 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan məsələlər istisna olmaqla, 
mülki qanunvericiliklə tənzimlənir. (elektron ticarətin hüquqi tənzimlənməsi) 

 
Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin hüquqi tənzimlənməsi aşağıdakı prinsiplərə 

əsaslanır:  

❖ iştirakçıiarm hüquq bərabərliyi;  

❖ iştirakçıların iradə sərbəstliyi;  

❖ iştirakçılann əmlak müstəqilliyi;  

❖ mülkiyyətin toxunulmazlığı; 

❖ müqavilə azadlığı;  

❖ sahibkarlıq fəaliyyətinin maneəsiz həyata kcçirilməsi;  

❖ azad və ədalətli rəqabət;  

❖ malların, xidmətlərin və maliyyə vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti;  

❖ hüquqların məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilməsi.  

 Hüquqi və fıziki şəxslərin elektron ticarət sahəsində hüquq və vəzifələr əldə etməsinə və 
həyata kesirilməsinə yalnız AR-nın qanunvericiliyinə əsasən məhdudiyyətlər qoyula bilər.  

Elektron ticarətin həyata keçirilməsinə xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunur. Xüsusi razılıq 
(lisenziya) tələb olunan fəaliyyət sahələrində elektron ticarət aparıldıqda, satıcı (təchizatçı) 
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qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada həmin fəaiiyyətə xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdır, 
Hüquqi və fıziki şəxslər elektron ticarət sahəsində hüquq və vəzifələrini qanunvericiliyə və 
bağladıqları müqavilələrə əsasən əldə edir və həyata keçirirlər. 

 
3   Elektron ticarətin iştirakçılarına olan tələblər. 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyətə xüsusi razılıq 

(lısenziya) nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, mövcud qanunvericiliyə müvafiq qaydada 
hüquqi şəxs dovlət qeydiyyatından keçdiyi və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan ftziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ əldə etdiyi andan satıcı 
(təshizatçı) kimi fəaliyyətə başlaya bilər.  

Digər tərəfdən 5-ci maddənin 2-ci bəndinin tələblərinə üyğun olaraq satıcının (təchizatçının) 
alıcılara (sifarişçilərə) təqdim etdiyi bütün məlumatlar Azərbaycan dilində və ya tərəflərin 
razılaşdırdığı digər dildə, xüsusi biliyə malik olmayan alıcı (sifarişçi) tərəfındən aydın və 
birmənalı başa düşülən şəkildə ifadə olunmalıdır. 

Həmçinin satıcı (təchizatçı) özü barədə aşağıdakı zəruri məlumatlarla alıcıların (sifarişçilərin) 
və səlahiyyətli dövlət orqanlarının tanış olmasına imkan yaratmalıdır.  

Eyni zamanda hüquqi şəxsin adı, dövlət qeydiyyatı, təşkilati-hüquqi forması, ünvan və ya 
fıziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, ünvan göstərilməlidir.  

Belə ki, əlaqə məlumatları (telefon, faks, İnternet və elektron poçt ünvanları) olmalıdır.  
Bu baxımdan satıcının (təchizatçının) ticarət reyestrində və ya digər reyestrdə qeydiyyatı 

olduğu halda, reyestrin adı, qeydiyyat nömrəsi, və ya dıgər identikləşdirmə məlumatı (satıcı 
(təchizatçı) peşə üzrə fəaliyyət göstərərkən isə qeydiyyatdan keçdiyi müvafıq dövlət orqanın və 
ya digər qurumun adı, peşə üzrə ixtisas dərəcəsi, peşə qaydaları və bu qaydalarla tanışlıq 
imkanı barədə məlumat tam olmalıdır. 

 Belə ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisetıziya) tətbiq olunan halda, xüsusi razılıq 
(lisenziya) və onu vermiş dövlət orqanı barədə ətraflı məlumatların olması vacibdir.  

Yeri gəlmişkən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) olmalıdır.  
Malların, xidmətlərin və işlərin qiymətinə və malın (xidmətin, işin) çatdırılma haqqının daxil 

olub-olmaması və onların məbləği barədə məlumat verilməlidir. Həmçinin alıcı (sifarişçi) 
“Elektron ticarət haqqında” Qanunla, mülki qanunvericiliklə, o cümlədən istehlakçıların 
hüquqlarının müdafıəsi haqqında qanunvericiliklə və elektron ticarət iştirakçıları arasında 
bağlanmış müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrə malikdir.  

Bütün bunlarla yanaşı vasitəçi məhkəmənin qərarı va ya qanunverıcilikdə nəzərdə tutulmuş 
səlahiyyətli dovlət orqanının müraciəti əsasında hüquq pozuntularının qarşısının alınması 
məqsədi ilə göstərdiyi xidməti dayandırır, informasiyanın saxlanılması xidmətini göstərdiyi halda 
isə, həmçinin informasiyanı silir və ya ona çıxışı məhdudlaşdırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Elektron ticarət və kommersiya bildirişi. 

 
Plan: 
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1Elektron ticarətdə kommersiya bildirişi. 
2Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət. 
 
1  Elektron ticarətdə kommersiya bildirişi. Elektron ticarətdə kommersiya bildirişi - satıcı 

(təchizatçı) tərəfındən malların yayılmasına, xidmətiərın göstərilməsinə, işlərin görülməsinə və 
ya onun imicinin formalaşdırılmasına birbaşa, yaxud dolayı yolla xidmət edən məlumat, 
kommersiya bildirisi - satıcı başa düşülür. 

 
Elektron ticarətin təsdiq edilməsi məqsədi ilə satıcı (təclıizatçı) kommersiya bildirişindən 

istifadə edə bilər. Kommersiya bildirişi aşağıdakı şərtlərə cavab verilməlidir:  

❖ bildirişin kommersiya xarakterli olması aydın bildirilməlidir;  

❖ kommersiya bilidirişini göndərənlərin adı və ünvanı dəqiq göstərilməlidir;  

❖satışı stimullaşdırmaq məqsədi ilə qanunverciiliklə icazə verilmiş gıizəştlər, mükafatlar və 

hədiyyələr kimi təkliflər aydın göstərilməli, onların əldə edilmə şərtləri açıq, birmənalı ifadə 
olunmalı və bu təkliflərlə asanlıqla tanış olmağa imkan yaradılmalıhdr;  

❖satışı stimullaşdırmaq məqsədi ilə qanunvericilikdə icazə verilmiş yarışlar və oyunlar 

barədə məlumatlar aydm göstərilməli, onlarda iştirak şərtləri açıq, birmənalı ifadə olunmalı və bu 
təkliflərlə asanlıqla tanış olmağa imkan yaradılmalıdır;  

❖satıcıya (təchizatçıya) birbaşa müraciət etməyə imkan verən məlumatlar, o cümlədən, 

internet və elektron poçt ünvanları, mallar (xidmətlər, işlər) və ya onların satıcısı (taclıizatçı) 
barədə sərbəst surətdə, xüsusən də xərc çəkmədən əldə edilmiş məlumatlar kommersiya 
bildirişinə aid edilmir;  

❖alıcının (sifarişçinin) razıiığı olmadan satıcı (təchizatçı) tərəftndən elektron poçt vasitəsilə 

təşəbbüs xarakterli kommersiya bıldirişlərini almaq istəyən şəxslərin qcydiyyatdan keçməsinə 
imkan yaratmalı və bu qeydiyyata riayət elməlidir. Təşəbbüs xarakterii kommersiya bildirişiərinə 
cavab verilməməsi aksept hesab olunmur. 

Müqavilənin bağlanması 
Elektron ticarətdə satıcı (təchizatçı) ilə alıcı (sifarışçi) arasında müqavilələr elektron sənəd 

formasında bağlanır. Müqavilə bağlamaq təklifı (oferta), o cümlədən qeyri-müəyyən şəxslər 
dairəsinə ünvanlanmış oferta (ümumi oferta), ofertanın özü və ya bu təkliflə bağlı onun adından 
hərəkət etmək səlahiyyəti verilmiş şəxs tərəfındən, yaxud onların proqramlaşdırdığı və 
avtomatik fəaliyyət göstərən informasiya sıstemi vasitəsilə göndərilə bilər.  

Müqavüənin bəzi şərtləri digər elektron sənədə istinadən verilə bilər və bu səbəbdən 
müqavilə etibarsız sayıla bilməz. Bu halda satıcı (təchizatçı) müqavilənin qüvvədə olduğu 
müddətdə istinad olunan elektron sənədə çıxış imkanı təmin edilməlidir.  

Müqavilə satıcının (təchizatçının) ona aksept aldığı andan bağlanmış hesab olunur. Əgər 
tərəflər arasındakı razılığa əsasən digər hallar nəzərdə tutulmadığından, elektron sənədin qəbul 
edilməsinin təsdiqi aksept hesab olunmur. 

 
Müqavilənin bağlanmasına aid tələblər. 
“Elektron ticarət haqqında” Qanuna müvafıq olaraq alacı (satıcı) sifariş verməzdən əvvəl 

satıcı (təchizatçı) tərəfindən aşağıdakı məlumatlarla təmin olunmalıdır:  

❖ təchizatçının adı, ünvanı;  

❖ malların (xidmətlərin, işlərin) xüsusiyyətlərı barədə əsas məlumatlar;  

❖vergilər nəzərə alınmaqla malların (xidmətlərin, işlərin) qiymətləri;  

❖çatdırılma nəzərdə tutulduqda, onun xərci və digər şərtləri;  

❖ödəniş və sifarişin icra olunma şərtləri; 

 ♦”Elektron ticarət haqqında, Qanunda nəzərdə tutulmuş imtina hüququndan istifadə imkam;  

❖müqavilə bağlamaq təklifınin və ya qiymətin qüvvədə olduğu müddət;  

♦ ehtiyac olarsa, malların, işlərin və xidmətlərin daimi və ya mütəmadi təchiz edilməsinin 
minimal müddətı;  
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❖müqavilələrin bağlanma üsulu və mərhələlərı;  

❖satıcı (təchizatçı) tərəfindən müqavilənin qeydiyyatının aparılması və ona çıxış imkanı;  

❖ sifarışin verilməsi zamanı buraxılan səhvlərin müəyyənləşdirilməsi və onların aradan 

qaldırılması üçün mövcud olan texniki imkanlar;  

❖ sifariş verilərkən satıcı (təchizatçı) alıcıya (sifarişçiyə) sifarişi aldığını dərhal bildirilməlidir. 

Alıcı (sifarişçi) sifarişın təsdiqlənməsi barədə məlumat əldə etdiyi halda sifariş qəbul olunmuş 
sayılır.  

 
Müqavilənin icrasından imtina. 
Alıcı (sifarişçi) malın (işin, xidmətin) ödəniş qaydasından asılı olmayaraq 7 iş günü ərzində 

cəriməsiz olaraq və səbəb göstərılmədən bağlanmış müqavilənin icrasından imtina edə bilər. 
Elektron ticarət haqqında Qanunun 8.3-cü maddəsində göstərilmiş öhdəliyi tam yerinə yetirə 
bilmədikdə, o, bunu müqavilə bağlanandan sonrakı 3 ay ərzində etməlidir. Bu dövrdə öhdəlik 
yerinə yetirilərsə, 7 günlük imtina müddəti həmin gündən hesablanır.  

Alıcı (sifarışçı) qeyd olunduğu kimi Qanunun 9.1-ci maddəsinə uyğun olaraq müqavilənin 
icrasından imtina ctdikdə, satıcı (təchizatçı) onun ödədiyi məbləğı əlavə xərc olmadan 7 gün 
ərzində geri qaytarmalıdır. Bu zaman alıcıdan (sifarişçidən) yalnız malın qaytarılması xərci 
tutula bilər.  

Tərəflər arasında digər razılaşma olmadıqda, alıcı (sifarişçi) aşağıdakı müqavilələrın 
icrasından imtina edə bilməz:  

❖ Qanunun 9.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 7 güniük müddət ərzində alıcının 

(sifarişçinin) razılığı ilə müqavilənin icrasına başlanıldıqda;  

❖ qiymətləri satıcı (təchizatçı) tərəfındən tənzimlənməyən maliyyə bazarındakı 

dəyişmələrdən asılı olan malların təchizatı üzrə müqavilələrdə;  

❖ audio, video yazılar və ya kompüter proqram təminatırının, həmçinin digər malların 

qablaşdırma materialı alıcı (sifarişçi) tərəfındən açıldıqda və ya digər qaydada pozulduqda;  

❖ qəzet, jurnal və digər dövri mətbuat təchiz edildikdə. 

 
Müqavilənin icrası  
Qanunla tərəflər arasında digər razılaşma olmadıqda sifariş alıcı (sifarişçi) tərəfindən 

göndərilən gündən başlayaraq ən geci 30 gün ərzində satıcı (təchizatçı) tərəfındən yerinə 
yetirilməlidir.  

Bu baxımdan satıcı (təchizatçı) sifariş verilmiş malları (işləri, xidmətləri) onların olmaması 
(götürülə və ya göstərilməsinə imkanın olmaması) səbəbindən təmin edə bilmədikdə, alıcıya 
(sifarişçiyə) bu barədə məlumat verməlidir və onun ödədiyi məbləği 7 gün ərzində geri 
qaytarmalıdır.  

Malların və xıdmətlərin çatdırılması xərc tələb edərsə, alıcının (sifarişçinin) sifarişi olmadan 
onların təmin edilməsi qadağandır.  

Satıcı (təchizatçı) öz təşəbbüsü ilə ödəniş əsasında malların və xidmətlərin çatdırılmasını 
həyata keçirərsə, alıcının (sıfarişçinin) belə təklifə cavab vcrməməsi razılıq sayılmamalıdır. 

 
2  Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət.  
Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsasları. 
“Elektron ticarət haqqında” qanunvericiliyin pozulmasında təqsıri olan şəxslər Azərbaycan 

Respublikasmm qanunvcriciliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Satıcı 
(təchizatçı) alıcıya (sifarişçiyə) və səlahiyyətli dövlət orqanlarına yanlış məlumat veməsinə görə 
Azərbaycan Res- publikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. 
Əqli mülkiyyət hüquqlarının  və digər hüquqların pozulması ilə həyata keçirilən elektron ticarət 
qanunsuz sayılır və pozulmuş hüquqların bərpası qanunla müəyyən edilmiş qaydada həyata 
keçirilir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin, o cümlədən müəlliflik hüququ və əqli 
hüquqların, inteqral sxem topologiyalarına və məlumat bazalarına olan hüquqların, həmçinin 
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folklor nümunələri barəsində və sənaye mülkiyyətinə olan hüquqların pozulduğu hallarda digər 
dövlətin ərazisindən xidmətlərin göstəril- məsi azadlığı məhdudlaşdıra bilər. 

 
Vasitəçinin məsuliyyəti. “Elektron ticarət haqqında” Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə 

uyğun olaraq vasitəçi elektron ticarətin digər iştirakçıları ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinin 
yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Vasitəçi alıcının (sifarişçinin), satıcının 
(təchizatçının) təqdim etdiyi informasiyanı rabitə şəbəkəsi vasitəsilə ötürmək və ya rabitə 
şəbəkəsinə çıxış imkanı təmir xidməti göstərdikdə, ötürülən infonnasiyaya görə aşağıdakı 
hallarda məsuliyyət daşımır:  

❖ ötürülmənin təşəbbüskarı olmadıqda;  

❖ informasiyanın alıcısını seçmədikdə;  

❖ ötürülən infonnasıyanın məzmununu dəyişmədikdə və ondan seçmələr etmədikdə. 

 
Vasitəçi alıcının (sıfarişçinin), satıcının (təchizatçınn) təqdim etdiyi informasıyanı rabitə 

şəbəkəsi vasitəsilə ötürmək xidməti göstərdikdə, digər alıcının (sifarişçinin), satıcının 
(tüchizatçının) sorğuları əsasında informasiyanın avtomatik və qısamüddətli saxlanılmasına 
görə aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:  

❖ informasiyaya düzəlişlər etmədikdə; 

❖ informasiyaya çıxış şərtlərinə riayət etmədikdə;  

❖ümumi qəbul edilmiş qaydada informasiyanın yeniləşdirilməsi şərtlərinə riayət etmədikdə;  

♦ informasiyanın istifadəsi barədə məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə qanuni, ümumi 
qəbul edilmiş və geniş istifadə edilən texnologiyalar vasitəsilə müdaxilə etmədikdə.  

 
İnformasiyanın ilkin mənbəyində onun silinməsi və ya ona çıxışın məhdudlaşdırılması barədə 

məlumat aldıqdan sonra dərhal eyni tədbirlər gördükdə, həmçinin bu əməliyyatlar məhkəmənin 
qərar və ya səlahiyyətli dövlət orqanının tələbi əsasında həyata keçirdikdə. Vasitəçi alıcının 
(sifarişçinin), satıcının (təchizatçının) təqdim etdiyi informasiyanın saxlanılması üzrə xidməti 
göstərirsə, informasiyanın saxlanılmasına görə aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:  

❖ Fəaliyyətin və ya informasiyanın qanunsuz xarakteri barəsində faktiki məlumatlara malik 

olmadıqda və zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə iddialar baxımından fəaliyyətin və ya 
informasiyanın alınması qanunsuz olması barədə dəqiq faktlar və təfərrüatlar bəlli olmadıqda;  

❖ bu barədə məlumat və ya xəbərdarlıq aldıqda, saxlanılan informasiyanm silinməsinin və 

ya ona çıxışın qarşısının alınması ilə bağlı dərhal tədbirlər gördükdə. 
 
Vasitəçi xidmət göstərərkən ötürdüyü, saxladığı informasiya ümumi monitorinqin aparılması 

və ya qanunsuz fəaliyyətin həyata keçirilməsini sübüt etmək məqsədi ilə fəal surətdə faktların və 
ya təfərrüatların müəyyənləşdirilməsi üzrə hərəkətlərə məcbur edilə bılməz, yaxud bunu fərdi 
təşəbbüs qaydasında həyata keçirə bilməz.  

“Elektron ticarət haqqında” Qanunun tələblərinə əsasən - vasitəçi xidmət göstərdiyi alıcının 
(sifarışçinin), satıcının (təchizatçının) qanunsuz fəaliyyəti və ya informasiya ötürməsi barədə 
səlahiyyətli dövlət orqanlarını məlumatlandırmalıdır və onların müraciətinə əsasən xidmətlərin 
alıcılarının (sifarişçilərinin), satcıların (təchizatçıların) müəyyənləşdirilməsinə imkan verən 
məlumatları təqdim etməlidir. 

 
Mübahisələrin həlli. 
“Elektron ticarət haqqında” Qanunun 13.1-ci maddəsilə mübahisələrin həlli yolları müəyyən 

edilmişdir. Belə ki, elektron ticarətin iştirakçıları arasında mübahisələr qanunvericiliyə zidd 
olmayan məhkəmədən kənar vasitələrlə, o cümlədən elektron vasitələrdən istifadə etməklə həll 
edilə bilər. Elektron ticarətlə bağlı iddialara məhkəmələr qanunvericilikdə müəyyən olunmuş 
müddətdə baxırlar. 
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14  Qloballaşan mərhələdə İnternet şəbəkəsinin genişlənməsi. 
 
Plan:  
1.İnternetin yaranma tarixi və inkişafı. 
2.Kommersiyada internetdən istifadə və teleiş. 

 
1/ İnternet şəbəkəsinin dünya iqtisadiyyatının inkişafına  təsiri böyükdür. Əgər İnternetə 

fiziki mənada baxılsa o bütün mümkün rabitə xətləri ilə birləşdirilmiş milyonlarla 
kompüterlərdən ibarətdir. Qlobal mənada İnternet şəbəkəsi insanların ünsiyyət məkanıdır, 
ümumdünya translyasiya və informasiyaların yayılması vasitəsidir, vaxt və məkan 
məhdudiyyəti olmadan biznesin aparılması vasitəsidir. Internetin meydana gəlmə tarixi 20 –ci 
əsrin 50-ci illərindən başlayır. 1958-ci ildə keçmiş SSRİ-də Yerin birinci süni peykinin 
buraxılmasına cavab olaraq ABŞ-da milli miqyasda birinci  qlobal şəbəkənin yaradılması 
haqqında qərar verildi. Bu şəbəkənin başlıca nöqsanı ondan ibarət idi ki, şəbəkəyə daxil olan 
fərdi kompüterlərin hər hansı birinin sıradan çıxması bütövlükdə şəbəkənin sıradan 
çıxmasına səbəb olurdu. 1969-cu ildə ilk müəssisədən kənar şəbəkə -- ARPANET (Qabaqcıl 
Tədqiqatlar Bürosu ) yaradıldı və tətbiq edildi. Şəbəkə qeyri-mərkəzləşdirilmiş , ərazicə 
paylanmış, çoxsaylı qoruma nöqtələri və informasiyanın yayılması yolları olan şəbəkə 
vasitəsilə informasiyaların ötürülməsinə və bir-birindən uzaq məsafadə olan kompüterlər 
arasında qarşılıqlı əlaqələri təmin etməyə imkan verir. ARPANET kompüter şəbəkəsinin 
sonrakı inkişafı və onun beynəlxalq İnternet şəbəkəsinə transformasiyası yeni TCP/İP 
(transmission control protocol/internet protocol) adlı informasiya mübadiləsi protokolunun 
yaradılması ilə bağlıdır. Kompüterlər müxtəlif firmalar tərəfindən istehsal olunur. Ancaq 
kompüterlər şəbəkədə işləmək üçün eyni dildə danışmalıdırlr. Yaranan çətinliyi aradan 
qaldırmaq üçün TCP/İP protokolundan istifadə olunur. Ümumilikdə TCP protokolu 
kompüterlər arasında körpü rolunu oynayır. Iki fərdi kompüter və ya iki proqram arasında 
qarşılıqlı əlaqənin qaydasını təyin edir. O, iki müxtəlif protokoldan ibarətdir: 

İP – qovluqlarda yerləşdirilən xüsusi hazırlanmış kompüterlər İnternet vasitəsilə 
informasiyanı hərəkət etdirmək üçün İP-dən istifadə edirlər.  İP – şəbəkədə paketlərin 
marşrutlanmasını həyat keçirən protokoldur. 

TCP – (ötürmənin idarə olunması protokolu) İnternet vasitəsilə göndəriləcək 
informasiyanı , daha doğrusu, müxtəlif vaxtlarda gönədirlmiş müəyyən sayda kiçik 
paketlərdən ibarət informasiyaların eyni zamanda istifadəçiyə çatdırılmasını təhlil edərək 
tənzimləyir. 

Qeyd edildiyi kimi İnternetdə informasiya mübadiləsi üçün istifadə edilən kompüterlərin İP 
ünvanları vardır. Sözsüz ki, nömrələrdən ibarət olan belə ünvanları yadda saxlamaq cətindir. 
Bu çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədilə ünvanlar sistemindən istifadə edilir ki, burada da 
ünvan domenin adı ilə göstərilir. (domenin adı İnternetdə konkret kompüterə verilən unikal 
addır). Məsələn: Microsoftun domeni microsoft.com-dur. Aydındır ki, insan üçün müxtəlif qrup 
rəqəmlərdən ibarət olan ünvanı yadda  saxlamaq domenin adını yadda saxlamaqdan çətindir. 
Bu, kompüter üçün əlverişli olduğundan xüsusi serverlərin köməyilə domenlərin adları 
İpünvanlara çevrilir. Internetdə kompüterləri ünvanlamaq üçün   DNS (domain  name system) 
adlı domen sistemindən istifadə edilir. Ünvanlar rəqəmlər və adlar ardıcıllığı kimi təqdim 
oluna bilər. Internetdə kompüterlər verilənlərigöndərmək üçün rəqəmli ünvanlardan, insanlar 
isə adlarla olan ünvanlardan istifadə edir. DNS adlı sisitemin meydana çıxması hökümət 
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orqanları tərəfindən şəbəkəyə nəzarətin itirilməsinəgətirib çıxarmışdır. Elə bu zamandan 
etibarən öz-özünə inkişaf edən qeyri-mərkəzləşdirilmiş İnternet anlayışı meydana çıxmışdır. 

1989-1990-cı illərdə www sistemi yaradıldı. 1985-1990-cı illərdə daha təkmil İnternet 
yarandı. Azərbaycanda ilk İnternet bağlantısı 1995-ci ilə təsadüf edir. 1994-cü ildə dünyada 
ilk dəfə olaraq İnternetdən kommersiya məqsədi üçün istifadə edildi. İnternetin əsas 
xidmətləri: 

--- məlumat alış-verişi, sifarişlərin yerləşdirilməsi, özünü tanıtdırmaq, real vaxt ərzində 
görüşmələr (chat proqramları), informasiyanın sürətli ötürülməsi, elektron poçt, 
telekonfranslar və s. 

Kompüterin İnternetə qoşulma vasitələri  -- modemlər, telefon xətti, İnternet 
provayderlərindən  (İnternet xidməti verən şirkət) kart almaqla. 

2/ Müasir dövrdə İnternet kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində mühüm rol 
oynayır. Kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ənənəvi vasitələrindən fərqli olaraq 
İnternet əmtəənin bütün həyat tsiklini təmin edən bir çox tədbirlər kompleksini özündə 
cəmləyir. Internetin qlobal virtual bazar olduğu haqqında deyilənlər həqiqətə uyğundur. Eyni 
zamanda bu bazar onun ənənəvi növlərinə nisbətən daha səmərəlidir, çünki istehlakçını 
əmtəə və xidmətlər haqqında tam informsiya ilə təmin edir, digər üsullarla müqayisədə 
informasiyanın axtarışı və seçilməsi prosesinə daha yaxşı nəzarətetməyə imkan yaradır. 

İnternet vasitəsi ilə həyata keçirilən kommersiya fəaliyyəti – elektron kommersiya adlanır. 

Elektron kommersiya -- əmtəə və xidmətlərin elektron kommunikasiya vasitələrindən 
istifadə etməklə reklamını, satışını həyata keçirməyə imkan verən iqtisadi tədbirlər sistemidir. 
Elektron kommersiya aşağıdakıları təmin edir: 

--- əmtəə və xidmətlər bazarının marketinqini, 

--- əmtəələrin xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasını,  

--- əmtəə və xidmətlərin reklamını,  

--- satışbazarlarının monitorinqini,   

--- əmtəələrin istehlakçılara çatdırılmasındakı aralıq vasitələrin ləğvini, 

--- kommersiya fəaliyyətinin maliyyə təminatını, 

--- əmtəə və xidmətlərə servis xidmətləri. 

Bu gün elektron kommersiyanın üç modeli mövcuddur: 

- sahibkar-sahibkar (B2B – business to business) 
- sahibkar-istehlakçı (B2C – business to consumer) 
- istehlakçı-istehlakçı (C2C – consumer to consumer). 

 
Elektron kommersiyanın modellərə bölünməsi əsasən istifadə edilən proqram 

təminatından irəli gəlir. B2B modelində qurulmuş  elektron kommersiya üçün İnternetin 
müştəri proqram təminatından daha çox istifadə edilir. 

Sahibkarın elektron kommersiyada işləməsi üçün əsas şərt dinamik dəyişən 
informasiyaya  malik olan Webserverin olmasıdır. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, 
İnternet vasitəsi ilə həyata keçirilən alverin kəmiyyəti ilə elektron kommersiyanın 
səmərəliliyini müəyyən etmək mümkün olmur. Alıcılar çox vaxt İnternet-maqazindən 
əmtəələrin axtarışı və seçilməsi, onların istahlak xüsusiyyətlərinin  və qiymətinin müəyyən 
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edilməsi üçün istifadə edirlər, sonradan isə əmtəələri ənənəvi ticarət şəbəkəsindən alırlar. 
Ancaq son zamanlar İntternetdən əmtəələrin vitrini kim istifadə halları azalmaqdadır. 
Ödənişlərin elektron formalarının inkişafı, elektron kommersiyanın təhlükəsizliyinin artırılması 
əmtəələrin beynəlxalq şəbəkə vasitəsi ilə satışının artmasını stimullaşdırır. 

Virtual valyuta – elektron valyutaya aiddir. Ilk dəfə olaraq 2010-cu ilə yaradıldı və bitcoin 
adlanır. Bitcoin əvvəlcə bir dollara yaxın idi. Sonradan 260 dollara qədər qalxdı. 2013-cü ildə 
100 dollar bir bitcoin olmuşdur. onunla virtual məkanda alış-veriş etmək olar. Lakin daha çox 
kölgə iqtisadiyyatın təkan vermişdir. Məsələn: qadağan edilmiş dərmanların, narkotik 
vasitələrin satışı. Çünki bu mür əməliyyatlara nəzarət etmək mümkün olmur. Bitcoin hər 
hansı bir dövlətə , ölkəyə məxsusu deyil. Buna görə də  qeyri-mərkəzləşdirilmiş valyuta 
dövrüyyəsiniyaradır. 

 
Əmək münasibətlərinin İnternetin virtual məkanına köçürülməsinə maraq 1970-ci illərdə 

ciddi neft böhranından sonra və şəbəkənin texniki imkanlarının genişlənməsi ilə əlaqədar 
yaranmışdır. Enerji resurslarına qənaət etmək məqsədilə , informasiya texnologiyalarının 
potensialından istifadə etməklə əmtəələrin real hərəkətinin elektron kommunikasiyalarla əvəz 
edilməsi bə beləliklə də nəqliyyat xərclərinin azaldılması təklifi meydana çıxdı. Aparılmış 
tədqiqatlar İnternet vasitəsilə iş görmənin iqtisadi cəhətdən səmərəli olduğunu sübut etdi və 
bu, telekomyutinq adı aldı,  “məsafədən müqavilə ilə iş” mənasını verir. 1980-cı illərdə yeni 
termin – teleiş meydana çıxdı. O, İnternetdən istifadə etməklə iş görməyin üstünlüyünü 
faktlarla sübut edirdi. Teleişin iqtisadi səmərəliliyi nəqliyyat və enerji xərclərinin azalması 
hesabına (işə getmək üçün nəqliyyatdan istifadə halları azalır, ofisin saxlanmasına və elektrik 
enerjisinin sərfinə xərclər azalır) əldə edilir, eyni zamanda əmək məhsuldarlığı və işin 
keyfiyyəti azalmır, əksinə artır. Bundan əlavə teleişçilər şəxsi həyatlarını daha yaxşı uzlaşdıra 
bilirlər. 

  
Teleişdən istifadə işə götürənlər üçün aşağıdakı imkanlar yaradır: 
--- işçi heyətə və iş yerlərinin saxlanması xərclərinə qənaət, 
--- çevik ştatın  və çevik iş qrafikinin tətbiqi,  
--- yaşayış yerindən asılı olmayaraq yüksək ixtisaslı işçilərin işə cəlb olunması, 
--- daimi ştatların müvəqqəti müvəqəti icraçılarla əvəz edilməsi. Bu zaman bir çox işlər 

ölkənin digər rayonlarında, hətta xarici dövlətlərdə yaşayanlar tərəfindən yerinə yetirilə bilər. 
 
İşçilər üçün teleişin bir çox üstünlükləri vardır: 
--- nəqliyyata vaxtın və xərcin azalması, 
--- məsafə amilindən asılı olmayaraq münasib işin seçilməsi imkanı, 
--- ailə və iş arasında daha yaxşı balansın saxlanması, 
--- iş yerlərinin seçilməsində və yerdəyişmədə azadlıq. 
 
Teleişin cəmiyyətə verdiyi sosial-iqtisadi faydalar  isə: 
--- məhdud imkanlı insanların işlə təmin olunması, onlara işləmək, oxumaq, ünsiyyət 

qurmağın yaradılması, 
---  məsafədən təhsil vasitəsilə yaşayış yerindən asılı olmayaraq keyfiyyətli təhsil almaq 

üçün hamıya bərabər imkanların yaradılması, 
--- nəqliyyat problemindəki gərginliyin azalması. Bunun da nəticəsində ətraf mühitin 

çirklənməsinin azalması, 
--- dünyanın digər ölkələrində belə iş tapmaq imkanının yaradılması. 
  
Teleişin tətəbiqində bir sıra çətinliklər və problemlər də yaranır: 
--- işçi tapşırıqların heç də hamısını öz-özünü idarə şəraitndə yerinə yetirmək mümkün 

olmur, 
--- bir çox idarəçilər (rəhbərlər) məsafədən idarəetmənin səmərəliliyinə inanmır, 



41 
 

--- bir çox insanlar nəzarət altında işləməyə daha çox üstünlük verir, 
--- bir çox insanlar üçün “işə getmək” onların həyatının vacib tərkib hissəsidir və buna 

sosial tələbatlarının ödənilməsinin bir imkanı kimi baxırlar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  Reklamın yaranması və müasir reklam. 
 
Plan: 
1Reklamın qədim dünyada yaranması. 
2Müasir reklam və onun funksiyaları. 
3Reklamın informasiya təminatı. 
 
1 Reklamın qədim dünyada yaranması. Müasir insanın həyatını reklamsız təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Reklam - insan fəaliyyətinin dinamik, sürətlə inkişaf edən sahəsidir. Bundan 
əlavə reklam düzgün olaraq ümumbəşəri mədəniyyətin bir hissəsi kimi dəyərləndirilir.  

Artıq qədim sivilizasiyalarda istehsalat və sosial münasibətlərin informasiyanın ötürülməsi 
vacibliyini şərtləndirir. Məhz bu məlumatlar müasir reklamın əhəmiyyətli cizgilərini göstərirdi, bu 
da kommunikasiyaların bu istiqamətini protoreklam kimi qiymətləndirməyə əsas verir. 
Protoreklam kommersiya kommunikasiyalarının ilkin inteqrasiya olunmuş forması olmuşdur, o 
kommunikasiya vasitələrinin ilkin formalarını birləşdirir, onlar vaxt keçdikcə müstəqil inkişaf əldə 
etmişdir. Protoreklamın elementləri kimi hal-hazırda inkişaf etmiş marketinq 
kommunikasiyalarının cücərtiləri olmuşdur, məsələn reklam, birbaşa marketinq, tələbatın 
stimullaşdırılması, yarmarkalar, sponsorluq və s. Ən qədim ticarətçilər alıcılarla əlaqələri birbaşa 
söz müraciətləri vasitəsi ilə yoluna qoyurdu. Satış yerləri satıcıların təkrar olunan və güclü səs 
sadaları ilə qeyd olunurdu. Təsadüfı deyil ki, “reklam” sözü reclamo (reclamare) - səsi 
təkrarlamaq, yenidən qışqırmaq, çağırmaq, etiraz etmək mənasını bildirir.  

İstehsakçılara söz təsirınin genişlənməsində tələbat artdıqda bu informasiya funksiyası carçı 
institutu yaradır. Carçı - ticarətçi tərəfındən xüsusi ilə tutulmuş insandır, onun vəzifəsi alıcıların 
çağırılması və onu tutan insanın mallarının təriflənməsı olmuşdur. Carçı xidmətlərinin 
istifadəsinin vacib üstünlüyü şifahi protoreklamın satış yerindən qıraqda istifadə etməsinə imkan 
yaradır. Digər sözlərlə mal haqqında informasiya yalnız satış yerində almaq olmazdı. Bu şifahi 
kommunikasiya sərhədlərini genişləndirmişdi. Carçılar ilkın olaraq qədım misirlilərdə 
yaranmışdır, ardıcıl olaraq qədim yahudilər, yunanlar və romalılar tərəfidən istifadə olunmuşdur.  

Qədim Yunanıstanda carçıların çağırışları adətən nəğmə-poetik formaya malik olmuşdur. 
Protoreklamın ıstifadə sahələrinin çoxluğunu qeyd etmək lazımdır. Bu iqtisadi münasibətlərdir, 
özəl həyatdır, tamaşaların təşkilidir, siyasətdir və s. Carçılann bəziləri dövlət qulluğunda 
olmuş,buna görə pul almış, digər hissəsi bu işi öz sənəti etmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunan verbal kommunikasiya vasitələrinə insanların “ağızdan ağıza” ötürülən 
informasiyanı əlavə etmək olar. Bir sözlə, bu vasitəni xəbər kimi təyin etmək olar. Xəbər vasitəsi 
ilə istehsal olunan malların keyfıyyəti haqqında məlumatlar uzun məsafələrə yayılmışdır, 
bununla da qədim sahibkarları öz etibar və şöhrətinin qayğısına qalmağı stimullaşdırırdı. 
Sonradan yaxşı şöhrətli onun sahibi üçün işləyirdi. 
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Artıq yazı yaranandan bəri ilk reklam mətnləri yaranmağa başlamışdır. Bu, protoreklam 
mətnləri adlanırdı. E.ə. 63-cü ildə protoqazetlər yarandı. 

Protoqazetin yerinə yetirdiyi funksiyanı album (lat. Albumusağ) adlanan qədim roma ictimai 
binalarının əhənglə örtülmüş divarları yerinə yetirirdi. Onların səthində qara boya ilə rəsmi 
məlumat “nəşr olunurdu”. Protoreklam nöqteyi nəzərdən şəhərlilərin evlərinin dıvarlarında 
cızılmış və ya yazılmış yazılar “qrafiti” (lat.qrafıo-cızıram) daha zəngindir.  

 
2  Müasir reklam və onun funksiyaları.   Marketinq kommunikasiyaları sistemində mərkəzi 

yerlərdən birini reklam tutur. 
 “Reklam - məşhur sponsor adından ideya və va xidmətlərin təqdim olunması və daşınması 

üçün istənilən pullu formadır ".  
‘'Reklam - hər hansı mal, nişan, firma hesabına kütləvi informasiya vasitələri və digər əlaqə 

vasitələri vasitəsi ilə pullu, bir istiqamətli və qeyri şəxsi müraciətidir”. 
“Reklam - qeyri şəxsi ödənilən kanallar vasitəsi ilə auditoriya ilə kommunikasiyadır, auditoriya 

dəqiq olaraq göndəriş mənbəsidir.  
Reklamın xarakterıstikalarının vacib amilləri aşağıdakılardır:  
1.Qeyri şəxsi xarakter. Kommunikasiya sıqnalı potensial alıcıya reklam olunan malın 

satıcısından deyil, müxtəlif növ vasitəçilərdən daxil olur.  
2.Reklam münasibətinin satıcıdan alıcıya birtərəfli istiqamətli olması. Alıcının cavab 

reaksiyası vaxtda müəyyən vaxt kəsiyində gecikə bilər.  
3.Reklamm effektivliyinin ölçülməsi nöqteyi-nəzərdən qeyri müəyyənlik. Bu keyfıyyət 

əvvəlkinin məntiqi davamıdır. Alış faktı reklama birbaşa aidiyyatı olmayan bir sıra amillərdən 
asılıdır.  

4.İctimai xarakter. Nəzərdə tutulur ki, reklam olunan mal qanuni və ümumqəbulolunmuşdur. 
Buna görə biz narkotiklərin və qanunla qadağan olunan digər malların reklamına rast gəlmirik.  

5.Reklam elanında dəqiq olaraq sponsor, reklamverən, reklamın həyata keçirldiyi şəxsın adı.  
6.Reklanı qərəzsizliyə iddia etmir. Ümumqəbul olunmuşdur ki, reklam münasibətində əsas 

diqqət reklam olunan malın və ya fırmanm üstünlüklərinə yetirilir. Bu üstünlüklər əhəmiyyətli 
dərəcədə artırıla bilər, bu zaman rekam predmetinin çatışmamazlıqları qeyd olunmaya bilməz.  

7.Cəlbedici və nəsihət vermə inıkanı. Reklamların dəfələrlə təkrarlanması istehlakçıya 
psixoloji təsir göstərir və alışa təkan verir.  

 
Reklamın əsas funksiyaları marketinq kommunikasiyalarının ümumi məqsədlərinə müvafıqdir. 

Konkret bazar vəziyyəti ilə müəyyən olunan məqsədlərdən asılı olaraq reklam aşağıdaki 
məsələləri effektiv həll edə bilər:  

informasiya vermə;  
məlumatlandırma; 
yada salma;  
mövqcləndirmə; 
saxlanılma.  
 
Reklamın təsnifatı zamanı bir sıra meyarlar istifadə olunur, Onlardan bəzilərinə baxaq.  
1Reklamın sponsorun tipinə görə təsnifatı. Bu cür reklamın aşağıdaki növlərini qeyd edək:  
a)İstehsalçılar və ticarət vasitəçiləri adından reklam bir qayda olaraq paralel həyata keçirilir 

və bir çox halda kommersiya xarakteri daşıyır. Bu reklam fəaliyyəti reklamverənlər tərəfındən 
müstəqil olaraq və ya bir-birini məlumatlandırmaqla həyata keçirilə bilər. Müvafıq olaraq reklam 
fırma reklamı və ya korporativ reklam ola bilər.  

b)Özəl şəxslər adından reklam özü-özlüyündə elanlar, təbriklər və s. təqdim edir.  
c)Hökümət adından reklam müəyyən ümumdövlət proqramlarının populyarlaşdırılması 

məqsədi ilə həyata keçirilir. Onun auditorivası ölkənin bütün aktiv əhalisi və ya onun müəyyən 
kateqoriyalan olur. Belə bir reklamın nümunəsi kimi Azərbaycan Höküməti tərəfındən həyata 
keçirilən vauçer Özəlləşməsini dəstəkləyən kampaniya ola bilər.  
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d)Sosial reklam həmçinin qeyri kommersiya xarakteri daşıyır və ictimai əhəmiyyətli 
prinsiplərin təsdiqinə və sosial həyatın sahəsində müəyyən məqsədlərin nail olunmasına imkan 
yaradır. Bu növə ictimai təşkilatların bilavasitə reklamı aid etmək olar. Məsələn, beynəlxalq 
şahmat federasiyası FİDE-nin kampaniyası “Şahmat oynayın”.  

e) Siyasi reklam müəyyən siyasi ideyaların, partiyaların, xadimlərin təbliğat alətidir.  
 
2 Məqsədli auditoriya tipindən asılı olaraq:  
Biznes sahəsində reklam;  
Fərdi istifadəçi üçün reklam;  
 
3 Reklam fəaliyyəti ilə əhatə olunan ərazinin ölçülərindən asılı olaraq aşağıdakılar ayırd edilir:  
Lokal reklam;  
Reqional reklam;  
Ümummillı reklam;  
Beynəlxalq reklam;  
Qlobal reklam;  
 
4  Reklam kommunikasiyasının predmeti, onun xarakteri aşağıdaki təsnifatlarla müəyyən 

olunur:  
Mal reklamı;  
Prestıjlı reklam;  
İdeya reklamı;  
Şəxsiyyət reklamı;  
Ərazi reklamı; 
 
3  Reklamın informasiya təminatı.  Reklam müraciəti: anlayış, hazırlanma prosesinin əsas 

mərhələləri və texnologiyalarını özündə birləşdirir. Reklam müraciətləri öz formalarının çoxluğu 
ilə cəlb edir: muzdlu carçıların çağışlarından reklam videoklipınin televiziya vasitəsi ilə 
beynəlxalq yayımı, reklam suveniri qismində istifadə olunan qələmdən genişmiqyaslı reklama 
qədər, qazetdə elandan İnternet şəbəkəsi ilə yayılan reklam müraciətinə qədər. 

Reklam müraciəti alıcıya reklam təsirinin bütün prosesinin mərkəzi elementidir. Məhz reklam 
müraciəti kommunikatoru onun məqsədli auditoriyasına təqdim edir.  

 
Reklamın informasiya təminatı daha iri sistemin marketinq informasiya sisteminin 

yarımsistemidir. Firma daima marketinq informasiyasının yığılması ilə məşğul olmalıdır ki, xarici 
marketinq mühitində vəziyyəti obyektiv qiymətləndirsin, öz fəaliyyətinin təhlilini aparsın, 
marketinq təhlükələrini azaltsın, özünə istehlakçıların münasibətini öyrənsin, cari və potensial 
tələbatı öyrənsin və s. Reklamın informasiya təminatı yarımsisteminin marketinq informasiyası 
sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi o qədər yüksəkdir ki, bir çox halda reklam informasiyasının 
marketinq informasiyasının ümumi kütləsindən ayırmaq mümkün olmur. Reklamm informasiya 
təminatının təşkilinə əsas tələblər çox universaldır:  

1) informasiyanın tamlığı;  
2) informasıyanın obyektivliyi; 
3) effektiv idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün ağıllı vaciblik;  
4) informasiya sistemləşməlidir və idarəedici tərəfındən istifadə üçün rahat olmalıdır.  
 
Bütün marketinq informasiyası, o cümlədən reklamın idarə olunması üzrə informasiya şərti 

olaraq aşağıdaki növlərə bölünür:  
a) fırmadaxili cari informasiya;  
b) xarici cari marketinq informasiyası;  
c) alınması xüsusi tədqiqatların keçirilməsini tələb edən ilkin məlumat.  
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İdarəetmə qərarlarının qəbulu üçün menecer informasiyanın marketinq sisteminin müxtəlif 
yarımsistemlərinə müraciət edə bilər. Onun əsas tərkib hissələri informasiyanın yığılması ilə 
məşğuldur: daxili hesabat yarımsistemi, xarici ikinci informasiyanın yığım yarımsistemi və 
marketinq tədqiqatlarının yarımsistemi.  

Daxili hesabat yarımsistemi digər adi cari informasıyanın daxili fırma sistemi adlanır, ikinci 
informasiyanın yığımı ilə məşğuldur. Bura bütün mühasibat-maliyyə hesabatı, cari satış 
göstəriciləri, xərclərin və əldə olunan gəlirlərin göstəriciləri haqqında məlumat daxildir. Bir qayda 
olaraq bu cür informasiya operativ xarakter daşıyır və taktik planda idarəetmə qərarlarının 
qəbulu üçün əsas kimi istifadə olunur.  

Xarici cari marketinq informasiya yığımı yarımsistemi xarici marketinq sahəsində ikinci 
informasiyanın alınmasının mənbə, üsul və vasitə kompleksi kimi istifadə olunur. Bu 
infomıasiyanın əsas mənbəyi müştəri bazarları, təchizatçılar, əlaqə auditoriyaları, dövlət 
idarəetmə orqanları və s.dir. Xarici cari informasiya firmaya alıcılarla söhbətdən, satış 
aqentlərinin, dilerlərin və distribüterlərin hesabatlarından, xüsusi jumallardan, sorğulardan, 
informasiya bülletenlərindən, məqalələrdən daxil olur. 

 
 
 
 
 

16  Məşğulluğun artmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu. 
 
Plan: 
1Əmək bazarını səciyyələndirən məşğulluq haqqında məlumatlar. 
2İşçi qüvvəsinin hərəkəti və əmək şəraiti. 
3Əmək haqqı və işçi qüvvəsinə çəkilən xərclər. 
4Əhalinin sayı və iqtisadi fəal əhali. 
 
1 Əmək bazarını səciyyələndirən məşğulluq haqqında məlumatlar. 
Ölkənin əmək bazarını səciyyələndirən əsas göstəricilər - məşğulluq, məsgullugun növləri, 

məşğul əhalinin fəaliyyət növləri üzrə bölgüsu, muzdla və muzdsuz işləyənlər və s. 
məlumatlardır.  

İqtisadiyyatda məşğul olanlara - muzdla işləyənlər (daimi, müvəqqəti, mövsümi, təsadüfi 
işləyənlər), həmçinin muzdsuz işləyənlər aid edilirlər.  

Məşğulluğun növləri. Muzdla (işin daimi, müvəqqəti, movsümi, təsadüfı olub-olmamasından 
asılı olmayaraq), həm də muzdsuz işləyənlər iqtisadiyyatda məşğul olanlara aid edilirlər. Belə 
olan halda dövlət müəssisə və təşkilatlarında, xüsusi və qarışıq mülkiyyətdə olan müəssisələrdə, 
ailə kəndli təsərrüfatlarında işləyənlər, habelə fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, öz şəxsi 
təsərrüfatlarında çalisanlar və ayrı-ayrı şəxslərə xidmət edənlər (iqtisadi əmək fəaliyyəti) 
məşğulların sayında nəzərə ahnırlar.  

Muzdla işləyənlər - mülkiyyət formasindan asilı olmayaraq müəssisənin (idarənin, təşkilatın) 
rəhbəri və ya fərdi şəxslə əmək fəaliyyətinin şərtləri barədə yazılı əmək müqaviləsi bağlayaraq 
və ya şifahi razilasma əldə edərək, görduyü işin müqabilində pul və ya natura şəklində haqq 
(əvəz, muzd) alan şəxsləri özündə birləşdirən çoxsayli işçilər qrupudur.  

Muzdsuz isləyənlər müstəqil olaraq özlərini gəlir gətirən işlə təmin edən şəxslərdir. Muzdlu 
işçilərin əməyindən istifadə edən sahibkarlar, fərdi əsasda işləyənlər, əməyi ödənilməyən ailə 
üzvləri onlara aid edilir. 

 
2  İşçi qüvvəsinin hərəkəti və əmək şəraiti. 
Əməyə dair statistik hesabatlarda müəssisə və təşkilatlarin əsas fəaliyyətində çalışan işçilərin 

siyahı tərkibinin dəyişməsini səciyyələndirən işçi qüvvəsinin hərəkəti, yəni işçilərin işə qəbulu və 
işdən çıxmasi göstəriciləri nəzərdə tutulmuşdur. İl ərzində işə qəbul olunmaq haqqında əmrlə 
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(sərəncamla) həmin müəssisəyə qəbul olunmuş şəxslər işə qəbul olunanlar sırasına daxil 
edilirlər. İşdən çıxmış işçilər sırasına işdən çıxma səbəblərindən (başqa müəssisələrə 
köçürülmə qaydası ilə işdən çıxanlar, təhsil almaga getmək, ordu sıralarına çagırılmaq, təqaüdə 
çıxmaq və qanunda nəzərdə tutulan başqa səbəblərlə əlaqədar olaraq işdən çıxanlar) asılı 
olmayaraq həmin müəssisədəki işindən çıxmış və işdən çıxıb getməsi əmrlə (sərəncamla) 
rəsmiləşdirilmis bütün işçilər daxii edilirlər.  

Əlverişsiz əmək şəraitində çalişan işçilərin sayına zərərli əmək şəraitində, sanitar-gigiyena 
normaları ilə müəyyən olunmus kimyəvi maddə və ya sənaye tozunun müəyyən həddə qədər 
yol verilən qatılıq dərəcəsini, yaxud elementin müəyyən həddə qədər yol verilən səviyyəsini 
keçən, heç olmasa bir zərərli istehsalat amili olan iş yerlərində çalışanlar daxil edilirlər. Agir fıziki 
əməklə məşğul olanlar, habelə əməyin təhlükəsizliyi standartları sisteminin tələblərinə cavab 
verməyən masın, mexanizm və avadanlıqda işləyənlər də bu göstəriciyə daxil edilirlər.  

Əlverişsiz əmək şəraitində işə görə güzəst və kompensasiya alan işçilərin sayına əlavə 
məzuniyyət alan, qısaldılmıs iş günu üzrə işləyən, pulsuz müalicəvi-profılaktik yemək, süd və 
başqa ərzaq məhsulları, artırılmış tarif məvacibləri əsasında əmək haqqı, əlverişsiz əmək 
şəraitinə və əməyin gərginliyinə görə əlavə ödənclər və güzəstli şərtlərlə dövlət pensiyası almaq 
hüququ verilən işçilər daxil ediliriər. 

İstehsalatda zədələnmə, bədbəxt hadisələr zamanı əmək qabiliyyətinin bir iş günü, yaxud 
daha çox itirilməsi və ölümlə nəticələnməsi haqda göstəriciləri əks etdirilir. 

 
3  Əmək haqqı, işçi qüvvəsinə çəkilən xərclər. Muzdlu işçilərin əmək haqqı işəgötürənin 

hesabat dövründə yerinə yetirilmiş işə görə muzdlu işçiyə pul və ya natura şəklində ödədiyi 
haqq deməkdir. O, hesablanmıs məbləg əsasında, yəni vergilər və tutulan digər məbləglər 
çıxılmadan hesablanır.  

Əmək haqqı maliyyələşdirmə mənbəyindən asılı olmayaraq pul və ya natura şəklində 
hesablanmış bütün qazanc növlərini, habelə müxtəlif mükafatlara, əlavələri və sosial güzəştləri 
əhatə edir. O, aşagıdakı mükafat növlərini və əlavələri özündə birləşdirir:  

- görülmüs işə (işlənmis vaxta) görə günəmuzd qiymətlər, tarif məvacibi, vəzifə maaşı və ya 
gəlirdən faizlər, mənfəətdən paylar ilə hesablanmış əmək haqqı;  

- həvəsləndirici ödəmələr (mükafatlar, tarif məvaciblərinə və maaşlarına əlavələr);  
- iş rejimi və əmək şəraiti ilə əlaqədar olan kompensasiya xarakterli ödəmələr (əmək haqqının 

rayon tənzimlənməsi ilə şərtlənləndirilən ödəmələr, xüsusi şəraitdə işə görə əlavə ödəmələr, 
ezamiyyət ilə əlaqədar verilən gündəlik xərclər, istirahət və bayram günlərində işləməyə görə 
ödəmələr və s.);  

- qanunvericiliyə uygun olaraq, işlənmis vaxta görə ödəmə (məsələn, hər il verilən və əlavə 
məzuniyyətlərə gorə ödəmə, istifadə edilməyən məzuniyyətə görə pul kompensasiyasi, işçinin 
günahı üzündən olmayan bosdayanmalara görə ödəmə və s.);  

- faizli haqq və ya komisyon haqqı;  
- ixtisasartırma və kadrlann yenidən hazırlanması sistemində işdən ayrılmaq şərti ilə təhsil 

alarkən işçilərə verilən əmək haqqı;  
- işcinin təqsiri olmadan zay məhsulun (işlərin, xidmətlərin) istehsalına görə azaldılmıs 

qiymətlərlə ödənilən əmək haqqı;  
- müəssisədə istehsalat təcrübəsi keçən tələbə və şagirdlərə verilən əmək haqqı;  
- xüsusi müqavilələr əsasında müəssisədə işləməyə cəlb edilmis, əvəzçilik yolu ilə digər 

müəssisə və təşkilatlardan işə qəbul olunmuş şəxslərə verilən əmək haqqı;  
- yeməkxanalarda, bufetlərdə, profılaktoriyalarda işçilərin yeməyinin dəyərinin artmasına görə 

kompensasiya, habelə məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, sanatoriyalarda və saglamlıq 
düşərgələrində yerləşən uşaqlara verilən kompensasiya.  

 
Minimum əmək haqqı - bütün işləyənlər ücün dövlət tərəfindən müəyyən vaxta qəbul edilmis 

minimum əmək haqqıdır. Vətəndaşların rifahını daha da yaxşılaşdırmaq və aztəminatlı əhalinin 
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sosial müdafıəsini gücləndirmək məqsədilə minimum əmək haqqına il ərzində mütəmadi olaraq 
baxilır.  

Orta aylıq nominal əmək haqqı hesablanmış əmək haqqı fondunun (vergilər çıxılmamaqla) 
orta kəmiyyətlərin hesablanması üçün qəbul edilmiş işçilərin sayına bölünməsi ilə müəyyən 
edilir.  

Real əmək haqqı nominal əmək haqqının alıcılıq qabiliyyətini əks etdirir. Real əmək haqqının 
indeksi, nominal əmək haqqının indeksinin istehlak qiymətlərinin indeksinə bölünməsi yolu ilə 
müəyyən edilir. 

İşçi qüvvəsinin saxlanılmasına çəkilən xərclər ~ əmək haqqı (pul və natura formasmda), 
habelə ona edilən əlavələr, qanunvericiliyə uygun olaraq müəssisənin işçilərinin mənzil xərcləri, 
qidalanmanın və ərzağın dəyəri, müxtəlif sağlamlıq tədbirləri daxildir. Eyni zamanda, bu xərclərə 
dövlət sosial sığorta fonduna ödəmələr, kadrların peşə hazırlıgı və yenidən hazirlanmasina 
çəkilən xərclər, mədəni-məişət xidmətlərinə və əməyin dəyəri kimi baxilan vergilər (xarici işçi 
qüvvəsinin cəlb edilməsinə, ərazinin abadlasdırılmasına və s.) daxil edilir. 

 
4 Əhalinin sayı və iqtisadi fəal əhali.  Əhali haqqında məlumatların mənbəyi əhalinin 

siyahıyaalınması zamanı əldə olunan məlumatlardır. Əhalinin sayının cari hesablanması 
əhalinin son siyahıyaalınmasının yekunları əsasında aparılır. Hər il ölkədə dogulanların və 
ölkəyə gələnlərin sayı əhalinin sayı üzərinə gəlinir, ölənlərin və ölkəni tərk edənlərin sayı isə 
əhalinin sayından cıxılır.  

Əhalinin orta illik sayı - müvafıq ilin əvvəlinə və axırına olan sayın riyazi yolla hesablanmış 
orta sayıdır.  

Əmək ehtiyatları - əhalinin işləmək qabiliyyəti olan hissəsi başa düşülür. Onların tərkibinə 
ancaq iqtisadi cəhətdən fəal əhali deyil, həm də hazırda işləməyən və iş axtarmayan əmək 
qabiliyyətli şəxslərin dıgər kateqoriyaları, o cümlədən istehsalatdan ayrılmaqla təhsil alanlar da 
daxil edilir.  

Əmək qabiliyyətli yaşda olanlar-1999-cu ilədək - kişilər 16-59, qadınlar 16-54 yaşda; 1999-
2000-ci illərdə - kişilər 15-60, qadmlar 15-55 yaşda; 2001-ci ildən - kisilər 15-61, qadınlar 15-56 
yaşda.  

Əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhali - aşağı və yuxarı yaş həddi arasında olan 
və hər hansı əmək fəaliyyətini həyata kecirmək iqtidarında olanlardır.  

İqtisadi fəal əhali - bütün işləyənləri və işsizləri özündə birləsdirir.  
Əmək qabiliyyətli yaşında olub, məşğul olmayan və müəyyən dövr ərzində iş axtarmayan 

şəxslər iqtisadi qeyri-fəal əhaliyə aid edilir. Bunlar yuxarı sinif şagirdləri, tələbələr, ev 
təsərrüfatında məşğul olanlar, xəstəyə qulluq edənlər, işləməyə ehtiyacı olmayan şəxslərdir.  

Məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyata alınmıs işsizlərin sayı ilin sonuna əks etdirilmisdir. 
Əhalinin miqrasiyasi haqqında məlumatlar daxili işlər orqanlarından daxil olan əhalinin yaşayış 
yeri üzrə qeydiyyatdan keçirilməsi zamanı tərtib edilən gəlmə və getməyə dair statistik ucot 
sənədlərinin işlənməsi nəticəsində əldə edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17 İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları və dinamik inkişafı. 
 
Plan: 
1İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları. 
2Ev təsərrüfatında İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan istifadə edilməsi. 
3İnformasiya və kommunikasiya texnologiya məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər. 
4Rabitə xidmətləri və gəlir. 
5Daxili və beynəlxalq telefon danışıqları. 
6Telekommunikasiya xidmətləri. 
 
1 İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları. Son illərdə Azərbaycanda “İnformasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının dinamik inkişafına səbəb dövlət səviyyəsində, 2003-cü ilin 
fevral ayında təsdiq olunmuş ölkənin informasiya-kommunikasiya sektorunun 2003-2012-ci 
illərdə inkişaf strategiyası olmuşdur. Bunun davamı olaraq Azərbaycan Respublikasında 2005-
2008 -ci illərdə rabitə və informasiya texnologiyalannın inkişafı dövlət proqramı təsdiq edilnıişdir.  

Dövlət səviyyəsində strateji məsələlərə nail olmaq üçün RİTN fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərindən biri ölkəmizdə “Bölgə İnformasiya Zonası”nın (BİZ) yaradılmasıdır. Beynəlxalq 
ekspertlərin proqnozlarına əsasən BIZ həyata keçirildikdə 2012-ci ılə bu sahədə gəlirlər 4 mlrd. 
ABŞ dolları təşkil edəcək, 2015-2020-ci illərə isə onların neft gəlirləri səviyyəsinə çatacağı 
gözlənilır. 
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Statistik göstəricilərə istinadən - əhalinin hər 100 nəfərinə düşən əsas tclefon aparatlannın 

sayı 2005-ci ilə 56, 2008-ci ildə 65,8 ədəd təşkil etmişdir. 
Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən kompüterlərin sayı 2008-ci ilə 8 ədəd, əhalinin hər on min 

nəfərinə düşən geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı 50 nəfər olmuşdur, Adambaşına 
beynəlxalq internet kanallarının  həcmi 1,2 kbjt/s təşkil etmişdir. 

 
2 Ev təsərrüfatında İKT sistemlərinin mövcudluğu. Azərbaycan əhalisinin 

informasiyalaşdırılması sahəsində aparılan dövlət siyasəti öz real həllini tapmaqdadır. Belə ki, 
ev təsərrüfatında İKT sistemlərinın mövcudluğuna və onlardan istifadə olunmasına analitık təhlil 
verəndə görürük ki, kompüteri olan ev təsərrüfatının ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatında sayı 
2005-ci ildə 7,3 faiz, 2008-ci ildə isə 14,6 faiz təşkil etmişdir, kompüterdən istifadə etmiş 
əhalininn ölkə üzrə bütün əhalinin sayında xüsusi çəkısi 2005-ci ildə 15,0 faiz, 2008-cı ildə isə 
24,9 faiz olmuşdur.  

Evdə intemetə çıxışı olmuş ev təsərrüfatının ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatında payı, 2005-cı 
ildə 16,6-dan 2008-ci ildə isə 30,2 faizə yüksəlmişdir. Analiz göstərir ki, internetdən istifadə 
etmiş əhalinin ölkə üzrə bütün əhalinin sayında xüsusı çəkisi, 2005-ci ildə 8,0, və 2008-ci ildə 
isə 17,2 faizi ötüb keçmişdir. 

Digər tərəfdən internet istifadəçilərinin internetdən istifadə məqsədlərinə görə bölgüsü,  
- informasiya axtarmaq: 2005-ci ildə 46,2, 2008-ci ildə 44,9 faiz təşkıl etmişdir;  
- əlaqə yaratmaq: uyğun olaraq, 38,8, və 38,0 faiz olmuşdur;  
- təlim və təhsil: müvayiq olaraq, 7,0, 4,1 faiz təşkil etmişdır; Hakimiyyət orqanları ilə əlaqə 

(informasiyanın əldə edilməsi, sənədlərin yüklənməsi və göndərilməsı) 2005-ci ildə 1,2, və 
2008-ci ildə isə 5,9 faizə qədər artaraq yüksək həddə çatmışdır. 

 
3 İnformasiya və kommunikasiya rexnologiyaları məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər. 
Son illər Azərbaycanda İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (TKT) sektorunda 

məhsul (xidmətlər) buraxıhşı, məhsulların ticarəti böyük iqtisadi templə inkişaf etməkdədir.  
İndi isə onları səiyyələndirən bir sıra iqtisadi statistik göstəricilərə nəzər yetirək: Məsələn, 

2005-ci ildə İKT sektorunda məhsul (xidmətlər) buraxıhşı 479,6 mlyn. manat olmuşdur, bu 
göstərici 2008-ci ilin nəticəsinə nisbətən 527,0 mlyn. manat olmuşdur.  

- telekommunikasiya sektorunda isə 2005-ci ildə 453,6,  və 2008-ci ildə üstünlük təşkil edərək 
920,7 mlyn. manat təşkil etmişdir. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalan sektorunda 
yaradılmış əlavə dəyərin həcmi 2005-ci ildə 271,9, 2008-ci ildə 832,8 mlyn. manat olmuşdur.  

- telekommunikasiya sektorunda bu göstərici 2005-ci ildə 261.6, 2008-ci ildə 789,0 mlyn. 
manat təşkil etmişdir.  

Digər mühüm göstəricinin İKT-i sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 
2005-ci ildə 2,2 faiz,  2008-ci ildə isə 2,2 faizə bərabər olmuşdur. 

İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyası müəssisələri tərəfındən əsas kapitala yönəldilmiş 
investisiyalar 2005-ci ildə 152,6 mlyn. manat, 2008-ci ildə 156,8 mlyn. manat təşkil etmişdir; 
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları məhsullarının idxalı 2005-ci ildə 224,8 mlyn. 
manata çatmışdır;  

~ telekommunikasiya avadanlıqları 2005-ci ildə 128,8,  2008-ci ildə isə 218,3 mlyn. manat 
olmuşdur.  

- kompüter və kompüter avadanlıqları 2005-ci ıldə 33,2, 2008-ci ildə 54,9 mlyn. manat;  
- elektron avadanlıqlan - 2005-ci ildə 4,7, 2008-ci ildə 29,7 mlyn. manat; - audio və video 

avadanlıqları 2006-cı ildə 7,9, 2008-ci ildə bu göstəricilər 18,1 mlyn, manat təşkil etmişdir. 
 
4 Rabitə xidmətləri və gəlir. 
Rabitə və informasiya kommunikasiya texnologiyaları müəssisəsinin əsas fəaliyyətindən 

gələn gəlirlərin ümumi həcmidir. Bu göstərici əhaliyə, idarə, müəssisə və təşkilatlara göstərilmiş 
xidmətlər nəticəsində rabitə müəssisəsinin fəaliyyət nəticəsinin pul vəsaitinin ümumi cəmini 
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xarakterizə edir. Milli hesabatlar sisteminin tələblərinə uyğun olaraq digər iqtisadi sahələr kimi, 
rabitə müəssisələri üzrə də “rabitə xidmətlərindən əldə olunmuş gəlir” göstəricisi 
formalaşdırılarkən ümumi gəlirin həcmi mal və xidmətlərin satışından alınan vəsaitin 
müəssisələrin (idarənin, təşklatın hesablaşma hesabına daxil olmasından asılı olmayaraq onun 
yaranmasındakı vəzyyətinə uyğun müəyyən edilir. Yəni, bu göstərici hesablanarkən alınan 
faktiki gəlirin məbləğı deyil, hesabat dövründə göstərilən xidmətlərə görə hesablamnış məbləğ 
əsas götürülür. 

 
5 Daxili və Beynəlxalq telefon danışıqları. 
Şəhərlərarası telefon damşıqlarının sayı-onların sayına abonentlərin əl ilə, yarımavtomat, 

pulu ödənilən və ödənilmək (xidməti) şərti ilə birləşdirilməsi nəticəsində faktiki baş tutmuş 
şəhərlərarası (daxili və beynəlxalq) telefon danışıqlarının hamısı daxil edilir. Şəhərlərarası 
avtomat telefon damşıqlarının sayı sayğacların göstəricilərinə əsasən, sayğac olmadıqda isə 
nəticədə alınmış, pul gəlirlərini orta tarif dərəcəsinə bölməklə müəyyən edilir. 

 
6. Telekommunikasiya xidmətləri. 
Azərbaycanda son illərdə telekommunikasiya xidmətləri nizami templə inkişaf edir. Statistik 

göstəriciləri araşdırarkən məlum olur ki, 1995-ci ildə ATS-lərin sayı 1004 - ədəd olmuşdur. Lakin 
bu göstərici 2005-ci ildə 1190, 2008-ci ildə isə 2000-ci ilə niəbətən artaraq 1345 ədəd təşkil 
etmişdir. Müqayisə üçün qeyd etsək ki, 2000-ci ildən 2008-ci il daxil olmaqla 345 ədəd əlavə 
ATS təşkil edilərək istifadəyə verilmişdir. Burada koordinat sistemli ATS 1995-ci ildə 953 ədəd 
olduğu halda 2008-ci ildə bu göstərici 386 - ədədə enmişdır. Elektron sistemli ATS-lərin sayı 
1995-ci ildə 16 ədəd olduğu halda bu göstərici 2008-ci ildə 959 ədəd təşkil etmişdir. Aparılan 
analitik təhlil göstərir ki, elektron sistemli ATS-lər ölkədə sürətlə inkişaf edir. ATS-lərin ümumi 
tutumu min nömrə hesablanır. Bu göstərici 

Şəhər yerlərində: - 1995-ci ildə 523,8,  2008-ci ildə isə 1048,8 min nömrə olmuşdur.  
Kənd yerlərində: - 1995-ci ildə 115,7 min nömrə, 2000-ci ildə 128,7, 2008-ci ildə isə 260,0 

min nömrə təşkil etmişdir. 
Digər statistik informasiya göstəriciləri nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, şəhərlərarası 

telefonların sayı 2000-ci ildə 148, 2004-cü ildə 449,  2008-ci ildə isə 480 ədəd olmuşdur.  
Həmçinin bu göstərici içərisində beynəlxalq danışığın da öz yeri vardır. Bu göstərici 2000-ci 

ildə 21,7, 2008-ci ildə isə 35,5 milyon danışığa çatmışdır. Digər mühüm informasiya 
sahələrindən biri olan internet qoşulmaların sayına nəzər salaq: Bu qoşulma 2000-ci ildə 3625 
qoşulma olduğu halda, 2008-ci ildə isə demək olar ki, öz yüksək həddinə çataraq sayı 201262 
qoşulma prosesi baş vermişdir. 

 
 
 

 
18  İnformasiya iqtisadiyyatının milli potensiallar sistemi. 

 
Plan: 
1İqtisadi potensialın ümumi anlayışı. 
2Milli sərvət ənənəvi anlayışda. 
3Təbii ehtiyatlar. 
 
1 İqtisadi potensialın ümumi anlayışı.  Ölkənin iqtsadi potensialı cəmiyyətin mal və xidmətləri 

istehsal etmək, əhalinin tələbatlarının təmin edilməsi, vətəndaşların həyat keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə geniş istehsalatı xarakterizə edir.  

İctimai istehsalat ehtiyatların lazım olan həcmdə və keyfıyyətdə məhsula çevrilmə prosesidir. 
Bu planda o əsasən qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı şərtləndirilmiş ehtiyatlardan irəli gəlir, məhz 
onlar istehsalatın imkanlarını müəyyən edir.  
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❖ Əsas kapitalın və digər qeyri-maliyyə və maliyyə aktivlərinin;  

❖ Təbii ehtiyatlar;  

❖ İnsan ehtiyatları;  

❖ İdarə etmənin təşkili;  

❖ İnnovasiya potensialı.  

İlk üç element ənənəvi və geniş anlayışda milli sərvət analayışı altında birləşir. Onlar ilkin 
ehtiyat imkanlarını müəyyən edir. Bununla bərabər müasir şəraitdə iqtisadi inkişafın templəri 
istehsalatın artımını təmin edən elmin inkişafı və innovasiya yenilikləri ilə təyin olunur; Bu 
əsasən elmi mallar və xidmətləri hesabına həyata keçirilir. İqtisadi inkişafın potensialı yalnız ilkin 
ehtiyatlardan dcyil həmçinin elmi-innovasiya və idarəetmə potensiallarından qurulur. 
İdarəetmənin təşkıli və innovasiya potensialı milli sərvətlə sıx bağlıdır. 

Ölkənin malların və xidmətlərin istehsalatı üzrə potensial imkanlarını təyin edən vacib 
xarakteristika milli sərvətdir o, daxili məhsulun və cəmiyyətin tələbatlarının təmin edilməsi 
məqsədləri üçün milli gəlirin artmasını təmin edən iqtisadi inkişafın baza amillərini xarakterizə 
edir. Milli sərvət insanların əvvəlki nəsillərinin fəaliyyətinin nəticəsidir və bununla bərabər 
yaşayan nəsillərin istehsalat fəaliyyətinin əsasıdır.  

Milli sərvət (milli kapital) ənənəvi anlayışda ölkədə toplanmış istehsalat və tələbat, qızıl 
valyuta ehtiyatları, digər ölkələrin borcları üçün yaradılmış maddi və qeyri maddi dəyərləri əks 
etdirir. Bu planda o özü-özlüyündə real aktiv kimi olan əşyayi sərvətdir. 

 Milli kapitalın tərkib hissələri fərdi kapitallardır. Fərdi kapitalların sıx əlaqədə qarşılıqlı 
istehsalı cəmiyyətin bütün kapitalının istehsalatın vahid prosesini yaradır. Bu mürəkkəb və 
ziddiyətli vahidlikdə fərdi kapitallar müstəqil istehsalçıların ehtiyatları kimi çıxış edir. Bununla 
bərabər onlar bazar təsərrüfatının qanunauyğunluqlan ilə şərtləndirilən tələb və təklif, rəqabətli 
şərtlər, istehsalat amillərinin və hazır xidmət və məhsul bazarlarının vəziyyəti iqtisadi əlaqələr 
sistemi ilə birləşir.  

Müxtəlif ölkələrin milli sərvətinin müqayisəsi üçün onun ABŞ dollarında qiymətləndirilməsi 
həyata keçirilir. Milli hesablar sisteminə əsasən milli sərvət həcminə qeyri-maliyyə aktivləri və 
maliyyə aktivləri daxildir.  

Qeyri-maddi aktivlərə qeyri-maliyyə istehsal olunmuş aktivlər və qeyri-maliyyə istehsal 
olunmamış aktivlər aiddir. Həmçinin ev təsərrüfatlarında uzunmüddətli istifadə istehlak 
mallarının həcmi təyin edilir. 

Qeyri-maliyyə istehsal olunmuş aktivlər - bu istehsalat fəaliyyətinin nəticəsi olan aktivlərdir: 
əsas kapital, maddi dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyatları və dəyərləri.  

Qeyri-maliyyə istehsal olunmamış aktivlər istehsalat nəticəsi olmayan aktivlərdir. Onlara 
maddi istehsal olunmamış aktivlər (torpaq, təbii ehtiyyatlar) və hüquqi və uçot əməliyyatların 
nəticəsində yaranan qeyri-maddi istehsal olunmamış aktivlər (məsələn, müəyyən fəaliyyət 
növləri ilə məşğul olmaq üçün hüquq).  

Maddi aktivlər - bu digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə öhdəliklərinə qarşı olan aktivlərdir. 
Məsələn təqdim olunmuş kredit həm krediti təqdim edən, həm də krediti alan şəxsin aktividir. 
Ölkənin rezidentləri arasında aktivlər və maliyyə öhdəlikləri əsasən bir-birinə müvafıqdir. 

Ölkənin milli sərvətinin müəyyən edilməsi məqsədilə aktiv və passivlərin balansı tərtib olunur. 
Burada ölkənin qeyri-maddi və maddi dəyərləri, onların müəyyən tarixə maliyyə öhdəlikləri əks 
olunur. Milii sərvətin olması və istifadəsinin effektivliyi ÜDM istehsalının ölçüsünü ümumilikdə və 
ölkənin hər bir şəxsinin hesabında müəyyən edir. 

İnsan kapitalı - bu ümumi və xüsusi təyinatlı təhsilin, əldə olunmuş peşəkar təcrübənin, 
yaradıcı potensialın, mənəvi-psixoloji və fıziki sağlamlığın vəhdətidir. Ona milli sərvətin vacib 
hissəsı kimi baxılır, müvafiq olaraq onlar insan kapitalını da özündə birləşdirən milli sərvətin yeni 
genişlənmiş konsepsiyasıdır. İnsan kapitalını formalaşdıran əsas fəaliyyət sahələri, elmi-təhsil 
kompleksi, həyat şəraitini birbaşa təmin edən səhiyyə və sahə sistemidir. Milli sərvətin tərkib 
hissəsi kimi insan kapitalının qiymətləndirilməsi işçinin hazırlanmasına xərclərin təyin olunınası 
yolu ilə həyata keçirilir, bura tərbiyəyə, peşəkar hazırlığa, özünü təhsilə xərclənən vəsait aiddir.  
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2  Milli sərvət  ənənəvi anlayışda. Milli sərvətin həcminə ənənəvi anlayışda qeyd edildiyi kimi 

qeyri maliyyə və maliyyə aktivləri aiddir. Qeyri-maliyyə aktivləri istehsalat fəaliyyəti nəticəsində 
yaranan qeyri maliyyə istehsal olunmuş aktivlər və istehsalatın nəticəsi olmayan qeyri-maliyyə 
qeyri-istehsalat aktivləri daxil edir: maddi və qeyri-maddi.  

Maliyyə aktivləri - digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə öhədliklərini əks etdirir. Öz tərkibinə 
görə qeyri-maddi istehsalat aktivləri mıixtəlif tərkiblidir. Onlara aiddır: əsas kapital, maddi 
dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyatları və qiymətlilər.  

Əsas kapital. İstehsalatın nəticəsi olan milli sərvətin hissəsi, dəfələrlə uzun müddət ərzində 
malların və xidmətlərin istehsalında iştirak edir və daşındıqca tədricən öz dəyərini hazır məhsula 
keçirir və əsas kapital adlanır.  

Əsas kapitala daxildir: bina və tikililər, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, istehsalat 
və təsərrüfat inventarı, işgüzar heyvanlar, çox illik əkinlər, əsas vəsaitlərin digər növləri.  

Maddi dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyatları. Maddi dövrüyyə vəsaitlərinin ehtiyatları qeyri-maddi 
istehsal olunmuş qeyri-maddi aktivlərin tərkib hissəsidir və istehsalat prosesində ümumilikdə 
istehlak olunan kapitalın bir hissəsidir. Bu, ilk növbədə aralıq məhsullar adlanan əmək 
predmetləridir (xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, yanacaq,  və s.) Onlar bir istehsalat 
dövründə iştirak edir, öz formasını dəyişdirir, onların istehsalına xərclər isə təmamilə hazır 
məhsulun qiymətinə daxildir.  BU kateqoriyaya lıəmçinin başa çatmamış istehsalat, satılmamış 
hazır məhsul, dövlət maddi ehtiyatlan aiddir. 

 Qiymətlilər. MİS-də qeyri-maddi istehsalat aktivlərində baxılan dəyərlərə əsasən vaxt 
ərzində dəyərin qorunması məqsədi ilə əldə olunan uzunmüddətli istifadəli bahalı mallar aiddir. 
Onlar bir qayda olaraq uzun müddət ərzində korlanmır, istehsalat və tələbat üçün istifadə 
olunmur, onların dəyəri isə qiymətlərin ümumi dəyərinə nisbətdə artır. Bununla əlaqədar 
qiymətlilərə aktivlərin ayrıca kateqoriyası kimi baxılır. Qiymətlilərə aiddir: qiymətli metallar (qızıl, 
gümüş, platin və platin qrupuna aid olan metallar); xam və emal olunmuş şəkildə qiymətli daşlar 
(almazlar, rubinlər, zümrüdlər, sapfirlər və s.), belə metallardan hazırlanmış zinət əşyaları, 
incəsənət əsərləri, antikvariat. Qeyri-maddi qeyri-istehsal aktivləri, qeyd edildiyi kimi istehsalat 
fəaliyyətinin nəticəsi olmayan aktivlərdir. Onlar ya təbiətdə mövcuddur, ya hüquqi və ya uçot 
hərəkətlərinin nəticəsidir va müvafıq olaraq maddi qeyri-istehsal aktivlərə və qeyri-maddi qeyri-
istehsal aktivlərə bölünür.  

Maddi qeyri-istehsal aktivləri. Onlar istehsalat fəaliyyətinın nəticəsi olmayan kəşf edilmiş və 
iqtisadi dövrünə daxil edilən təbii ehtiyatlar şəklindədir.  

Qeyri-maddi qeyri-stehsal aktivləri. Bu istehsalatdan kənar hüquqi və uçot hərəkətləri 
nəticəsində yaradılmış aktivlərdir. Onlara bu və ya digər fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün 
hüquq verən və bunu sahibin icazəsi olmadan digər qurumlara qadağan edən müxtəlif növ 
sənədlər daxildir. İnformasiya-industrial cəmiyyətə keçid şərtlərində qeyri-maddi aktivlər və 
iqtisadi inkişafda əsas rolu oyanayan intellektual məhsulların rolu artır. Əqli məhsullar (aktivlər) 
insanın yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsidir. Onlara patentlər, lisenziyalar, ixtiralar, elmi kəşf, 
tədqiqat, konstruktor və layihə işlərinin nəticələri, dizayna hüquqlar və s. aiddir. 

Maliyyə aktivləri - digər iqtisadi vahidlərin maliyyə öhədliklərinə olan aktivlərdir. Maliyyə 
tələbləri təsərrüfat subyektləri arasında müqavilə münasibətləri bazasında yaranır, onlardan biri 
borcludur, digəri isə kreditordur (sərmayədar). Onlar müxtəlif formalarda mövcüd olur, bu da 
maliyyə aktivlərinin çoxluğunu yaradır. 

3 Təbii ehtiyatlar.  Təbii kapital qismində milli sərvətin tərkibinə bütün növ təbii ehtiyatların 
hasil olunan, həmçinin hasil olunmayan ehtiyatlar aiddir. Bura torpaq, faydalı qazıntılar, təbii 
bioloji və yeraltı su resursları aiddir. Torpaq və digər təbii ehtiyatlar təbii obyektlər kimi məhdud 
sayda mövcüddür. Buna görə onların bu və ya digər ölkədə olması həmin ölkələrin milli 
sərvətinin əhəmiyyətli elementidir. Bununla bərabər yeni yataqlar yaranır, əvəzləyicilər yaranır, 
ehtiyatların istifadəsinin effektivliyi artır. 

Təbii ehtiyatlar bazar qiyməti ilə qiymətləndirilir. Azərbaycan praktikasında plan 
iqtisadiyyatının dövründə onlar yalnız natural cəhətdən qiymətləndirilirdi. Onların bazar iqtisadi 
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dövrüyyəsinə cəlb olunması onların baza dəyərinə keçidi nəzərdə tutur. Onların istehsalat 
fəaliyyətinə cəlb olunması, müəyyən xərcləri nəzərdə tutur. Zəngin təbii ehtiyatların olması 
şərtsiz ki, əhəmiyyətli pozitiv inkişaf amilidir. Onlar ölkədə iqtisadi vəziyyətə və əməyin 
bölünməsində böyük çəkiyə malikdir.  

Zəngin təbii ehtiyatlı ölkələrin sırasına Azərbaycan, Rusiya, ABŞ və bir sıra digər ölkələr 
aiddir. Bir çox ölkələrdə, məsələn Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, Kuveytdə, Səudiyə Ərəbistanında 
onlar milli varlığın əsas hissəsidir,  

Bu planda iki halı nəzərə almaq lazımdır. Faydalı qazıntıların ehtiyatları əhəmiyyətli olur, lakin 
iqtisadi inkişafın həll edici elementi deyil. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi üstünlüyü onların 
öz ərazisində faydalı qazıntıların kasıblığı şəraitində, Yaponiyada isə onların tam olmaması 
şəraitində təmin olunur. Faydalı qazıntıların olmaması onların idxalı ilə təmin olunur. Bununla 
bərabər Afrikanın və Cənubi Amerikanın bir çox ölkələri faydalı qazıntıların əhəmiyyətli 
ehtiyatlarına baxmayaraq, iqtisadi cəhətdən geridə qalır. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı 
geridə qalmış dövlətlərin ucuz xammalının istifadəsində qurulub. Faydalı qazıntılara nəzarət 
üzrə mübarizə onların siyasətinin əsas istiqamətləridır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təbii ehtiyatlarının əsas növləri torpaq və meşələrdir. 
 Azərbaycan torpaq və meşələrlə bərabər faydalı qazıntıların böyük ehtiyatlarına malikdir. 

Bununla bərabər Azərbaycanın faydalı qazıntılarının müəyyən hissəsi əlverişsiz iqlim şəraiti 
olan regionlarda yerləşır, onların təsərrüfat dövrüyyəsinə cəlb edilməsi böyük sərmayələr tələb 
edir.  

Azərbaycan öz ərazi zənginliyinə görə həmçinin dünyada özünəməxsus meşə ehtiyatlarına, 
dəniz məhsullarına, içməli su və iqtisadi təmiz ərazilər ehtiyatına malikdir.  

Bu mülahizələrin əsasları var və həlledici deyil. Azərbaycan məhsulunun bir çox növləri bu 
halda təmamilə rəqabətqabiliyyətlidır. Ərazinin ölçüləri vahid iqtisadi məkanın təmin olunması 
üçün müəyyən tələbləri şərtləndirir. Məhsulun nəql edilməsi imkanları və nəqliyyat xərcləri 
iqtisadiyyatın strukturuna daxil edilməlidir. Bu çox ciddi problemdir. Belə vəziyyətdə Avropa 
hissəsindən kənar olan bölgələr daha yaxın iqtisadi çoğrafı bölgələrə - Yaponiya və Çinə 
yaxınlaşır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 İdarəetmə potensialı  və iqtisadi potensialın yığılması. 
Plan: 
1Milli sərvətin geniş  konsepsiyası. 
2İdarəetmə   potensialı. 
3İqtisadi  potensialın yığılması. 
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1Milli sərvətin geniş konsepsiyası.   İnformasiya-sənaye cəmiyyətinin formalaşmasına 

istiqamətlənmiş iqtisadiyyatın inkişafının yeni konsepsiyası  insan kapitalının iqtisadi inkişafın 
əsas mənbəyi kimi başa düşülməsinə əsaslamr. 

İnsan kapitalı insan ehtiyyatlarının ölçüsünü  və keyfiyyətini, onların əqli və yaradıcılıq 
bacarıqlarını, təhsil səviyyəsini, dəyərlər sistemini, əhalinin sağlamlığını milli sərvətin asas 
elementi kimi baxılır. Yeni elmi-texniki ideyaları və insanların onların reallaşmasına imkanları 
müasir texnoloji inqilabın əsas ehtiyatıdır. Bu baxımdan milli sərvət yenidən hasil olunan  
kapitalın, təbii kapitalın və insan kapitalının birliyi kimi dəyərləndirilir. Hasil olunan kapital kimi 
təbii ehtiyatlar olmadan ənənəvi konsepsiyada milli sərvətin obyektlərinin birliyi kımi başa 
düşülür.  

Təbii kapital dedikdə hasil olunan və hasil olunmayan təbii ehtiyatlar başa düşülür: torpaq, 
faydalı qazıntılar və s.  

Müasir mərhələdə insan əqlinin naliyyətləri, istehsalın intelektuallaşdırılması insan 
cəmiyyətinin inkişafına səbəb olmuşdur, bu da siyası, iqtisadi, sosial və mədəni həyatda insanın 
imkanlarının reallaşması üçün gözəl şərait  yaratmışdır. Yeni texnologiyaların əsasında malların 
artan sayı daha az  işçi sayı ilə həyata keçirilməyə başladı. Bunun əsasında inkişaf etmiş 
ölkələrdə qidada, paltarda, yaşayış yerində, tibbi xidmətdə və s. təmin olunma problemi praktiki 
olaraq silinmişdir. Həyat keyfıyyətinin artması və azad vaxtın çoxalması daha dərin təhsil və 
özünü inkişafa imkan  yaratmışdır və müvafıq olaraq intellektual potensialın inkişafını 
şərtləndirmişdir. İntellektual  potensialın inkişafı öz növbəsində texnologiyanın inkişafını və 
əməyin səmərəliyınin ınkişafını sürətləndirmişdir. Beləliklə əməyin istehsalının inkişafının 
qarşılıqlı əlaqəsi və tələblərin artması inkişaf prosesində vaxtın qənaətinə səbəb olmuşdur. Hal-
hazırda inkişaf etmiş Ölkələrin 50% çox iqtisadi aktiv vətəndaşları, ABŞ-da isə üçdə ikidən çox 
əqli əməklə məşğuldur.  

Azərbaycanda insan kapitalı. Ölkənin insan kapitalının ölçüsü iki əsas amildən asılıdır: 
demoqrafık vəziyyətdən - əhalinin ümumi sayından, onun strukturundan, həyatın davamlığı, 
doğum, ölüm və insan kapitalının keyfıyyətli xarakteristikalarından asılıdır. 

İnsan kapitalının keyfıyyəti. Əhalinın əhəmiyyətli dərəcədə azalması şəraitində insan 
kapitalının artmasının əsas istiqaməti onun keyfıyyətinin artırılmasıdır. İnsan kapitalının 
keyfiyyət xarakteristikalarının dinamikası ilk növbədə həyat səviyyəsindən, biliklərin, təhsilin, 
peşəkar hazırlığın inkişafından və istifadəsindən və s. asılıdır. İqtisadiyyatın və cəmiyyətin insan 
kapitalının effektiv texnoloji, iqtisadi, sosial, sosial-mədəni və digər yenidən qurulmalarla 
inkişafına imkanı bu planda sosial siyasət sosial kömək kimi baxılmır, iqtisadi strateqiyanın 
tərkib hissəsi kimi baxılır.  

İnsanın istehsal amili kimi daha yüksək peşəkarlı əmək imkanı işgüzar qüvvənin alqı-satqısı 
zamanı qiymətləndirilir. Lakin insan kapitalının kateqoriyası kapitalın tərkib hissəsi kimi 
baxmaqla məhdudlaşmır. İnsan kapitalın əşyayi elementiərindən fərqli olaraq əmək aktivliyinin 
unikal xüsusiyyətlərinə malikdir. İnkişafın məqsədi insandır, insan cəmiyyətinin tərəqqisidir, 
iqtisadiyyat isə məqsədin nail olunma vəsaitidir. Hal-hazırda Azərbaycanda insan kapitalı tələb 
olunmayan istiqamətlərə ayrılır, praktıki reallaşma halında isə birbaşa olaraq nə həyat 
səviyyəsinin artımına, nə də insanın sosial statusunun artmasma səbəb olmur. Bu, peşəkar 
mütəxəssilərin axınına gətırib çıxardır.  

Yeni iqtisadiyyatın formalaşması mövqeyindən irəli gələrək Azərbavcanda əməyin aşağı 
ödəmə səviyyəsi yeni texnologiyaların tətbiqini saxlayan amillərdəndir, çünki yeni texnikanın 
tətbiqıni və əl əməyinin maşın əməyi ilə əvəzlənməsinə istiqamətlənməyib. Insan kapıitalının 
azərbaycanda inkişafının strateji istiqamətləri bütün dünyada olduğu kimi əmək ödənməsinin 
səviyyəsinin artması, təhsilin inkişafı çıxış edır. İnsan kapitalının vəziyyəti birbaşa olaraq sosial 
mühitin mühüm sahələri mənzil-komunal təsərrüfatı, təhsil və səhiyyə ilə bağlıdır.Son illər 
burada pozitiv dəyişiklər qeyd olunmuşdur. Lakin onların miqyası hələ çox kiçikdir. Vəziyyətdən 
çıxış kimi istehsal strukturunun dəyışməsi və ÜDM yığılması, insan kapitalının inkişafına 
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oriyentasiya, əsas kapitalın keyfiyyətli dəyişikliyi, istehsal olunan malların və xidınətlərin tərkibi, 
aktiv innovasion siyasət.  

 
2İdarəetmə potensialı.  İqtisadi potensialın vacib elementi idarəetmənin təşkilidir - məqsədi 

təyin etmək üsulları və bacarığı, qərar qəbul etmək, proqramlar formalaşdırmaq, funksiyaları 
paylaşdırmaq və təşkilatların və insanların fəaliyyətini koordinasiya etmək, idarəctmə 
mexanizmlərini formalaşdırmaq, təşkilatların strukturlarını səmərələşdirmək və onlann 
fəaliyyətinin effektivliyini təmin etmək. İdarəetmənin təsir sisteminin qoyulması həm ayrıca 
müəssisələrin və ya onların qruplarının münasibətində, həmçinin ümumiyyətlə iqtisadiyyata 
münasibətdə lazımdır. İdarəetmənin yenidən qurulmasının əsası informasiya ilə bilavasitə 
mübadilə və informasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə qərarların qəbulunu təmin edən 
komputerləşdirmə və telekommunikasiya olmuşdur. İdarə etmə qərarlarının əsas istiqaməti 
bazarlara sahib olmaqdır. Diqqət mərkəzində - bazarların həcminin qiymətləndirilməsi, rəqabət 
qabiliyyətlinin təhiili, malların reallaşmasının təşkilı, satışların stimullaşdırılması və s.  

İnkişaf etmiş ölkələrin müasir iqtisadiyyatı üçün idarəetmənin ierarxiya strukturlarına xas 
üsullardan demokratikləşdirmə prosesini bazar prinsipləri əsasında əks etdirən üsullara keçid 
etmişdir. 

İndi vəziyyət dəyişir. İstehlakçıların konkret sorğularının uçotuna istehsalın qiymətləndirılməsi 
idarəetmənin matrisa strukturlarının inkişafına gətirib çıxarmışdır, onlar daha sıx əlaqə və 
müəssisələrin texniki və peşəkar heyətinin dəyişməsini nəzərdə tutur, bu onların biliklərinin və 
təcrübəsinin isteblakçıların ehtiyatcalarına sorğusunun yapışmasını təmin edir.  

İstehsalın təchizat vasitəsi ilə yenilənməsi ilə bağlı tələbatları idarəetmənin şəbəkə 
struktuurlarının inkişafını təyin etmişdir. Ənənəvi təşkilati strukturlar istehsal üçün bütün lazımi 
mallarla və xidmət ehtiyatlarına sahib olmaq istəyirdi. Şəbəkə təşkili layihələrin şirkətlər 
tərəfindən kontragentlərlə və digər icraçılarla müqavilələr və digər razılaşmalar əsasında satışını 
nəzərdə tutur. Bu zaman podrat tipli münasibətlərlə yanaşı kooperasiya əlaqələri, səhmlərin 
çarpaz sahib olması və s. inkişaf edir.  

Web-texnologiyaların inkişafı korporasiyalara geniş miqyasda strukturlaşmanı həyata 
keçirməyə və bir çox funksiyalardan azad olmağa, onları ixtisaslaşdırılmış fırmalara və formal 
müstəqil müəssisələrə verir, tutulmaların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına nail olur. Bununla 
bərabər korporasiyaların qorunması və inkişafı intellektual məhsulun hazırlanması və istifadəsi 
və müştərilərlə əlaqələrin qorunması hesabına təmin olunur.  

Ayrıca bölmələrin inkişafı virtual korporasiyaların yaradılması ideyasına səbəb olmuşdur, 
Sifarişçilərlə iş istehlakçılara məhsullara və xidmətlərə öz tələblərinin formalaşması yolu ilə 
birbaşa istehsalata təsir edir, bunu hətta İnternet vasitəsı ilə həyata keçirir. Bu şirkətlər bir qayda 
olaraq birgə mülkiyyətə əsaslanıb. Öz fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini onlar ana şirkətdən 
kənarda həyata keçirir.  

Assosiativ və inteqrasiya olunmuş idarə etmə strukturları milli və transmilli sanaye və 
maliyyə-sənaye qrupları, korporasiyalar, holdinqlər, konsorsiumlar, birgə müəssisələr və s. 
şəklində geniş yayılmışdır. İqtisadi inkişafın əhəmiyətli amili sahibkarlıq imkanlarıdır, onlar 
vətəndaşların müstəqil təşəbbüs fəaliyyətini təmin edən sənayenin təşkilinə istiqamətlənmiş 
gəlir və ya şəxsi mənfəət əldə etmək üçün fəaliyyətdır. Onlar müəssisələrin uğurlu fəaliyyətini 
istehsalın müasir strukturlaşdırılmasını təmin edir.  

 
3İqtisadi potensialın yığılması.  Ölkənin milli sərvəti ənənəvi anlayışda malların və xidmətlərin 

istehsalını təmin edən sərmayə fəaliyyətinin nəticəsində artır. Geniş hasilat zamanı gəlirin bir 
hissəsi hasil olunan kapitalın artırılmasına istiqamətlənir. Kapitalın yığılması rezidentlər 
tərəfındən milli sərvət obyektlərinə gələcəkdə gəlir əldə etmək məqsədi ilə xaratkerizə edir. 
Kapitalın tam və təmiz yığılmasını fərqləndirirlər.  

MİS-ə müvafıq olaraq kapitalın ümumi yığılmasına aiddir: maddi əsas kapitalın ümumı 
yığılması, maddi dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyatlarının dəyişməsi, dəyərlərin təmiz əldə olunması, 
qeyri-maddi, istehsal olunmamış, qeyri maddi aktivlərin dəyişməsi.  
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Kapitalın təmiz yığılmasi kimi əsas kapitalın korlanması nəzərə alınmadan ümumi yığılması 
başa düşülür. 

  
 
Əsas kapitalın ümumi yığılmasının komponentləri aşağıdakılardır:  
yeni və mövcüd əsas fondların əldə olunması, istehsal olunmuş maddi aktivlərin 

yaxşılaşdırılmasına xərclər, istehsal olunmamış maddi aktivlərin yaxşılaşdırılmasına xərclər, 
mülkiyyət hüquqlarının istehsal olunmamış aktivlərə keçməsi ilə bağlı xərclər. Əsas kapitalın 
yığılmasına həmçinin aiddir: hərbi hava limanlarının, tərsanələrin, yolların, bina və qurğuların 
istifadəsi aiddir, onlar həmçinin mülki məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. 

Qiymətlilərin təmiz əldə olunması dəyərin qorunması məqsədi ilə əldə olunan aktivlərin əldə 
olunması hesabına milli sərvətin artmasını xarakterizə edir. Azərbaycanda yığılmalar həcmində 
ÜDM istifadəsi strukturunda xoşagəlməz dəyişiklər neqativ təsir edir, burada ev təsərrüfatlarının 
son istehlakına xərclər və təmiz ixrac əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, bu zaman ÜDM nisbətən 
sərmayələrin ölçüsü kimi təyin olunan xərclərin norması kəskin azalır.  

Ölkədə baş verən hasilat prosesiəri və yığımın xarakteri hələlik optimizm üçün əsas vermir. 
İnkişaf etmiş Ölkələrə az geri qalan ÜDM məxsus olan Azərbaycan daha az əlverişli struktura 
malikdir. Burada sənayenin, nəqliyvat infrasturkturunun inkişafına yönəlmiş pay daha çoxdur, və 
elmin, təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin, maliyyə-kredit sahəsinin və digər sahələrin inkişafına 
xərclərin payı azdır. İnkişaf etmiş ölkələrin bu sahələrində və sektorunda yığılma yığılmaların 
ümumi həcminin 60-65% təşkil edir. Azərbaycanda onların payı dövrdə birdən azdır. Sənaye 
isxchsalı strukturundada hiss edilən dəyışiklər baş vermir.  

ÜDM tərkibi olan elementlərin ölçüsündən və keyfıyyətindən yayınsaq, Azərbaycanda ÜDM 
istifadə strukturu inkişaf etmiş ölkələrdən təmiz ixracın yüksək payı hesabına fərqlənir.  

Milli sərvətin həcmi və struktunu onun mülkiyyət formaları, ölkənin ərazisi üzrə paylanması, 
ölkənin hər bir inkişaf mərhələsində mal və xidmətləri istehsal etmək imkanlarını müəyyən edir. 
Yığılmanın əlverişsiz strukturu uzun illər ərzində qurulan iqtisadiyyat strukturu, digər tərəfdən 
istehsalatın rentabelliyində müqayisənin nəticəsidir.  

Ölkə qarşısında istehsalın həm daxili tələbatların təmini planında, həm beynəlxalq iqtisadi 
əməkdaşlıqda iştirak planında ixtisaslaşması məsələsi durur. Bununla əlaqədar milli sərvətin 
istehsalla və ümum daxili məhsulun, ümum milli gəlirin, əmanətlərin və sərmayələrlə 
uyğunlaşması lazım olur. Tələbat tərəfındən hasilat dövrü əhalinin gəlirlərinin artımı və sərmayə 
tələbatı ilə təmin olunmalıdır, istehsalat tərəfındən isə istehlak və sərmayə mallarının və 
xidmətlərinin buraxılışının artımı ilə təmin olunmalıdır. 

İnsan kapitalı daxil olmaqla milli sərvətin yığılması hasil olunan kapitalın, təbii kapitalın və 
insan kapitalının birgə dəyərinin artması kimi baxılır. Milli sərvətin ənənəvi anlayışında sərmayə 
proesi fərdi iqtisadi vahidlərin sərmayə qoyuluşları kimi izah olunur, Ölkənin birgə sərmayələri 
isə ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin bu məqsədlə qoyuluşu kimi baxılır. Milli sərvətin geniş 
konsepsiyasında birbaşa sərmayə qoyan subyektlərlə gəlirin əldə edilməsi ilə birbaşa bağlı 
olmayan xərclər baxılır. 

Məsələn, dövlətin həyata keçirdiyi təhsilə, səhiyyəyə, digər sosial ehtiyaclara xərclər ənənəvi 
anlayışda sərmayə deyırlər, lakin onlar milli sərvətin geniş izahında insan kapitalına sərmayə 
kimi baxılır.  

Milli sərvətin ənənəvi anlayışında olduğu kimı yığılmış milli sərvətin ümumi həcmini 
fərqləndirmək olar, həmçinin onun faktiki istifadəsi, yəni hasil olunan prosesdə real istifadə. 
Əsasən də, əhalinin əmək qabiliyyətli yaşda olan hissəsi hamısı istehsalda iştirak etmir, texniki 
proqreslə bağlı olan təbii ehtiyatların uçotunun problemləri mövcüddür, onlar əvvəl qeyri 
rentabelli sayılan obyekti işləməyə imkan verir. Yaranan problemlərin hamısı anlayışların, 
metodoloji problemlərin və informasiya təminatı müəyyən olmaqla hazırki dövrdə hələ 
hazırlanmayıb. Daha ətratlı ölkənin iqtısadi potensialının elementlərinə aid olan məsələlər 
iqtisadi-cağrafı, elmi, idarə etmə və digər potensiallara, sahələrarası komplekslərə və s. aid 
edilir.  
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20 Elektron imza və elektron sənəd. 

 
Plan: 
 
1 Əsas anlayışlar. 
2 Elektron imza və elektron sənədin istifadə sahələri. 
3 Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi. 
4 Sertifikat xidmətləri. 
5 Sertifikatın verilməsi. 
6 Sertifikatın tərkibi. 
 
1 Əsas anlayışlar.  Elektron imza və elektron sənəd haqqında Qanunun 1-ci maddəsinə 

uyğun olaraq aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilmişdir: 
Elektron imza - digər verilənlərə əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini 

identikləşdirməyə imkan verən verilənlər;  
Gücləndirilmiş elektron imza (bundan sonra - gücləndirilmiş imza) - imza sahibinin nəzarəti 

altında olan elektron imza vasitələri ilə yaradılan və yalnız imza sahibinə məxsus olmaqla onu 
identikləşdirən, əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünü, dəyişməzliyini, təhrif 
olunmadığını və saxtalaşdırılmadığını müəyyən etməyə imkan verən elektron imza;  

Elektron imza sahibi (bundan sonra - imza sahibi) öz adından və ya qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada ona səlahiyyət vermiş şəxs adından çıxış edən fıziki şəxs;  

Elektron imza vasitələri (bundan sonra - imza vasitəiəri) - elektron imza yaradılması və 
yoxlanılması, elecə də imza yaratma və yoxlama məlumatları yaratmaq üçün istifadə edilən 
proqram və texniki vasitələr;  

Elektron imzanı yoxlama - elektron imzanın 'Dəqiqliyini yoxlamaq üçün istifadə edilən kod və 
ya kriptoqrafik açardan ibarət olan və elektron imza yaratma məlumatlarına uyğun 
təkrarolunmaz verilənlər;  

Elektron imzanın həqiqiliyi - elektron imzanı yoxlama məlumatlar vasitəsilə yoxlanılan 
elektron imzanın sahibinə məxsus olmasının, imzanın əlaqəli olduğu məlumat bildirişinın 
bütövlüyünün, dəyişdirilmədiyinin və təhrif edilmədiyinin təsdiqi,  

Sertifikat - imza sahibini identikləşdirmək üçün nəzərdə tutulan və elektron imzanı yoxlama 
məlumatlarının imza sahibinə məxsus olması barədə sertifıkat xidmətləri mərkəzinin verdiyi 
kağız və ya elektron sənəd;  

Təkmil sertifikat - akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi tərəfindən gücləndirilmış 
elektron imzanı yoxlama məlumatları barəsində verilən sertifıkat;  

Sertifikat xidmətləri mərkəzi (bundan sonra - mərkəz) - elektron imza üçün sertifıkat verən və 
imzaların istifadəsi üzrə bu qanunla müəyyən edilmiş digər xidmətlər göstərən hüquqi şəxs və 
ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəalıyyəti ilə məşğul olan fıziki şəxs;  

Akkreditə edilmiş sertifıkat xidmətləri mərkəzı (bundan sonra - akkreditə edilmiş mərkəz) - 
təkmil sertifıkat vermək hüququ müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən şəhadətnamə ilə 
təsdiqlənmiş sertifıkat xidmətləri mərkəzi;  

Elektron sənəd - informasiya sistemində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən və 
elektron imza ilə təsdiq olunmuş sənəd;  

Elektron sənəd dövriyyəsi - informasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış hərəkəti ilə 
bağlı informasiya prosesləri;  
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Elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri - elektron sənəd dövriyyəsində istifadə olunan 
proqramlar, texniki vasitələr və texnologiyalar;  

 
Sertifıkatlaşdırılmış elektron imza vasitələri - müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu 

sertifıkatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron imza vasitələri;  
Sertifikatiaşdırılmış elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri - müəyyən olunmuş tələblərə 

uyğunluğu sertifıkatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron sənəd dövriyyəsi 
vasitəiəri;  

Elektron sənədi göndərən (bundan sonra - göndərən) elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi 
istisna olmaqla, özü tərəfindən və ya adından elektron sənəd göndərilən fıziki və ya hüquqi 
şəxs;  

Elektron sənədi alan (bundan sonra - alan) - elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi istisna 
olmaqla, elektron sənədin ünvanladığı fıziki və ya hüquqi şəxs;  

Elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi (bundan sonra - vasitəçi) - elektron sənədi göndərən və 
alan arasında elektron sənəd dövriyyəsi xidmətlərini göstərən fıziki və ya hüquqi şəxs;  

Elektron sənədin həqiqiliyi - elektron imzanın həqiqiliyinin yoxlanılması yolu ilə elektron 
sənədin tamlığının (zəruri rekvizitlərə malik olması) və bütövlüyünün (ötürülmə zamanı texniki 
xətaların və təhriflərin olmaması) təsdiq edilməsi; 

 
2 Elektron imza və elektron sənədin istifadə sahələri.   Azərbaycan Respublikasmın 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, elektron imza və elektron sənəd 
miivafıq tətbiq olunmuş bütün fəaliyyət sahələrində istifadə oluna bilər. Elektron sənəd vasitəsilə 
rəsmi və qeyri-rəsmi yazışmalar, hüquqi məsuliyyət və öhdəliklər doğuran sənəd və informasiya 
mübadiləsi aparıla bilər. 

Azərbaycan Respubikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 
sertifıkatlaşdırılmış imza vasitələri ilə yaradılmış və qüvvədə olan təkmil sertifıkatı gücləndirilmiş 
imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir;  

Təkmil sertifıkatda imza sahibinin səlahiyyətlərinə dair məlumatlar göstərildikdə bu qanunun 
3.2-ci maddəsinə müvafıq olan gücləndirilmiş imza şəxsin kağız daşıyıcı üzərindəki və möhurlə 
təsdiq edilmiş əl imzasina bərabər tutulur və onunla eyni hüquqi qüvvəyə maiikdir. 

 
3 Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.  

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Rcspublikasının qanunvericiliyi 
Azərbaycan Respublikasmın Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrdən, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən, bu qanundan, 
“Dövlət sirri haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafızəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarından və digər normativ hüquqi aktlardan 
ibarətdir; 

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında”  Qanun 9 mart 2004-cü ildə qəbul edilmişdir. 
 
4 Sertifikat xidmətləri. Mərkəzlər imzanın istifadəsi ilə bağlı aşağıdakı xidmətlər göstərə bilər;  
* Sertifıkatın verilməsi;  
* Sertifıkatın qüvvəsinin dayandırılması, bərpa edilməsı və sertifıkatın ləğv edilməsı;  
* Sorğulara əsasən sertıfıkatlar barədə bu qanunla Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş məlumatların verilməsi;  
* Vaxt göstərıcilərinin qeyd edilməsı;  
* Elektron imzanın yaradılması;  
* İmzanın istifadəsi üzrə məsləhət verilməsi;  
* Sertifıkat xidmətlərinin göstərilməsi qaydaları müvaftq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. 
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5 Sertifikatın verilməsi.   Sertifikat müraciət etmiş şəxslə mərkəz arasında bağlanmış yazılı 
müqavilə əsasında verilir;  

* Sertifıkat almaq istəyən fıziki şəxs mərkəzə onun şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədi və 
qaydalarla müəyyən edilmiş digər sənədləri təqdim etməlidir;  

* Təkmil sertifıkat almaq üçün akkreditə edilmiş mərkəzə müraciət olunmalıdır; 
* Sertifıkat verildikdən sonra mərkəz bu qanuna müvafıq olaraq onun qüvvəsini dayandıra, 

bərpa və ləğv edə bilər;  
* Sertifıkat qüvvəyə minənədək mərkəz onun barəsində məlumatları reyestrə daxil edir və 

reyestrdə sertifıkatın vəziyyətindəkı sonrakı dəyişikliklərin qeydiyyatını aparır;  
* Sertifıkatın verilməsi və reyestrin aparılması qaydaları, ona daxil edilən məlumatların tərkibi 

müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfındən müəyyənləşdirilir. 
 
6 Sertifikatın tərkibi.   Sertifıkata əsasən aşağıdakı məlumatlar daxil edilir;  
* Sertifıkatı verən mərkəzin adı və ünvanı (ölkə);  
* Sertifıkatın seriya nömrəsi;  
* İmza sahibinin adı, atasının adı, soyadı və ya istifadə üçün göstərdiyi təxəllüs;  
* Sertifıkatın qüvvədə olma müddəti (müddətin başlandığı və qurtardığı vaxt, tarix);  
* İmza sahibinin imza yoxlama məlumatı;  
* İmza yoxlama məlumatının istifadə ediləcəyi imza vasitələrinin  adı;  
* Sertifıkat kağız daşıyıcıda verildikdə mərkəzin rəsmi blankında tərtib edilir; səlahiyyətli 

şəxsin əl imzası və möhürlə təsdiq olunur. Sertifıkat elektron formada verildikdə isə onu verən 
mərkəzin gücləndirilmiş imzası ilə təsdiq edilir;  

* Təqdim olunmuş məlumatlar imza sahibini dəqiq identikləşdirməyə imkan verdikdə şəxs 
göstəricisi kimi təxəllüsdən istifadə edilə bilər. Bu halda imza sahibinin təxəllüsdən istifadə 
etməsi sertifıkatda aşkar qeyd olunur;  

 
* Fiziki şəxslərə verilən təkmil sertifıkatda əlavə olaraq aşağıdakılar göstərilir;  
* Sertifıkatı verən akkreditə edilmiş mərkəzin adı və ünvanı (ölkə);  
* Təkmil sertifikat olması barədə qeyd;  
* Sertıfıkatın ıstifadə sahələri və məhdudiyyətlərı;  
* Fiziki şəxslərə verilən təkmil sertifıkat onu verən akkreditə edilmiş mərkəzin gücləndirilmiş 

imzası ilə təsdiq edilir;  
 
* Akkreditə edilmiş mərkəzə verilən təkmil sertifıkatda aşağıdakılar göstərilməlidir;  
* Sertifıkatı verən orqanın adı və ünvanı (ölkə);  
* Təkmil sertifıkat olma barədə qeyd;  
* Sertifıkatın istifadə sahələrı və məhdudıyyətləri;  
* Akkreditə edilmiş mərkəzə verilən təkmil sertıfıkat onu verən orqanın gücləndirilmiş imzası 

ilə təsdiq edilir;  
* Sertifıkata daxil edilən digər məlumatlar mərkəzlə imza sahibi arasında bağlanmış 

müqavilədə göstərilir;  
 
* Sertifıkat aşağıdakı hallarda etibarsız sayılır;  
* Qanunvericiliyə müvafıq qaydada verilmədikdə;  
* Qüvvədə olma müddəti bitdikdə;  
* Sertifıkatı vermiş mərkəzin gücləndirilmış imzası həqiqi olmadıqda;  
* Onda qeyd olımmuş münasibətlərdə istifadə edilmədikdə; 
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21  Heyətin idarə edilməsinin informasiya təminatı və informasiya modelləri. 
 
Plan: 
1Heyətin  idarə edilməsinin informasiya təminatının xüsusiyyətləri. 
2Heyətin idarə olunmasının informasiya sistemi. 
3İnformasiya modelləri. 
4İnsan və informasiya texnologiyaları. 
5Qərarların qəbulu prosesi. 
 
1 Heyətin idarə edilməsinin informasiya təminatının xüsusiyyətləri.  Heyətin idarə olunması 

işçilərə təsir sistemidir və bu sistemlər vasitəsi ilə istehsalın müxtəlif yarımsistemlərinə, 
obyektlərinə və elementlərinə təsirdir. 

Rəhbərin öz bölməsini, təşkilatını idarə etməsi üçün bu sahədə geniş məlumata, biliyə və 
bacarığa malik olmalıdır.  

İlkin məlumatın bir hissəsini müvafiq bazardan daxil olan informasiya təşkil edir. İdarə olunan 
obyektin bü günkü vəziyyəti, onun yaxın ətrafı və inkişaf tendensiyaları haqqında daha ətratlı 
təsəvvürü iqtisadi məlumatın sıstematik alınması yolu əsasında almaq bilər.  

İnformasiya kimi heyətin idarə olunmasında insanların şifahi, yazılı və ya digər yolla şərtı 
işarələr, texniki vasitələr və digər xüsusi qurğular vasitəsi ilə izah, ifadə, məlumat başa düşülür.  

İnformasiya - bu ümumelmi anlayışdır, bura insanlar arasında, insanla-maşın arasında 
məlumat mübadiləsi, həmçinin maşınlar, heyvanat və bitki aləmində mübadilə başa düşülür. 
Bundan əlavə informasiya müasir kibernetikanın əsas anlayışlarından biri sayılır. Bütün 
idarəetmə informasiyanı idarə etmə subyektindən idarə etmə obyektinə, idarə edən sistemdən, 
idarə olunan sistemə məqsədyönlü məlumatıdır.  

 
Məlum olduğu kimi, müəssisənin istehsalat-kommersiya və sosial-iqtisadi fəaliyyətinin idarə 

olunması düzgün qərarların qəbul olunması üçün həqiqi, operativ və lazımi məlumatın alınması 
tələb olunur. Deyilənləri istənilən idarəetmə sistemində məlumatın vacibliyi təsdiq edir və 
rahbərlərdən və bütün heyətdon öz işində ən mükəmməl informasiya sistemlərindən istifadə 
edilməsini tələb edir. Şəkildə ümumi ötürmə sxemi və informasiyanın istehsalın və heyətin idarə 
olunmasında istifadə olunması göstərilib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

daxili 

informasiya 

Idarə edilən 

sistem 

Idarə edən 

sistem 

Idarəetmə 

qərarı 

Xarici 

informasiya 
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2 Heyətin idarə olunmasının informasiya sistemi.  Təqdim olunan modeldə informasiya axını 

idarə edən sistemdən idarə olunan sistemə minimal sayda bölmə və idarəetmə səviyyəsinə 
keçir. İdarə olunma subyektinə daxil olan xarici informasiya idarə olunma obyektinə qəbul 
olunmuş idarə etmə qərarı şəklində daxil olur. Xarici informasiya bazar və istehlakçıların 
tələblərini nəzərə alır, plan göstəriciləri, buraxılan məhsula tələbat haqqında məlumatları 
özündə əks etdirir. Daxili mformasiya istehsalatın vəziyyətini, kadrların tərkibini, istehsal gücünü, 
iş yerlərinin ehtiyatlarını, müəssisədə məhsulun buraxılması haqqında təklifləri əks etdırir.  

Bazar münasibətləri şəraitində informasiya gərəkliyi milli müəssisələrin fəaliyyətinin əsas 
məzmunu və həlli lazım olan problemin mürəkkəbliyi ilə təyin olunur. Belə ki, hər bir 
müəssisənin istehsal-iqtisadi fəaliyyətində həmişə aşağıdaki informasıya lazımdır:  

❖  bazar tələbatı, təklif həcmi, buraxılan məhsulun çeşidi və keyfiyyət, qüvvədə olan 

qiymətlər, nəzərdə tutulan gəlir, istehlak bazarı və məhsulun təchizat şərtləri haqqında;  

❖ sənaye sahəsinin keçmiş, hazırki və gələcək inkişafı, milli iqtisadiyyatın vəziyyəti, həyata 

keçirilən elmi tədqiqatların nəticələri, milli və dünya istehsalının müqayisəli göstəriciləri 
haqqında;  

♦ müəssisənin istehsal etdiyi məhsula reqional, Azərbaycan və dünya bazarlarında alıcıları 
və potensial istehlakçıları haqqında;  

❖ hazırki müəssisədə buraxılan təyinat və keyfiyyət üzrə müvafıq mal və xidmətlərin mövcüd 

və nəzərdə tutulan istehsalçıları haqqında;  

❖ tətbiq olunan yeni texnika və texnologiya, əməyin və istehsalatın təşkilatı formaları, milli və 

xarici müəssisələrdə heyətin və istehsalın idarəolunma sistemləri haqqında. 
 
Müəyyən qərarların qəbul olunmasını tələb edən idarəetmə informasiyasının sisteminə daxil 

olan və çıxan informasiyanı təsəvvür etmək olar. Heyətin idarə olunmasında istifadə olunan 
infonnasiya sisteminə aşağıdaki tələblər qoyulur:  

❖  hər bir idarəetmə obyektinə yalnız yerinə yetirilən funksiyalar bilavasitə əlaqəsi olan 

informasiya daxil olmalıdır;  

❖  müxtəlif idarəetmə səviyyələrinə səlahiyyətlərə, məsuliyyət dərəcəsinə və vəzifə 

öhdəliklərinə müvafiq olan informasiya daxil olmalıdır;  

❖  Hər bir informasiya məlumatının məzmunu qərarların qəbulu və onların yerinə 

yetirılməsinə nəzarət üçün ıstifadə olunaıı əsas informasıyaya müvafıq olmalıdır;  

❖ daxil olan məlumat təyinat obyektinə praktik istifadə üçün hazır olan ümumi şəkildə daxil 

olmalıdır;  

❖  informasiyanın tələb olunan dəqiqliyi və onun ötürülmə vaxtı qəbul olunan idarəetmə 

qərarlarını qabaqlayan icra müddətinə müvafıq olmalıdır.  
 
Hər bir müəssisədə- 

❖ informasiya sistemli, mütəmadi, həqiqi, kifayət edən, lakin artıq olmamalıdır;  

❖ ilkin məlumatlar emal olunmalıdır və mənimsəmə üçün yararlı şəklə salınmalıdır;  

❖ istehsalın operativ tənzimlənməsi üzrə qəbul olunan qərarlar, bir qayda olaraq müvafıq 

müavinlər tərəfındən ötürmək lazımdır;  
♦qəbul olunmuş qərarlar haqqında nəinki birbaşa icraçılar, həmçinin həmin qərarın bu və ya 

digər yolla maraqlara toxunan xidmətlər bilməlidir. 
 
 
3. İnformasiya modelləri.  Sistemlərin tədqiqinin əsas aləti modelləşmə üsuludur. Bu üsulun 

məğzi ondan ibarətdir ki, tədqiq olunan obyekt onun modeli ilə əvəz olunur, yəni real obyektin 
əsas xüsusiyyətlərini qoruyan, lakin tədqiq və ya istifadə üçün daha yararlı olan obyektlə əvəz 
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olunur. Fiziki və abstrakt modellər fərqlənir. Avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının 
öyrənilməsi zamanı daha geniş abstrakt informasiya modeilləri yayılmışdır. İnformasiya modeli 
- bu əşya sahəsinin informasiya şəklində əks olunmasıdır. Əşya sahəsi tədqiq və istifadə olunan 
real dünyanın bir hissəsidir. Əşya sahəsinin informasiya texnologiyalarında əks olunması bir 
neçə səviyyəli informasiya modelləri ilə əks edilir: 

 
 
 

 

Konseptual model (KM) əşya sahəsi (məsələn texnoloji xəritələr, texniki tapşırıq, istehsalat 

planı və s.) haqqında inteqrasiya olunmuş təəssürat yaradır və zəif formalaşmış xarakterə 

malikdir. Məntiqi model (MM) konkxet hıssənın aynlması yolu ilə konseptual modeldən ayrılır. 

Riyazi dildə ayrılmış əşya sahəsində qarşılıqlı əlaqələri formalaşdıran məntiqi model riyazi 

model adlanır (RM). Riyazi üsulların köməyi ilə riyazi model alqoritmik modelə (AM) çevrilir. AM 

əsasında maşın proqram (P) yaradılır, bu EHM dilinə aydın ifadə olunan alqoritmik modeldır. 

Müxtəlif abstraksiya səviyyəli informasiya modellərinin ayrılması “əşya sahəsi-proqram” əks 

olunma mürəkkəb prosesini bir neçə sadə əkslərə bölməyə imkan verir. 

 
4 İnsan və informasiya texnologiyaları.  Əmək məhsulları istehsal edərkən insan həmişə 

əmək əşyasına təsir prosesində əmək alətlərini idarə edir. Deyək ki, siz lək qazırsınız. Bu halda 
əmək əşyası torpaq, əmək aləti - bel, əmək məhsulu - qazılmış lək. Təbii ki, qazmadan əvvəl siz 
konseptual model cızırsınız, düşünürsünüz ki, gələcək lək bostanın harasında yerləşəcək, eni, 
dərinliyi nə qədərdir. Qazdıqda isə bellə torpağa təsir göstərirsiz, yəni şüuraltı əldə olunan 
nəticəni yaddaşda qalan konseptual modellə müqayisə edirsiniz və müqayisələrin nəticəsindən 
asılı olaraq daha dərin və ya daha sola qazırsınız, yəni əmək alətini idarə edirsiniz. Qarşımızda 
idarə etmə sistemi durur, burada idarəetmə obyekti torpaqdır, icra orqanı insan əzələləri ilə 
birlikdə beldir, idarəetmə orqanı isə insan beynidir, yəni idarəetmə sisteminin klassik sxemidır 

 
İstehsalatın yəni idarəetmə obyektlərinin və onların konseptual modellərinin 

mürəkkəbləşməsi ilə informasiya həcmləri artır və insanın onları emal imkanı azalır. Bu zaman 
insanın köməyinə informasiya emalının sürətlənməsinin texniki vasitələri gəlir, yəni hesablama 
texnikasının vasitələri (HTV). Bununla da müstəqil əlavə informasiya konturu yaranır, o insana 
məlumat verən  tez emal etməyə və idarəetmə informasiyasını  hazırlamağa imkan verir. HTV 
informasiyanın əlavə emalının konturunun yaranması informasiya texnologiyasıınn 
başlamasının əvvəlidir (İT).  

Beləliklə insan avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemində iki konturun mərkəzi və birləşdirici 
həlqəsidir: əsasən idarəetmənin və informasiya texnologiyasının. 

 
5 Qərarların qəbulu prosesi.  Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemində informasiya 

texnologiyasının kontrunun olmasına baxmayaraq qəbul olunan idarəetmə qərarı üçün 
məsuliyyət qərarı qəbul edən insanın üzərinə qoyulur. Başqa sözlə, qərarı insan qəbul edir, 
informasiya texnologiyası isə ona bu işdə kömək edir.  

 
Alimlər idarəetmə sistemindən qərarın qəbulu mərhələsini yox etdikdə əvvəllər onlara elə 

gəlirdi ki, tam avtomatlaşdırma üçün riyazi model hazırlamaq və onu EHM reallaşdırmaq 
kifayətdir. Lakin aydın oldu ki, insan tərəfindən qərarın qəbul etmə prosesi çox mürəkkəbdir. 
Bəzən bu prosesə nəzərdə tutulması mümkün olmayan və formalaşdırılması mümkün olmayan 
mexanizmlər daxildir. Qərarı qəbul edərkən insan mənəviyyat, ənənə, insanların qarşılıqlı 

Predmet 

sahəsi 
KM MM RM AM    P 
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əlaqəsi kimi aspektləri nəzərə ala bilər. Məhz bunun üçün sosial-iqtisadi sistemlərin idarə 
olunması zamanı qərarın qəbul olunma prosesi insansız həyata keçirilə bilməz. 

Lakin qərarlar (altemativlər) həmişə bir neçədir (qərar həmişə birdisə, seçim problemi yoxdur, 
demək qərarın qəbul prosesi əhəmiyyətini itirir). Bunun üçün həmişə alternativ generasiyası 
(AQ) fazası gedir, yəni mümkün qərarların irəli sürülməsi. Artıq deyildiyi kimi idarəetmə həmişə 
müəyyən məqsədlə aparılır. Qarşıya qoyulmuş məsələnin həlli idarəetmənin ümumi məqsədi və 
həmin vəziyyətdə ayrıca vəziyyətlə razılaşdırılmalıdır. Bunun üçün seçim meyarı yoxdursa, 
alternativ seçmək mümkün deyil. Beləliklə növbəti faza - qarşıya qoyulmuş məsələnin həllinin 
meyarının seçilməsidir (MS). Alternativlərin təhlilinin (AT) bu mərhələsində onların seçilən 
meyar üzrə tədqiqi aparılır, daha sonra isə alternativlərdən biri seçilir (VA). Seçilmiş alternativ 
əlavə olaraq təhlil olunur və yekun qərar verirlir (VR). 

 
Qərarların qəbulu fazalarını onların avtomatlaşdırılması mümkünlüyü zamanı baxası olsaq, 

onda yalnız informasiyanın təhlili (İT), alternativlərin qenerasiyası (AQ) və alternativlərin təhlili 
(AT) lazımi sürətdə avtomatlaşdırmaq olar. Bunun üçün lazımdır ki, EHM-də qarşıya qoyulmuş 
məsələnin modelləri olsun, onların vasitəsi ilə qərarların nəticələri hesablana bilsin İT proqram-
aparat vasitələrinin inkişafı ildən ilə insanın EHM-lə qarşılıqh əlaqəsinin sadələşməsinə səbəb 
olur, diatoqun vasitəçilərinin sayını azaldır. Bu da qəbul olunan qərarların keyfıyyətini 
sürətləndirir və yüksəldir. Qərarların qəbul olunması üçün həmişə əlavə informasiya tələb oluna 
bilər. Bu halda vacib rolu LPR-in informasiya təminatı oynayır, o operativlik məqsədləri üçün İT 
vasitələri köməyi ilə təşkilatlanmalıdır. 
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22  İnsan beyni – sirli informasiya sistemidir. 
 
Plan: 
1Hansı yolla beyin ona hər saniyə daxil olan yüz milyon məlumatı  qəbul edir? 
2İnsan beyni necə fikir yaradır? 
3Bizim çox böyük imkanlarımız. 
4Dil – yalnız insan xüsusiyyəti. 
5Yalnız yaranma ilə izah olunan şeylər. 
6İnsan möcüzəsini qiymətləndirmək. 
 
1 Hansı yolla beyin ona hər saniyə daxil olan yüz milyon məlumatı qəbul edir? Dünyada 

möcüzələrdən heç biri insan beyni qədər heyrətləndirıci deyil. Məsələn hər bir saniyə müxtəlif 
hissiyyat orqanları sahəsində təxminən 100 milyon vahid informasiya daxil olur. Necə olur ki, 
beyin bu axın qarşısında tab gətirir? Əgər biz bir qəbula bir fikri əhatə ediriksə, onda əqlimiz 
necə milyon eyni vaxtlı məlumatı qəbul edir? Aydındır ki, beyin nəinki bu axına tab gətirir, 
həmçinin çox asanlıqla onu idarə edir.  

Onun bunu necə etməsi insan beyninin çoxsaylı möcüzələrindən biridir. Burada iki amil rol 
oynayır. Birincisi, beyin gövdəsində əlin çeçələ barmaq ölçüsündə olan sinirlər şəbəkəsi yerləşir. 
Bu şəbəkə retikulyar formasiya adlanır. O, hərəkətin tənzimlənməsi mərkəzi kimi hərəkət 
edərək, beyinə daxil olan milyon məlumata nəzarət edir, bütün lazımsızı və beyin qabığının 
diqqətı üçün əhəmiyyətli olanı seçir. Hər bir saniyə sinirlərin bu kiçik şəbəkəsi ən çoxu bir neçə 
yüz məlumat buraxır.  

İkincisi, bizim diqqətimizin sonrakı cəlb olunması yəqin ki, beyindən hər bir 8-12 saniyədən 
bir keçən dalğalar hesablama baş verir. Bu dalğalar yüksək hissiyatlıq dövrlərini cəlb edirlər, bu 
zaman ərzində beyin daha güclü siqnalları qeyd edir və müvafıq olaraq onlara reaksiya göstərir. 
Güman edirlər ki, beyin bu dalğalar vasitəsi ilə özü-özünə baxır, bununla da ən əsasın da 
diqqətini cəlb edir. Beləliklə bizim başımızda hər bir saniyə heyranedici fəaliyyət qaynayır. 

 
“İstənilən heyvanın beynindən fərqli olaraq insan övladının beyni həyatın birinci ilində üç dəfə 

artır” bu haqda The (Universe Within (Kosmos daxildə) kitabında yazılır. Vaxt keçdikcə insan 
beyni digər tip hüceyrələrdən başqa 100 milyarda yaxın sinir hüceyrələrinə sahib olur, bu 
hüceyrələr neyron adlanır və bədən çəkisinin cəmi 2 faizini təşkil edir.  

Beynin əsas hüceyrələri - neyronlar – bir-birinə toxunmur. Onlar bir-birindən sinapslarla - 
millimetrin ondamində birindən də az enə malik aralıqlarla ayrılır. Bu yerlər kimyəvi ötürücülər, 
mediatrolarla örtülür. Neyronun bir küncündə bu kimyəvi siqnallar balaca haçalanan tükcüklərlə 
- dendritlərlə qəbul olunur. Neyronların özündə siqnallar elektrik yolla, çatlarda – kimyəvi yolla 
verilir, demək sinir siqnallarının ötürülməsi elektrokimyəvi xarakter daşıyır. Bütün impulslar 
gücünə görə bərabərdır, lakin siqnalın intensivliyi impulsların tezliyindən asılıdır, bu tezlik 
saniyədə min impulsa qədər ola bilər.  
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Tədris vaxtı beynimizdə hansı fizioloji dəyişiklər baş verır, dəqiq məlum deyildir. Lakin 
eksperimental məlumatlar deyir ki, bizdə tədris aldığımız zaman, əsasən də həyatın ilkin 
illərində ən yaxşı əlaqələr formalaşır və neyronlar arasında çatları dolduran kimyəvi maddə 
daha çox ifraz olunur. Bu barədə bibliya fikri maraqlıdır ki, dərin fikirlər yetkin insanlar tərəfindən 
asan qəbul olunur, '‘onlarda hisslər vərdişlə öyrənib”. Tədqiqatlar göstərir ki, istifadə olunmayan 
əqli imkanlar vaxt keçdikcə itirilir. Demək, beyin əzələyə bənzər şəkildə istifadə edilməklə 
bərkiyir və hərəkətsizlikdən zəifləyır.  

Beyin daxilində bu əlaqələri yaradan çoxlu sayda mikroskopik sinir liflərini adətən beyin “teli'’ 
adlandırırlar. Liflər çox heyranedici mürəkkəb labirintdə yerləşir. Lakin onların özlərinin təyin 
olunmuş “quraşdırma sxemlərində”, necə yer aldığı sirr olaraq qalır. 

 
2 İnsan beyni necə fikir yaradır?  “İnsan beyni bütün kainatın ən möcüzəli və ən sirli 

obyektidir” (Antropoloq Qenri F.Osbom),  
“Beyin necə  fıkir yaradır? Bu əsas  məsələdir və bizim bu suala cavabımız yoxdur” (Fizioloq 

Çarlz Şerrinqton). 
“Detal biliklərin daim artmasına baxmayaraq insan beyninin hərəkət tərzi hələ də dərin sirr 

olaraq qalır” (Bioloq Frensis Krin) 
 “Kim kompüterin elektron   beyin olduğunu deyirsə, o heç vaxt beyini görməyib” (Elmi 

Redaktor d-r Ervin S.Benqelsdorf).  
“Bizim aktiv yaddaşımızda   müasir tədqiqat kompüterindən bir neçə milyard çox informasiya 

vardır'’ (Elmi yazıçı Morton Xant).  
İnsanı istənilən heyvandan fərqləndirən əsas şey baş beyninin qabığıdır. Təxminən qalınlığı 3 

mm olan lay kəlləyə yapışan qırış-qırış qat yaradır. Yayılmış vəziyyətdə qabıq təxminən 3 400 
kvadrat santimetr sahəni tutardı. İnsan beyninin qabığı nəinkı istənilən heyvanın beyninin 
qabığından böyükdür o, həmçinin boyük yüklənməmiş sahələrə, yəni orqanizmin fıziki 
funksiyalarının idarə olunması ilə məşğul olmayan sahələrə malikdir, lakin bu sahələr insanları 
heyvanlardan fərqləndirən ali əqli proseslər üçün azaddır. Bir tədqiqatçı demişdir: “Biz sadəcə 
şüurlu meymun deyilık. Bizim əqlimiz bizi həyatın digər formalarından əhəmiyyətli şəkildə 
fərqləndırir’. 

 
3 Bizim çox böyük imkanlarımız.  Bir alim demişdir: “İnsan beyni öyrənməyə qadir olduğu 

daha ixtisaslaşmış hərəkətlər müxtəlifliyi ilə fərqlənir”. Hesablama texnikasında “aparat” termini 
kompüterə proqramçı tərəfındən daxil edilən funksiyalardan fərqli olaraq müəyyən olunan 
sxemlə təyin olunan quraşdırılmış xüsusiyyətlərə aiddir. Bir ekspert yazır: '‘İnsana qarşı ”aparat 
vasitələr" ifadəsi işlədildikdə anadangəlmə xüsusiyyətləri nəzərə alınır”. İnsanlarda müxtəlif 
sahələrdə bilik əldə etmək üçün imkanlar vardır. Heyvanlar insandan fərqli olaraq aparat” 
instinktiv müdrikliyə malikdır, lakin onların yeni nəyisə öyrənmək imkanları məhduddur.  

The Universe Within kitabında qeyd olunur ki, “ən ağıllı heyvan heç vaxt insan əqlinə yaxın 
fıkir aşkar etmir. Çünki onda bizdə olanlar çatışmır: bizim nevral aparat gördüyümüzdən 
anlayışlar formalaşdırmağa, dilimiz eşitdiyimizdən anlayışlar formalaşdırmağa, fıkirlərimiz isə 
bizim təəssuratlardan anlayışlar formalaşdırmağa proqramlaşdırılıb”, Lakin biz ətraf mühitdən 
informasiya daxil edərək beyni proqramlaşdırmalıyıq, həmin kitabda yazılır: “insan fıkrinə oxşar 
heç nə inkişaf edə bilməzdi. Elə bu təəssüratların böyük axını olmadan yəqin ki, intellekt inkişaf 
etməzdi”. Demək insan beyninə quraşdırılmış imkan bizə intelektimizi inkişaf etməyə imkan 
verir.  

 
4 Dil - yalnız insan xüsusiyyəti.  “Aparat” imkanların ən görkəmli nümunəsi dildır. 

Mütəxəssislər bir fıkirdə həmrəydir ki, “insan beyni qenetik cəhətdən dil inkişafı üçün 
proqramlaşdırılıb” və nitqi “beynimizdə dilin emalının anadangəlmə xüsusiyyəti ilə izah etmək 
olar”. Heyvanların instinktiv davranışında özünü biruzə verən dəyişmədən fərqli olaraq insan bu 
“aparat” dil imkanından çox gözəl istifadə edir.  
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Beynimizdə hər hansı bir müəyyən dil “quraşdırılmayıb”, ilkin olaraq isə dilləri öyrənmək 
bacarığı proqramlaşdırılıb. Evdə iki dildə danışırlarsa, uşaq hər ikisini öyrənə bilər. Uşağın 
ətrafında üçüncü dildə danışırlarsa, uşaq həmin dili də öyrənə bilər. Bir uşaq uşaqlıqdan bir 
neçə dillə ünsiyyətdə olmuşdur. Beş yaşında o artıq səkkiz dildə sərbəst danışırdı. Belə 
anadangəlmə imkanları nəzərə alaraq bir dilşünas demişdır: “şimpanze və jestlər dili ilə 
təcrübələr göstərir kı, şimpanze insan dilinin ən elementar formalarrına malik deyil”.  

Belə bir qəribə imkanlar heyvan xorultusundan və nəriltisindən əmələ gələ bilərdimi? Ən 
qədim dillərin tədqiqatı dillərin bu cür təkamülünü istisna edir. Bir tədqiqatçı demişdir ki, “primitiv 
dillər yoxdur”. Antropoloq Eşli Monteqyu bununla razıdır, bunu belə izah edir ki, primitiv adlanan 
dillər “bəzən yüksək sivilizasiyaların dillərindən daha mürəkkəb və ifadəli olur”.  

Bir nevroloq aşağıdaki fıkrə gəlir: “Biz dil mexanizmini nə qədər tədqiq etməyə çalışsaq da bir 
o qədər onun inkişaf prosesi sirli qalır”. Digər tədqiqatçı deyir: “Sintaksik nitqin yaranması bu 
günə qədər sirr olaraq qalır”. Üçüncüsü qeyd edir ki: “Nitqin heç bir digər qüvvənin bacarmadığı 
insan və xalqları hərəkətə gətirmə imkanı insanları heyvanlardan ayırır. Bununla belə dilin 
mənbəyi beynin ən çətin sirlərindən biridir”. Lakin bunda Yaradanın qüvvəsini görənlər üçün bu 
sirr deyil.  

 
5Yalnız yaranma ilə izah olunan şeylər.  Encyclopedia Britannica (Britaniya ensiklopediyası) 

kitabında deyilir ki, “insan beyni bir insan həyatında istifadə oluna biləcəkdən daha böyük 
potensiala malikdir,.Bundan əlava qeyd edilir ki, insan beyni tədris və yadda saxlama 
proseslərinin istənilən yükləməsinə tab gətirə bilər və bundan milyard dəfə çoxuna gücü çatar! 
“Bu həqiqətən də yeganə mövcüd olan nümunədir ki, nümunə hələ də təmamilə istifadə etməyi 
öyrənə bilmədiyi orqanla təchiz olunmuşdur’". Sonradan o soruşur: “Bunu təkamülün 
fundamental tezisi ilə necə uyğunlaşdırmaq olar: təbii seçim kiçik addımlarla baş verir, bu 
addımlardan hər biri minimal, lakin ölçülən xeyir verir? İnsan beyninin inkişafı “təkamülün ən 
izah olunmaz aspektidir”. Beynin sona qədər istifadə olunmayan tutumunun yaranması və miras 
üzrə ötürülməsini təkamül prosesi ilə izah etmək olmaz, buradan belə bır nəticəyə gəlmək olar 
ki, insan özünün daima öyrənmək bacarığı ilə daim yaşamaq üçün quraşdırılıb? İnsan beyninin 
“təxmınən iyirmi milyon tom doldura biləcək” informasiyanı tutmaq faktına təəcüblənən Karl 
Seyqan demişdir: “Təəcüblüdür bu qədər informasiya beynimizin sıx məkanında necə yerləşir,?. 
Bu sıx məkanda baş verənlər isə insan anlayışına tab gətirmir. Məsələn təsəvvür edin, pianistin 
bütün barmaqları klavişlərlə uçan zaman, o mürəkkəb musiqi kompozisiyasını ifa etdiyi zaman 
onun beynində nə baş verir. Beynin necə mükəmməl hərəkət hissinə malık olmalıdır ki, 
barmaqlar lazım olan anda müəyyən güclə məhz o klavişlərə vursun ki, bu onun yaddaşında 
olan notlara müvafiq olsun. O, düz not ifa etmədikdə, beyin bu haqda ona məlumat verir. Bütün 
bu mürəkkəb əməliyyatlar onun beynində çox illik təcrübə sahəsində proqramlaşdırılmışdır. Heç 
bir heyvan öz beyni ilə belə əşyaları qəbul edə bilməzdi, hələ biz bu hərəkətlərin həyata 
keçirilməsindən danışmırıq. Heç bir təkamül nəzəriyyəsi buna izah vermir. Aydın deyil ki, 
insanın əqli keyfiyyətləri Ali İdrakın əqli keyfıyyətlərini əks etdirir. Bu öz əksini Bibliyada 1:27 öz 
əksini tapır: Burada deyilir: “Allah insanı öz oxşarı olaraq yaratdı”. Heyvanlar 

 
6İnsan möcüzəsin qiymətləndirmək.  Bir fıkirləş: insan abstrakt fıkirləşməyə başlayır, şüurlu 

olaraq özü qarşısında məqsədlər qoyur, planlar qurur, sonradan onları həyata keçirmək üçün 
işə başlayır. Gözəl olan hər şeyi qiymətləndirmək, musiqi duyumu, incəsənət sevgi, təhsil almaq 
istəyi, ixtiraçılıq, yaradıcılıq təsəvvürü ilə yaradılan insan bu nemətlərin istifadəsindən sevinc və 
məmnunluq əldə edir. O, problemlərə asan tab gətirir və onları həll etmək üçün  əqli və fıziki 
imkanlarından istifadə edir. Xeyir və şəri ayırd etməyə imkan verən əxlaq hissi, o səhv edəndə 
onu məzəmmət edən vicdana da insan malikdir. O, pay verəndə xoşbəxtlik tapır, sevəndə və 
seviləndə isə sevinc hissi keçirir. Bütün bunlar həyat sevgisini artırır və həyata məna verir. 

 
 

 



66 
 

 

23 İnformasiya iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri. 
 
Plan: 
1İnformasiya iqtisadi fəaliyyət növüdür. 
2İqtisadi informasiya üçün resurslar. 
3Elektron hökümət. Elektron hökümətin yaradılmasının məqsədləri. 
4İnformasiya iqtisadiyyatının prinsipləri. 
 
1/İnformasiya iqtisadi fəaliyyət növüdür. 

❖ Özü-özlüyündə informasiya istehsalı-istehsalat sahəsidir, yəni iqtisadi fəaliyyət növüdür.  

❖ İnformasiya istənilən iqtisadi sistemin fundamental resurslarından biri istehsal amili kimi 

çıxış edir.  

❖ İnformasiya alqı-satqı obyektidir, yəni əmtəə qismində çıxış edir.  

❖ İnformasiyanın müəyyən hissəsi cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən istifadə olunan ictimai 

nemət kimi çıxış edir.  

❖ İnformasiya - qiymət və faydalılıq ilə yanaşı iqtisadi sistemin optimal və tarazlı vəziyyətinin 

müəyyənləşdirilməsinə təsir edən bazar mexanizminin elementidir.  

❖ İnformasiya müasir şəraitdə rəqabət mübarizəsində vacib amillərdən birinə çevrilməkdədir.  

İnformasiya iqtisadiyyatı özündə iki anlayışı birləşdirir.  
1. İnformasiya iqtisadiyyatı sivilizasiyasının yaradıcı əmək və informasiya nemətlərindən 

ibarət olan yeni mərhələsidir. 
2. İnformasiya iqtisadiyyatı informasiya cəmiyyətinə məxsus iqtisadi nəzəriyyədir. 

İnformasiya cəmiyyəti yeni cəmiyyət olub, son 30-40 ili müəyyən edir.  
Bu anlayışı elmə ispan mənşəli Amerika alimi Manuel Kastels gətirmişdir.  
 
İnformasiya cəmiyyəti əsasən aşağıdakı meyarları əsas götürür:  

❖ Texnoloji meyar;  

❖ İqtisadi meyar;  

❖ Əmək meyarı;  

❖ Məkan meyarı;  

❖ İstehlak meyarı;  

❖ Yaradıcı meyar; 

 
Məhsul:  

❖ İndustrial cəmiyyətlərdə məhsul maddi bir obyektdir,  

❖ Lakin informasiya cəmiyyətində biz artıq məlumat daşıyıcısı olan, material formaya malik 

olmayan informasiya ilə üzləşirik.  
 
Əmək:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə əmək əsasən maddi nemətlər istehsal edən məhsuldar əmək başa 

düşülür və burada yaradıcı əmək məhsuldar sayılmır.  

❖ İnformasiya cəmiyyətində isə yaradıcı əmək hökumranlıq edir.  

❖  Yaradıcı əmək informasiya cəmiyyətində əksinə məhsuldar sayılır. Yaradıcı əməyi 

məhsuldar sayan və bunu sübut edən ilk alim alman alimi Fridrix List olmuşdur. 
 
 Kapital 

❖ İndustrial cəmiyyətdə maddiləşmiş kapital üstünlük təşkil edir: daşınmaz əmlak. Binalar, 

dəzgahlar və s. ❖ İnformasiya cəmiyyətındə isə intellektual kapital, təhsil, təcrübə və hətta 

sağlamlıq əsas götürülür. 
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Sərvət:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə sərvət insana məxsus olan lakin ondan kənar olan sərvətlər başa 

düşülür: insana məxsus olan fıziki kapital.  

❖ Lakin informasiya cəmiyyətində sərvət insanın daxili potensial qəbul edilir. Əgər fizikı 

kapitalı itirmək mümkündürsə, daxili potensial, yəni bilik, yaradıcı qabiliyyət insanın 
özününküdür. Bir sözlə industrial cəmiyyətdə xarici sərvətdən, informasiya cəmiyyətində daxili 
sərvətdən danışılır.  

 
Dəyər:  

❖  İndustrial cəmiyyətdə dəyər onun bazarda qiyməti ilə ölçülür. Burada əsas məqsəd 

insanın maddi sərvətini artırmaqdır.  

❖ İnformasiya cəmiyyətində dəyər insanın ali fəaliyyətini təmin etmək qabiliyyətidir. 

 
Tələbatlar.  

❖ İndustrial iqtisadi cəmiyyətdə tələbat maddi məhsulların məqsədli istifadəsi kimi başa 

düşülür. İnformasiya cəmiyyətində tələbat maddi və mənəvi cəhətdən baha ödənilməsi kimi 
başa düşülür.  

❖  İnformasiya məhsuluna olan tələbatın insanın ali fəaliyyətinə xidmət etməsidir. 

Məhsullara olan tələbat onların yaradıcı fəaliyyətinə verdiyi impulslarla müəyyən olunur. 
 
Pul:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə pul rifah, təsərrüfat obyektlərinin əldə etdiyi pul ilə ölcülür.  

❖  İnformasiya cəmiyyətində pul yalnız alqı-satqı vasitəsidir, insanların yaradıcı rifahını 

gücləndirmək üçün bir vasitədir.  
 
İnsan modeli  

❖ İndustrial cəmiyyət “iqtisadi insana'’ əsaslanır.  

❖ İnformasiya cəmiyyəti isə daha çox yaradıcı insana əsaslanır. 

 
2/İqtisadi informasiya üçün resurslar. 
İnformasiya iqtısadiyyatının ümumi iqtısadi artıma təsir gücü –  istehlak, investisıya, 

innovasiya - fəaliyyətindən deyil, yeni informasiya texnologiyalarına cəlb olunmuş resursların 
miqdarından asılıdır.  

 
 İnformasiya iqtisadiyyatında əsas resurs kimi - İnformasiya - kommunikasiya 

texnologiyaları (İKT) başa düşülür.  
 
 Məcmu investisiyada İKT aşağıdakı aspektdə araşdırılır:  
 

 İKT ləvazimatları və proqram təminatına qoyulan investisiyaların ölcülməsi;  

 İKT məhsulları və xidmətlərinin istehlakı və onlara investisiya qoyuluşu;  

  Patent göstəriciləri;  

 İKT bacarıqlarının ölcülməsi;  

  İKT investisiya, xüsusən proqram təminatı üçün cari qiymətlərin dəyərlənməsi;  
  

 
 İKT investisiyalarının əsas kateqoriyalarına; 

 Ofıs və verilənlərin emalı maşınları;  
 Dəqiqlik alətləri;  
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 Optik alətlər və fotoqrafıya ləvazimatları;  
 Telekommunikasiya ləvazimatlan;  
 Elektron ləvazimatlar;  
  Proqram təminatı;   

daxildir. 
3/Elektron kökümət. Elektron hökumətin yaradılmasının məqsədləri;  

❖ İnternet vasitəsi ilə əhaliyə rəsmi xidmət;  

❖ İnformasiya bərabərsizliyinin aradan qaldırılması;  

❖ Əhalinin davamlı maarifləndirilməsi;  

❖ Əhali ilə münasibətlərin yeni müstəviyə keçirilməsi;  

❖ İqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq;  

❖ Məqsədyönlü qanunların və siyasətin yaradılması;  

❖ İdarəetmədə əhalinin fəal iştirakı. 

 
Dövlət müəssisələrinin avtomatlaşdırılmasının 3 perspektivi  
1. əhali üçün nəzərdə tutulan perspektivlər;  
2. biznes üçün nəzərdə tutulan perspektivlər;  
3. dövlət müəssisələri üçün perspektivlər.  

 
Elektron hökuməti yaradan təşkilatların aşağıdakı xüsusiyyətləri olmalıdır: 

1. açıqlıq və böyük əhatə dairəsi;  
2. istehlakçıların tələblərinə uyğunlaşmaq arzusu;  
3. xidmətlərin inteqrasiyası;  
4. dövlət ilə biznes strukturların əməkdaşlığı.  
 
Elektron hökümət mühiti necə yaradılmalıdır.  
1əhalinin internetə çıxışı güclənməlidir;  
2. özəl müəssisələr internetlə dövlət müəssisələri ilə əlaqə yaratmalıdır; 
 
4. İnformasiya iqtisadiyyatının prinsipləri. 
Kevin Kelli informasiya iqtisadiyyatının 12 prinsıpini aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:  
1. Fəaliyyətdə yeni informasiya və kommunikasiya vasitələrini tətbiq etməklə başlayan 

biznes strukturları digər təsərrüfat strukturları ilə daha səmərəli və çoxşaxəli əlaqədar 
formalaşdıra bilir.  

2. İnformasiya iqtisadiyyatı ənənəvi iqtisadiyyatın 2 əsas prinsipi ilə ziddiyyət təşkil edir: a) 
məhsulun qıyməti onun nadirliyi ilə müəyyən olunur. b) məhsulun bolluğu onun qiymətini aşağı 
salır.  

3. İnformasiya iqtisadıyyatında iştırakçıların sayının artması buradakı fəaliyyəti gücləndirır.  
4. İnformasiya iqtisadiyyatında sabit xərclər və marginal xərclər ənənəvi iqtisadiyyata 

nisbətən çox cüzidir. Buna görə də məhsulun yayılması daha sürətli olur.  
5. İnformasiya iqtisadiyyatında təsərrüfat gəlirləri daha sürətlidir və özü də bu faydalardan 

ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqli olaraq tək bir kompaniya yox, bütün təsərrüfat obyektləri 
faydalana bilir.  

6. İnformasiya iqtisadiyyatında təcrübə ənənəvi iqtisadiyyata nisbətən daha tez yayılır, ona 
görə məhsul daha ucuz başa gəlir. 

7. İnformasiya iqtisadiyyatında məhsulun dəyəri onun istehsalının artımı ilə azalmır.  
8. İnformasiya iqtisadiyyatında birgə əməkdaşlığa meyl güclü olur, çünki burada gəlir 

maksimal əməkdaşlıq zəminində daha da güclənır. Bu da mövcud standartların inkişafına 
gətirib çıxarır.  

9. İnformasiya iqtisadiyyatındakı müxtəliflik, çeviklik obyektiv olaraq ekonomik sistemin 
daima yeniləşməsini təmin edir və onu məhv olmuş texnologiyalarda mövcud olmaqdan xilas 
edir.  
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10. İnformasiya iqtisadiyyatında ağır və maddi substansiyalar rahat və “yüngül” informasion 
substansiyalar ilə əvəz olunur. Və ekonomik sistem daha çox biosistemi xatırladır.  

11. İnformasiya iqtisadiyyatı daha çox özünü tənzimləmə və özünü yeniləmə 
mexanizmlərinə malikdir.  

12. İnformasiya iqtisadiyyatı bütün orijinal qərarları və imkanları stimullaşdırır həm fərdi, 
həm də korporativ fəaliyyəti gücləndirir. 
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“Kompüterləşmənin iqtisadi əsasları”  fənnindən imtahan sualları. 
 

1. İqtisadi informasiya anlayışı. 
2. İnformasiya iqtisadiyyatı və sənaye iqtisadiyyatı. 
3. Yaradıcı insan və iqtisadi informasiyanın metodu. 
4. İnformasiya cəmiyyətini müəyyən edən əsas amillər. 
5. Sənaye iqtisadiyyatını müəyyən edən əsas amillər. 
6. İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və mahiyyyəti. 
7. İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsinin obyektiv şərtləri. 
8. “İnformasiya” termininin meydana gəlməsi. 
9. İnformasiya inqilabının mərhələləri. 
10. Dövlət informasiya ehtiyatları. 
11. İnformasiya iqtisadiyyatının strukturu. 
12. Cəmiyyətin informasiya ehtiyatları və onların təsnifatı. 
13. İnformasiya texnologiyaları və onların iqtisadiyyatda rolu. 
14. İntellektual istehsal. 
15. İstehsal gücləri sahəsində informasiya. 
16. İnformasiya anlayışı və elm. 
17. İnformasiyanın xüsusiyyətləri. 
18. İnformasiya bir predmet, vasitə və əməyin nəticəsi kimi. 
19. İnformasiya bazarı. 
20. İlkin və tirajlaşdırılmış informasiya. 
21. İnformasiya daşıyıcıları və yayıcıları. 
22. İnformasiya bazarının xüsusiyyətləri. 
23. İlkin informasiya bazarı. 
24. İnformasiya bazarında tarazlıq. 
25. Müəssisənin informasiya təminatı. 
26. Maşındankənar informasiya təminatı. 
27. Maşındaxili informasiya təminatı və müəssisənin informasiya sistemi. 
28. İnformasiya sistemi və onun avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə növləri. 
29. Kompüter informasiya sistemi və onların quruluşu. 
30. Kompüter informasiya sistemlərinin müxtəlif amillər üzrə təsnifatı. 
31. Kompüter informasiya sistemlərinin quruluşu. 
32. Verilənlər bazası və idarəetmə sistemi. 
33. İnformasiya iqtisadiyyatında insan. 
34. İnsan fəaliyyəti mühitinin dəyişməsi. 
35. Etik əsasların ilkin şərtlərinin dəyişməsi. 
36. İqtisadi məkanın virtuallaşması. 
37. Kadr hazırlığı sisteminin təkamülü. 
38. İdarəetmə sisteminin transformasiyası. 
39. İdarəetmə sisteminin transformasiyasında idarəetmənin xüsusiyyətləri. 
40. İdarəetmə sisteminin transformasiyasında menecerin əməyinin spesifikası. 
41. İdarəetmə sisteminin transformasiyasında təşkilatın yeni modeli. 
42. Firmanın təşkilati strukturunun təkamülü. 
43. İqtisadi inkişafın informasiya növü. 
44. İqtisadi inkişafın informasiya növünün ilkin şərtləri. 
45. İqtisadi inkişafın informasiya tipinin əlamətləri. 
46. Bərpa olnumayan təbii ehtiyatların istehlakının azalması. 
47. İnformasiya haqqında dövlət siyasəti. 
48. İnformasiya haqqında ümumi müddəalar və anlayışlar. 
49. İnformasiyalaşdırma sahəsində dövlət siyasəti. 
50. İnformasiya ehtiyatlarının hüquqi rejimi. 
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51. İnformasiya haqqında dövlət siyasəti və informasiyanın sənədləşdirilməsi. 
52. Elektron ticarət və dövlət tənzimlənməsi. 
53. “Elektron ticarət haqqında” Qanunda öz əksini tapmış əsas anlayışlar. 
54. Elektron ticarətin hüquqi tənzimlənməsinin əsas prinsipləri. 
55. Elektron ticarət, elektron ticarətin iştirakçıları və elektron kommersiya. 
56. Elektron ticarətdə kommersiya bildirişi. 
57. Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət. 
58. Kommersiya bildirişi və elektron kommersiya. 
59. Qloballaşan dünyada İnternet şəbəkəsinin genişlənməsi. 
60. İnternetin yaranması və inkişafı. 
61. İnternetin əsas xidmət sahələri. 
62. Arpanet və ilk qlobal şəbəkə(müəssisədaxili şəbəkə) 
63. Reklamın yaranması və müasir reklam. 
64. Reklamın qədim dünyada yaranması. 
65. Müasir reklam və onun funksiyaları. 
66. Reklamın təsnifatı. 
67. Reklamın informasiya təminatı. 
68. Protoreklam, protoqazet və müasir reklam. 
69. Məşğulluğun artmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu. 
70. Əmək bazarını səciyyələndirən məşğulluq haqqında məlumatlar. 
71. İşçi qüvvəsinin hərəkəti və əmək şəraiti. 
72. Əmək haqqı və işçi qüvvəsinə çəkilən xərclər. 
73. Əhalinin sayı və iqtisadi fəal əhali. 
74. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları və dinamik inkişaf. 
75. Ev təsərrüfatında İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması. 
76. Elektron hökümətin yaradılmasının məqsədləri. 
77. Rabitə xidmətləri və gəlir. 
78. Telekommunikasiya xidmətləri. 
79. İnformasiya iqtisadiyyatının milli potensiallar sistemi. 
80. İqtisadi potensialın ümumi anlayışı. 
81. Maddi və qeyri-maddi aktivlər milli sərvət anlayışında. 
82. Təbii ehtiyatlar. 
83. Milli sərvətin geniş konsepsiyası və təbii kapital. 
84. Elektron imza və elektron sənəd. 
85. Elektron imza və elektron sənədin istifadə sahələri. 
86. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericiliyi. 
87. Elektron imza və sertifikat xidmətləri, sertifikatın tərkibi. 
88. Heyətin idarə edilməsinin informasiya təminatı. 
89. Heyətin idarə olunmasının informasiya sistemi. 
90. İnformasiya modelləri və insan, informasiya texnologiyaları. 
91. İnsan beyni – sirli informasiya sistemidir. 
92. Bizim çox böyük imkanlarımız və insan beyni. 
93. Dil – yalnız insan xüsusiyyəti. 
94. İnsan möcüzəsinin qiymətləndirilməsi. 
95. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri. 
96. İnformasiya iqtisadi fəaliyyət növüdür. 
97. İqtisadi informasiya üçün resurslar. 
98. Elektron hökümət. 
99. İnformasiya iqtisadiyyatının prinsipləri. 
100. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri. 
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