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Mövzu 1 : “DİO-nun texniki məlumatla təmini və idarə olunması” fənninin 

predmeti və əsas vəzifələri. 

 

PLAN: 

1. “DİO-nun texniki məlumatla təmini və idarə olunması” fənninin məzmunu, 

predmeti, məqsəd və əsas vəzifələri. 

2. “DİO-nun TMT və idarəolunması fənninin metodoloji xüsusiyyətləri və 

fənlər arası əlaqə. 

3. İnformasiya texnologiyaları - DİO-da idarəçilik fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi vasitəsi kimi. 

 

Ə D Ə B İ Y Y A T : 

1. Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları üzrə milli strategiya (2003-2012-ci illər) haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 17 fevral 2003-cü il. 

2. İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 3 aprel 1998-ci il. 

3. “Azərbaycan Respublikası DİN sistemində informasiya texnologiyalarının 

inkişaf konsepsiyası” haqqında DİN-in 27.09.2007-ci il tarixli KQ 5/1 nömrəli 

Kollegiya Qərarı. 

4. Hümbətov S.H., Heydərov H.M., İbrahimov İ.E. DİO-nun texniki məlumatla 

təmini və idarə olunması fənni üzrə Mühazirələr Toplusu. Bakı, 2007. 

5. Hümbətov S.H., Heydərov H.M. Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla 

təmini və idarə edilməsi. Metodik vəsait. Bakı, 2004. 

6. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. Москва, 1991. 

7. Бахтияров К.И. Компьютеризация логики. Москва, 1990. 

8. Глушков В.М. Мышление и кибернетика. Москва, 1964 

9. Ramazanov F. Fəlsəfə Bakı, 1997 

10. Кравченко Ю.А. Информационные технология управления  в ОВД. 

Москва, 1998. 

11. Основы управления в ОВД // 

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/22378/?referat-osnovyi-upravleniya-v-

ovd 

12. Основы управления в органах внутренних дел // 

http://www.klimvd.ru/vestnik/osnovj_upravl_ovd.pdf 
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GİRİŞ 

Müasir dövrdə dövlətin inkişafının əsas mərhələsi informasiyalaşdırmanın 

artan əhəmiyyəti ilə səciyyələnir. İnformasiyalaşdırma sahəsi yeni elmi istiqamət 

kimi dövlətin informasiya resursları ilə təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Ölkədə gedən informasiyalaşdırma prosesinə digər nazirliklər kimi 

Azərbaycan Respublikasının DİN də fəal qoşulmuşdur. Çünki cinayətkarlığın 

artması, cinayətkarların fəal miqrasiyası, onların hərəkətlərinin regionlararası 

xarakteri və mütəşəkkilliyi cinayətkarlıqla mübarizədə daxili işlər orqanlarında 

informasiya təminatı sistemlərinin inkişafı üçün yeni yanaşmalar tələb edir. 

Cinayətkarlığın sabit artımı şəraitində DİO-da informasiya təminatının əsaslı 

şəkildə təkmilləşdirilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.  

DİO-nun informasiyalaşdırılması hüquqpozmaların profilaktikası, 

cinayətkarlıqla mübarizə və onun qarşısının alınması kimi funksiyalarını yerinə 

yetirir. DİO-nun bütün xidmət və bölmələrinin fəaliyyətinin əsasını – 

informasiyanın axtarılması, toplanması, emal edilməsi və sistemləşdirilməsi 

prosesləri təşkil edir.  

Daxili işlər orqanlarında işin təşkili, planlaşdırılması və idarə olunması, 

cinayətkarlığın kompleks tədqiqi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması, 

elmi-texniki tərəqqinin yeni nailiyyətlərinin tətbiqi son dərəcədə mühüm elmi və 

praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Hal-hazırda idarəetmənin həyata keçirilməsində, ictimai təzahürlərin təhlil 

olunması prosesində kibernetika elmi xüsusi rol oynayır. Bu gün ictimai 

elmlərin əksəriyyətində kibernetik təfəkkürə böyük ehtiyac duyulur. Kibernetika 

təbiət, texnika və humanitar elmlər daxilində yaranan bir çox müxtəlif mürəkkəb 

problem və məsələlərin müvəffəqiyyətlə həll edilməsinə şərait yaradır. Elmi-

texniki tərəqqinin təsiri olmadan, kibernetikanın metodları, üsulları və vasitələri 

geniş tətbiq edilmədən idarəetmə inkişaf edə bilməz. Kibernetika informasiya 

nəzəriyyəsinin, metodoloji və metodiki əsaslarının daha da geniş inkişaf 

etməsinə şərait yaradır, elm və texnikanın ən yeni nailiyyətlərinin idarəetməyə 

tətbiqini təmin edir.  

Elmi-texniki tərəqqinin əsas vəzifələrini idarəetmə fəaliyyətində səmərəliliyin 

daha da yüksəldilməsi, elmi araşdırmaların nəticələrinin və müasir hesablanma 
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texnikasının məqsədəuyğun istifadə olunması, nəzəri və təcrübi işlərin daha da 

təkmilləşdirilməsi təşkil edir. 

İdarəetmə prosesində kibernetikanın müasir metodlarının, üsullarının və 

vasitələrinin səmərəli tətbiq edilməsi sistemli təhlilin həyata keçirilməsindən, 

idarəçilik fəaliyyətində informasiya texnologiyalarının istifadə olunmasından 

asılıdır.  

Bütün bu qeyd edilənlər bir daha göstərir ki, müasir dövrdə kibernetikanın 

metod, üsul və vasitələrinin idarəetmə fəaliyyətinə tətbiqinin zəruriliyini və 

əhəmiyyətini sübut etməyə ehtiyac yoxdur.  

Beləliklə, kibernetika və informasiya nəzəriyyəsinin elementləri, 

telekommunikasiya vasitələri, kompyuter texnologiyaları müasir həyatın bütün 

sahələrinə tətbiq edildiyindən ətraf aləm və cəmiyyət haqqında, eləcə də onların 

idarə edilməsi barədə yeni təsəvvürlər yaradır. 

Göründüyü kimi kibernetikanın məzmununda biliyin demək olar ki, bütün 

sahələri birləşir. Kibernetika – hər hansı bir elm olmayıb, idarəetmənin ümumi 

prinsiplərini, idarəetmə üsullarını və onların texnikada istifadə olunmasının 

vasitələrini öyrənən bütöv bir istiqamətdir. Kibernetikanın bəzi tərkib hissələri 

təbiət elmlərinə, bəziləri texniki elmlərə, bəziləri isə ictimai elmlərə aiddir. 
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Sual 1.  “DİO-nun texniki məlumatla təmini və idarə olunması” fənninin 

məzmunu, predmeti, məqsəd və əsas vəzifələri. 

Kibernetika və informasiya nəzəriyyəsinin öyrəndiyi sistemlər müasir təbiət 

elmləri baxımından sadəliyi ilə fərqlənir. Bu sistemlərin az sayda dəyişənlərdən 

ibarət olması onların sadəliyini xarakterizə edir. Buna görə də sistemlərin 

qarşılıqlı əlaqəsi riyazi təsvirin əldə olunmasına və universal 

qanunauyğunluqlarını aşkar olunmasına imkan yaradır. 

Təbiət və cəmiyyətdə sadə sistemlər ilə yanaşı çoxsaylı dəyişənlərdən və 

onların rəngarəng əlaqələrindən yaranan mürəkkəb sistemlər də mövcuddur. 

Tədqiqat predmeti nə qədər mürəkkəb olarsa, onun tədqiq edilməsi, inkişafının 

qanunauyğunluqlarının aşkara çıxarılması bir o qədər çətin olur. Bu cür 

sistemlərin öyrənilməsinin çətinlikləri həm də belə bir amillə bağlı olur ki, 

sistem nə qədər mürəkkəb olursa onun xassələri də bir o qədər zəngin olur. 

Belə mürəkkəb sistemlər kimi cəmiyyətdə yaranan ictimai əlaqələrin təşkili 

mexanizmini,  idarəetmənin ümumi və xüsusi qanunauyğunluqlarını tədqiq 

edən sosial idarəetmə elmini, kəmiyyət nöqteyi-nəzərdən cinayət, mülki, inzibati 

hüquq pozuntularını, onların strukturu, dinamikasını, doğuran səbəb və şəraiti 

tədqiq edən hüquqi statistika elmini göstərmək olar. 

İdarəetmə fəaliyyətində sosial sistemlərin idarə edilməsi informasiya ilə 

təmin olunmanın səviyyəsindən birbaşa asılıdır. İdarəetmə həm sistemin 

daxilində, həm də onun fəaliyyətini əhatə edən xarici mühitdə baş verən 

informasiya prosesləri ilə kəsilməz olaraq əlaqədardır. İnformasiya prosesləri 

idarəetmənin əsasını təşkil edir. Çünki istənilən idarəetmə dövrü sistemə daxil 

olan informasiya hüdudlarında baş verir.  

Məlumdur ki, kibernetika elmi idarəolunan sistemlərdə rastlaşdığımız 

ümumi qanunauyğunluqları öyrənir və bundan əlavə tənzimləmə, idarəetmə və 

nəzarət prosesinin avtomatlaşdırılması üçün nəzəri bazadır. 

Kibernetika nöqteyi-nəzərdən idarəetmə fəaliyyəti dörd mərhələyə bölünür: 

- informasiyanın yığılması; 

- emalı və saxlanılması; 

- analizi və qiymətləndirilməsi; 

- idarəetmə qərarlarının qəbulu. 
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Buna uyğun olaraq insan idarəetmə qərarlarını qəbul edərək aşağıdakı 

funksiyaları yerinə yetirir: 

- başlanğıc verilənləri qeyd edərək daxiletmə funksiyalarını; 

- məlumatların yığılması və analizi funksiyasını; 

- verilən məlumatları emal edərək hesablama və məntiq funksiyaların; 

- yazıların, qeydiyyatın və verilənlərin emalının düzgünlüyünü təmin 

edərək, prosesi idarəetmə funksiyasının istifadə üçün əlverişli formada bütün 

nəticələrin qeydiyyatından ibarət çıxış funksiyasını, informasiya 

texnologiyalarının ümumi iş prinsipindən göründüyü kimi analoji işlər görmək 

üçün insanın ən yaxın köməkçisi kimi kompyuter texnologiyalarından istifadə 

etmək zərurəti yaranır. 

Kibernetikanın XX əsrin ortalarından başlayan güclü inkişafı, informasiya 

haqqında olan təsəvvürləri kökündən dəyişdirdi və onu fundamental 

ümumelmi anlayışa çevirdir. Kibernetikanın əsas prinsipi idarəetmə və 

informasiyanın birliyi prinsipidir. 

İdarəetmə onun hansı sistemdə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, ancaq 

informasiya prosesləri bazasında baş verə bilər. Beləliklə, informasiya 

idarəetmənin həyata keçirilməsi üçün əsas şərt və vasitədir. İnformasiyanın ən 

mühüm keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikası onun dəyərli olması və 

tamlığıdır. İnformasiya bu keyfiyyətlərə malik deyilsə, idarəetmə sisteminin 

informasiya təminatının effektiv-təşkili qeyri-mümkün olar. 

İnformasiyanın tamlığı - konkret tələbdir və onun mənası həll ediləcək 

məsələnin xarakterindən və istifadəçinin informasiyaya tələbindən asılıdır. 

İdarəetmə subyekti həll edəcəyi məsələnin mahiyyətinə uyğun olaraq ona lazım 

olan informasiyaların sərhədlərini təyin edir. Məhz bu cür informasiyaların əldə 

edilməsi göstərilən tələblərin həyata keçirilməsi deməkdir. 

Beləliklə, informasiyanın tamlıq dərəcəsi əldə olunan informasiyanın zəruri 

olan informasiyaya nisbəti ilə təyin olunur. Əgər əldə olunan informasiya tələb 

olunana uyğundursa, deməli o tamdır. Tələb olunandan fərqlidirsə deməli tam 

deyildir. İnformasiyanın dəyərliliyi onlara işin məzmunu bir sıra faktlardan 

asılıdır. Müəyyən bir məlumatda qeyri-müəyyənliyi aradan qaldıran 

informasiya nə qədər çox olarsa, bu informasiya o qədər qiymətli sayılır. 

İnformasiyanın dəyərliliyi onun doğruluğu ilə düz mütənasiblik təşkil edir. Bu 
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və ya digər idarəetmə aparatının informasiyalar sistemi, bu sistemin işlənməsi 

və idarə olunması prosesində istifadə olunan informasiya növləri toplusu ilə 

informasiya əlaqələrinin xarakteri (idarəetmə sistemində informasiya selinin 

hərəkəti) ilə informasiya prosesinin təşkilinin vasitə və formaları ilə təyin 

olunur. 

Daxili işlər orqanlarının cinayətkarlığa qarşı mübarizədə və ictimai asayişin 

qorunması prosesində istifadə etdiyi informasiya cürbəcür təzahürlər, faktorlar 

və proseslər barədə olan məlumatlar toplusudur. Bununla belə idarəetmə 

prosesində həll edilməli olan müxtəlif məsələlər, operativ şəraitin öyrənilməsi ilə 

bağlıdır, yəni cinayətkarlığın və ictimai asayişin vəziyyəti, daxili işlər 

orqanlarının gücü və istifadə etdiyi vasitələr, onların əvvəlki fəaliyyətlərinin 

nəticələri və nəhayət xarici mühitin müxtəlif təsiredici faktorları da 

öyrənilməlidir. 

Daxili işlər orqanlarında idarəetmənin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, adi 

qəbul edilmiş qaydada informasiya alınması və ötürülməsi heç də həmişə özünü 

doğrultmur. Cinayətkarlıqla effektiv mübarizə aparmaq üçün informasiya 

axtarışı aktiv şəkildə aparılması, xüsusi halda düşünülmüş, hazırlanmış, lakin 

hələ həyata keçirilməmiş cinayətlər barədə bu cinayətləri edəcək şəxslər barədə 

informasiyalar toplanması və bu cinayətin qarşısı vaxtında alınmalıdır. Daxili 

işlər orqanları onların əməliyyat aparatı belə informasiyalar axtarışı ilə ciddi 

məşğul olur və yeri gəldikdə xüsusi üsullardan da istifadə edir. 

Xarici mühit barədə informasiyalar çoxluğuna daxili işlər orqanlarının 

fəaliyyəti şəraiti və ictimai asayişə, cinayətkarlığa təsir edən şərait barədə olan 

məlumatlar da daxil edilməlidir. Konkret daxili işlər orqanlarının fəaliyyət 

göstərdiyi mühit barədə informasiyalar çoxluğuna qonşu rayon, şəhər, vilayət və 

s. barədə məlumatlar da daxildir. Aydındır ki, analiz olunan informasiyaların 

həcmi və məzmunu  daxili işlər orqanın fəaliyyət istiqamətindən və aparat 

səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif olur. Odur ki, informasiyanın fəaliyyətinin 

uyğun istiqamətləri və səviyyələri üzrə obyektiv zəruri növlərinin 

informasiyanın həcminin düzgün təyini, onun ötürülmə kanallarının 

öyrənilməsi daxili işlər orqanlarının idarə edilməsi üçün zəruri şərtdir. 

Ancaq bu cür informasiya əsası üzərində ictimai asayişin qorunması, 

cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində idarəolunanın təşkilinə sistem yanaşma 
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metodunu tətbiq etmək olar və bu da öz növbəsində bu sahədə yüksək nəticələr 

əldə etməyə imkan verir. Bütün bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, 

idarəetmə və informasiya prosesləri bir-biri ilə sıx əlaqədədir və bu əlaqə 

informasiyanın özünün idarəolunması zərurətini meydana çıxarır. Bu 

idarəolunma insanın xüsusi fəaliyyət məhsulu olan informasiya sistemləri 

vasitəsilə həyata keçirilir. İnformasiya sisteminin aşağıdakı komponentləri var: 

Bir və ya bir neçə idarəetmə funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün tələb 

olunan informasiyalar informasiya sistemlərinin fəaliyyətini təmin edən şəxs: 

informasiyanın yığılması, emalı və ötürülməsi üçün texniki vasitə: 

informasiyaların yığılması və çevrilməsi metodları və proseduraları. 

Daxili işlər orqanlarının idarə edilməsinin informasiya təminatının təşkili və 

onun təkmilləşdirilməsi məsələləri həm nəzəri, həm də sırf praktik əhəmiyyətə 

malikdir və həmçinin, kompyuter texnikasının daxili işlər orqanlarının 

idarəçilik, inzibatçılıq, əməliyyat-axtarış fəaliyyətində tətbiq edilməsi üçün 

zəruri şərtdir.  

Bu baxımdan “Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə 

olunması” fənninin tədrisi daxili işlər orqanlarında idarəçilik fəaliyyətinin 

informasiya təminatı, onun analitik-informasiya işinin təşkili, qərarların 

hazırlanması, qəbulu və icrasının həyata keçirilməsi sahəsində xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir.  

“Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə olunması” 

fənninin predmeti – sosial idarəetmə nəzəriyyəsinin ümumi müddəalarını, 

daxili işlər orqanlarında idarəetmənin hüquqi nəzəriyyələr üzərində qurulmuş 

təşkilati-metodiki və taktiki əsaslarını, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

ictimai sistemə və onun ayrı-ayrı qruplarına şüurlu təsiri məsələlərini öyrənir. 

“Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə olunması” 

fənninin öyrənilməsinin məqsədi dinləyicilərdə cinayətkarlıqla mübarizə 

fəaliyyətinə yönəlmiş xüsusi sosial idarəçilik biliklərini formalaşdırmaq, onlarda 

əməliyyat-xidməti fəaliyyətə elmi yanaşmanın, eləcə də daxili işlər orqanlarında 

idarəetmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan təcrübi vərdişləri 

inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

“Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə olunması” 

fənninin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
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1. Daxili işlər orqanları sistemində idarəetmə fəaliyyətinin mahiyyəti, 

ümumi kateqoriyaları, prinsip, metod və funksiyaları, idarəetmə sisteminin 

təşkili haqqında dinləyicilərdə dəqiq təsəvvür yaratmaq; 

2. DİN-in idarəetmə sisteminin nəzəri və təcrübi əsasları haqqında biliklərin 

mənimsənilməsini təmin etmək, həmçinin informasiya-analitik, 

proqnozlaşdırma, təşkilati-idarəçilik imkanlarını, müxtəlif səpkili 

informasiyaların toplanması, analizi və qiymətləndirilməsinin təşkili və təcrübi 

olaraq yerinə yetirilməsi üzrə bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək;  

3. Daxili işlər orqanlarında idarəetmənin informasiya təminatı, əməliyyat 

şəraitinin kompleks təhlilinin ümumi metodikası üzrə zəruri biliklər aşılamaq; 

4. İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və qəbul edilməsi, qərarların yerinə 

yetirilməsinin təşkili və onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək; 

5. Daxili işlər orqanlarında kargüzarlıq fəaliyyətinin təşkili və həyata 

keçirilməsini, daxili işlər orqanlarının ayrı-ayrı xidməti sahələri ilə digər idarə və 

təşkilatlar arasında xidməti fəaliyyət üzrə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasının 

forma və metodlarını öyrənmək; 

6. İdarəçilik tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün “qərargah 

mədəniyyəti”ni inkişaf etdirilməkdən ibarətdir. 

“Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə olunması” 

fənninin əhəmiyyəti onunla müəyyən edilir ki, müasir mərhələdə daha az 

məsrəflə daha yüksək nəticələrə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətin təşkil sistemi 

kimi nəzərdən keçirilir. Burada informasiya cəmiyyəti və əməyin məzmununun 

və xarakterinin köklü surətdə dəyişildiyi şəraitdə idarəetmə nəzəriyyəsinin və 

təcrübəsinin inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edən əsas amillər təşkil edilir və 

öyrənilir. 

“Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə olunması” 

fənninin məzmunu və strukturu onun ümumi məqsədləri ilə, eləcə də sosial 

idarəetmənin mürəkkəbliyi və çoxşaxəliyili ilə müəyyən edilmişdir. O sosial 

idarəetmənin mahiyyəti və məzmununun ümumnəzəri anlayışlarının; idarəetmə 

elminin əsas nəzəriyyə və məzmununun; idarəetmə sisteminin bilavasitə 

təşkilinin; idarəetmə funksiyalarının və təşkilatı strukturlarının; idarəetmə 

prosesinin, eləcə də onun analitik-informasiya hissələrinin ardıcıl öyrənilməsini 

əhatə edir. 
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Sual 2. “DİO-nun TMT və idarəolunması fənninin metodoloji xüsusiyyətləri 

və fənlər arası əlaqə. 

“Daxili işlər orqanlarının texniki məlumatla təmini və idarə olunması” 

fənninin məzmunu ümumi humanitar və sosial-iqtisadi fənlərin (fəlsəfə, məntiq, 

tarix, sosiologiya, politologiya, iqtisadi nəzəriyyə, psixologiya), ümumi riyazi və 

təbii elmi fənlərin (informatika, hüquqi statistika, sosiologiya, kriminologiya), 

ümumi peşə fənlərinin (dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, konstitusiya hüququ, 

inzibati hüquq), eləcə də psixologiya və digər fənlər kimi xüsusi fənlərin ümumi 

müddəalarının öyrənilməsinə əsaslanır. 

Fənnin metodoloji xüsusiyyətləri – onun yığıcı, çox planlı və tətbiqi 

xarakterli olmasıdır. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:  

- fənn idarəetmənin ümumi nəzəri metodologiyasına əsaslanır (kibernetika, 

sosial idarəetmə elmi);  

- müxtəlif elmlərin, tədris fənlərinin (Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, 

Konstitusiya hüququ, Cinayət hüququ, Cinayət prosesi, Kriminologiya, 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, Sosiologiya, Psixologiya, Daxili işlər orqanlarında 

inzibati fəaliyyət və s.) metodologiyasını, çoxsaylı anlayış və kateqoriyaları 

istifadə edir;  

- DİN-in normativ aktlarına müvafiq olaraq yaradılır;  

- DİO-da təşkilati-idarəçilik fəaliyyətinin müsbət və mənfi təcrübəsindən 

istifadə olunur. 

Son illər telekommunikasiya vasitələri, kompyuter texnologiyaları və 

avtomatik idarəetmə sistemləri çox sürətlə inkişaf edir. Müasir informasiya 

texnologiyaları təhsilə, tərbiyəyə, şəxsiyyətin və insanlar arasındakı 

münasibətlərin foralaşmasına və s. böyük təsir göstərir. Buna görə müasir həyatı 

telekomunikasiya və kompyuter texnologiyalarsız təsəvvür etmək mümkün 

deyil. Bütün bunların əsasını təşkil edən, əks əlaqəyə malik olan sistemlərin 

idarə olunmasından bəhs edən kibernetika və onun bölmələrindən olan 

informasiya nəzəriyyəsinin aktual elm sahələrindən olması danılmaz faktdır. 

Kıbernetika yunan sözü olub, hərfi mənası «idarə etmək bacarığı» 

deməkdir. Kibernetika əks əlaqəyə malik olan sistemlərin idarə olunması 

haqqında elmdir1. Riyaziyyat, texnika və neyrofiziologiyanın qovşağında 

yaranmış kibernetikanı əks əlaqə mexanizminə malik canlı və cansız sistemlər 

sinfi maraqlandırır. 

Kibernetikanın əsasını 1948-ci ildə «Kibernetika» kitabını çap etdirmiş 

amerikan riyaziyyatçısı Norbert Viner (1894-1964) qoymuşdur. Bu elmin 

orijinallığı bundadır ki, o, sistemin maddi tərkibini və strukturunu deyil, baxılan 

sistemlər sinfinin işinin nəticəsini öyrənir. 
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Kibernetikada ilk dəfə «qara qutu» anlayışı işlənib hazırlanmışdır. «Qara 

qutu» elə bir keçirilməsini təmin edən informasiyalara mexanizmdir ki, o indiki 

və giriş potensialı üzərində, bu potensialın strukturu və onun həyata malik 

olmadıqda belə müəyyən əməliyyatları həyata keçirə bilirik. 

Kibernetikada mürəkkəb sistemlərin xarici təsirlərə cavab reaksiyaları, 

onların həyata keçirdikləri funksiyalar öyrənilir2. Kibernetikada sistemlərə 

substrat (maddi) və struktur yanaşma ilə bərabər sözün geniş mənasında sistem 

yanaşmanın funksional variantından da istifadə olunur. 

Əgər XVII əsr və XVIII əsrin əvvəlləri – saat əsri, XVIII əsrin sonu və XIX əsr 

– buxar maşını dövrü olmuşdursa, hazırki dövr əlaqə və idarəetmə dövrüdür.  

Bu proseslərin öyrənilməsinə kibemetika öz töhfəsini vermişdir. Əlaqə və 

idarəetmə modellərini öyrənən kibernetika bu prosesdə elmə çoxdan məlum 

olan, lakın yalnız müasır təbiətşünaslıqda status qazanan informasiya 

anlayışından istifadə edir. Sistemin təşkil olunmamasının ölçüsünü əks etdirən 

entropiya anlayışından fərqli olaraq informasiya anlayışı sistemin təşkil 

olunmasının ölçüsünü ifadə edir. Kibernetika informasiya ilə sistemin digər 

xarakteristikaları, o cümlədən entropiya arasındakı asılılığı aşkar edir. 

Araşdırmalar göstərir ki, informasiya ilə entropiya arasmda tərs mütənasib 

asılılıq mövcuddur: entropiya artdıqca ınformasıya azalır və əksinə. 

İnformasiyanın entropiya ilə əlaqəsi informasiyanın enerji ilə əlaqəsinə şəhadət 

verir. 

Enerji (yunan sözü olub, fəalıyyət deməkdir) hərəkət və qarşılıqlı təsirin 

müxtəlif növlərinin: mexaniki, istilik, elektromaqnit, kimyəvi, qravitasiya, nüvə 

və s. ümumi ölçüsünü xarakterizə edir. Informasiya isə sistemlərin 

rəngarəngliyinin ölçüsünü xarakterizə edir. Sistemlərin bu fundamental 

parametrləri bir-birini nisbi surətdə şərtləndirir. 

İnformasiyanı ötürən siqnalın dəqiqliyi siqnalın enerjısinin miqdarından 

asılı olmasa da, enerji və informasiya bir-birilə bağlıdır. N.Viper belə bir misal 

gətirir: «Beyindən kibernetikanı riyazi elmlərdən biri hesab edirlər. Lakin 

özünün bütün sahələrində riyazi aparatdan geniş miqyasda istifadə edən fizika 

riyaziyyata çevrilmədiyi kimi, kibernetika da riyaziyyatın bölmələrindən birinə 

çevrilmir. Bir daha xatırladaq ki, kibernetikanın tədqiqat predmetini idarəetmə 

sistemləri təşkil edir. Kibernetik metodların elmin bütün digər sahələrinə nüfuz 

etməsi bu gün bizə belə bir fikir söyləməyə haqq verir ki, müasir elmlər nəinki 

riyaziləşdirilir, onlar həm də kibernetikləşdirilir». 

Texniki kibernetikaya bəzi hallarda kibemetikanın müstəqil istiqaməti, 

bəzən də tətbiqi kibernetikanın növlərindən biri kimi baxılır. Texniki kibernetika 

idarəedici və hesablayıcı qurğularda tətbiq olunan texniki vasitələrin 
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quraşdırılması və istismar məsələləri ilə məşğul olur. Texniki kibernetikanın 

başlıca problemlərindən biri «insan-maşın» problemidir. Bu problemin 

mahiyyətində aynlmaz elementini insan-operator təşkil edən avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemlərinin öyrənilməsi durur. Bu sahədə meydana çıxan bir sıra 

yeni problemlər (insanın adaptiv xassələri, insan-operatorun intellektual 

fəaliyyəti, onun fəaliyyətinin məntiqi təsviri, evristik proqramlaşdırma və s.) 

texniki kibernetikada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Nəzəri kibernetikaya riyaziyyatın müxtəlif bölmələrində yaranmış elmi 

istiqamətlər, o cümlədən riyazi məntiq, ehtimallar nəzəriyyəsi, hesablama 

riyaziyyatı, informasiya nəzəriyyəsi, kodlaşdınna nəzəriyyəsi, alqoritmlər 

nəzəriyyəsi və b. daxildir. Kibernetikanın özündə isə avtomatlar nəzəriyyəsi, 

formal dillər və qrammatikalar nəzəriyyəsi, obrazlarm tanınması nəzəriyyəsi və 

s. bölmələr yaranmışdır. 

Nəzəri kibernetikanın yalnız riyaziyyat və məntiqə müncər edilməsini 

düşünmək doğru olmazdı. Digər təbii və texniki elmlər kimi kibernetika da 

obyektin öyrənilınəsi üçün eksperimentdən, xüsusilə maşın modelləşdirməsi 

adlanan riyazi eksperimentdən istifadə edir. Riyazi eksperiment obyektin fıziki 

modelini qurmadan və tədqiq etmədən onun elektron hesablama maşınında 

reallaşdırılan riyazi modeli əsasında tədqiqini mümkün edir. EHM-da aparılan 

modelləşdirmə digər elmlərlə müqayisədə kibernetikaya xüsusi üstünlük verir. 

Kibernetik yanaşma metodundan bütün elmlərdə - təbii, texniki və humanitar 

elmlərdə istifadə olımur. Bu baxımdan kibernetika riyaziyyata bənzəyir1. 

Sistemin rəngarəngliyi artdıqca informasiyalar da müvafıq suratdə çoxalır, 

lakin informasiyanın sistemlərin rangarəngliyi ilə əlaqəsi təkcə bununla bitmir. 

Kibernetikanın əsas qanunlarıdan biri «zəruri rəngaranglik» qanunudur. Bu 

qanuna görə hər bir sistemin eftektli idarə olunması yalnız o halda mümkündür 

ki, idarə edən sistemin rəngarəngliyi idarə olunan sistemin rəngarəngliyindən 

böyük olmuş olsun. Rəngarənglik ilə idarəetmə arasmdakı əlaqəni nəzərə alaraq 

deyə bilərik ki, biz idarə etməyə hazırlaşdığımız sistem haqqında nə qədər çox 

informasiyaya malik olarıqsa bu proses də bir o qədər effektli olar. 

Kibernetikanı, adətən, nəzəri, texniki və tətbiqi kibernetikaya bölürlər. 

Nəzəri kibernetika ixtiyari təbiətli idarəetmə sistemlərinin aparatının və 

metodlarının işlənib hazırlanması ilə məşğul olur. Onun əsas bölmələrindən biri 

mürəkkəb sistemlərin idarə olunmasının nəzəriyyəsidir. Nəzəri kibernetikada 

təsadüfı proseslər nəzəriyyəsi, oyunlar nəzəriyyəsi, 

statistik həllər nəzəriyyəsi və s. böyük əhəmiyyət psixologiyası ilə kəsişməsinə 

səbəb olur. Texniki kibernetikanın məşğul olduğu problemlər spektri 

zəngindir: obrazların tanınması, oxuya bilən avtomatların yaradılması, texniki 
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proseslərin və ya fiziki eksperimentlərin halını xarakterizə edən situasiyalarm 

təhlili, avtomatlaşdırılmış diaqnostik qurğuların işlənib hazırlanması, 

obyektlərin identifıkasiyası və s. Kibernetikanın xalq təsərrüfatı sahəsində ən 

mühüm vəzifəsi müəssisələrin idarə olunmasının avtomatlaşdırılmış 

sisteminin və texniki proseslərin idarə olunmasının avtomatlaşdırılmış 

sistemini yaratmaqdan ibarətdir. Bu sistemlərin yaradılmasının elmi bazasmı 

təkcə texniki kibernetika deyil, həm də informasiya nəzəriyyəsi, 

sistematotexnika, iqtisadi kibernetika təşkil edir. 

Tətbiqi kibernetika nəzəri və bir sıra hallarda texniki kibernetikanın 

biologiyaya, təbabətə, iqtisadiyyata, sənayeyə, nəqliyyata, rabitə xidmətinə və s. 

tətbiq edilməsilə məşğul olur. 

Göründüyü kimi kibernetikanın tarixi taleyi elədir ki, onun məzmununda 

biliyin demək olar ki, bütün sahələri birləşir. Kibernetika - hər hansı bir elm 

olmayıb, idarəetmənin ümumi prinsiplərini, idarəetmə üsullarını və onların 

texnikada istifadə olunmasının vasitələrini öyrənən bütöv bir istiqamətdir. 

Kibernetikanın bəzi tərkib hissələri təbiət elmlərinə, bəziləri texniki elmlərə, 

bəziləri isə ictımaı elmlərə aiddir. 

Öyrəndiyi obyektlərin genişlik dairəsini əsas tutaraq bir sıra müəlliflər 

kibernetikanı «müasir fəlsəfə», «elmi-texniki inqilab dövrünün fəlsəfəsı» 

adlandırırlar. Məzmunu fəlsəfi problemlərlə zəngin olsa da kıbernetika fəlsəfə 

deyil. Onun özünəməxsus, lakin təlsəfənin predmetindən (təbiət, cəmiyyət, 

təfəkkür və idrakın ən ümumi qanunları) daha məhdud və dar olan xüsusi 

predmeti (idarəetmə) vardır. Bu problemlərin həlli kibernetikanın hüdudlarını 

aşaraq fəlsəfi təhlil sahəsinə daxil olur. Elmi dialektik fəlsəfə kıbernetikanın 

dünyagörüşü və metodoloji əsası kimi çıxış edir. 

Fəlsəfə və kibernetikanın əlaqəsi qarşılıqlı səciyyə daşıyır. Bütövlükdə 

kibernetikanın nəzəri idrak üçün əhəmiyyəti aşağıdakı cəhətlər ilə müəyyən 

olunur: 

l. Fəlsəfi əhəmiyyəti: kibemetıka əlaqənin, idarəetmənin, informasiyanın, 

təşkilolunmanın, əks əlaqənin, məqsədəuyğunluğun, ehtimalın roluna 

əsaslanaraq dünya haqqında, təbiət və cəmiyyət haqqında yeni təsəvvürlər 

verir. 

2. Sosial əhəmiyyəti: kibemetika mütəşəkkil tam kimi qəbul etdiyi cəmiyyət 

haqqında yeni təsəvvürlər irəli sürür. 

3. Umumelmi əhəmiyyəti: kibemetikanın bu əhəmiyyəti üç mənaya malikdir:  
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a) kibernetıka elmin digər sahələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

ümumelmi anlayışlar (idarəetmə, mürəkkəb dinamik sistem, informasiya və b.) 

verir;  

b) elmə yeni tədqiqat metodları (ehtimali metod, stoxastik metod, EHM-də 

modelləşdirmə və b.) verir; 

c) «siqnal-cavab» funksional yanaşma metodu əsasmda kibernetik sistemlərin 

tərkibi və strukturu haqqmda sonrakı tədqıqatların gedişində yoxlanıla bilən 

hipotezləri irəli sürür. Məsələn, texnika sistemlər üçün işlənib hazırlanmış yeni 

bir qaydaya görə sistemin işindəki xətanı tapmaq üçün üç eyni sistemın işini 

yoxlamaq lazımdır. Onlardan ikisinin işinə görə üçüncünün səhvləri tapılır. 

4. Metodoloji əhəmiyyəti: kibernetikanın metodoloji əhəmiyyəti bununla 

müəyyən olunur ki, sadə texniki sistemlərin funksiyalaşmasının öyrənilməsi 

daha mürəkkəb sistemlərdə (canlı orqanizmlər, insan təfəkkürü və s.) cərəyan 

edən proseslərin (həyatın yenidən hasil edilməsi, təhsil və s.) dərk edilməsində 

istitadə olunur. Bu qəbildən olan kibernetik modellərin müasir elm üçün 

əhəmiyyəti bununla şərtlənir ki, hazırda mürəkkəb sistemlərdə cərəyan edən 

proseslərin adekvat təsvirini verən riyazi tənliklər olmadığından onlarm daha 

sadə modelləri ilə kifayətlənmək lazım idi. 

5. Texniki əhəmiyyəti: kibernetikanın texniki əhəmiyyəti bundadır ki, 

mövcud kibernetik prinsiplər əsasında elektron hesablama maşınlarının, 

robotların, şəxsi kompyuterlərin yaradılması yalnız elmi idraki deyil, həm də 

həyatm bütün sahələrinin kibemetikləşdirilməsinə yə informatikləşdirilməsinə 

səbəb olur. 

İnformasiya nəzəriyyəsi kibernetikanın bölmələrindən olub, 

informasiyaların təsvir edilməsi, qiymətləndirilməsi, qorunub saxlanılması, 

ötürülməsi və istifadə edilməsi metodlarını öyrənir. İnformasiya nəzəriyyəsinin 

əsas anlayışı - informasiyanın miqdarıdır. İnformasiyanın miqdarının ölçülməsi 

üsulları ilk dəfə R.Fişer (riyazi statistika sahəsindəki işlərində) və R.Xartli 

(informasiyanın qorunub saxlanması və əlaqə kanalları ilə ötürülməsinə dair 

işlərində) tərəfindən təklif edilmişdir. İnformasiyanın ehtimal nəzəriyyəsi K. 

Şeppon tərəfindən (1948) yaradılmış və bu nəzəriyyənin inkişafında N.Viperin, 

C.Fon Neymanın, A.N.Kolmoqorovun, A.Y.Xinqinin, A.A.Xarkeviçin və başqa 

alimlərin müstəsna rolları olmuşdur. 

İnformasiyanın keyfiyyət spesifıkasından sərf-nəzər edib onun yalnız 

kəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi informasiya nəzəriyyəsini gerçəkliyin geniş 

bir sahəsinə tətbiq etməyə imkan vermişdir. Digər tərəfdən bu nəzəriyyənin 

biliyin ayrı-ayrı sahələrinə praktiki tətbiqi zamanı meydana çıxan müəyyən 
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çətinliklər, bir sıra metodoloji problemlərin aydın olmaması bu sahədə aparılan 

kəskin dıskussıyalara səbəb olmuşdur. 

Rakitov A. İ. cəmiyyətin informasiyalı hesab olunması şərtini belə verir: 

«individual və ya qrup şəxslər üçün avtomatlaşdırılmış rabitə sistemləri 

vasitəsilə istənilən informasiyanın əldə olunması, milli informasiya 

strukturunun inkişafı, idarəetmə və istehsalın bütün sahələrinin 

avtomatlaşdırılması və robotlaşdırılması və s.» O, əsaslı şəkildə göstərir ki, 

bizim informasiyalı cəmiyyətə qarşı alternativ hərəkətimiz yoxdur. 

İnformasiya nəzəriyyəsi sahəsində kəskin mübahisələr və fikir ayrılığı 

törədən başlıca fəlsəfi məsələ – informasiyanın təbiəti və onun tərifı ilə bağlıdır. 

Bu məsələ ilə bağlı olaraq digər problemlər də meydana çıxır: informasiya 

materiyanın ən ümumi xassəsi olan inikas ilə necə əlaqələnmişdir, 

informasiyanın və informasiya entropiyasının termodinamik entropiya və 

neqentropiya ilə qarşılıqlı münasibəti necədir, müxtəlif idarəetmə sistemlərində 

informasiyanın rolu nədən ibarətdir, inikas, informasiya və informasiya 

miqdarı anlayışları ilə model, struktur, sistem, siqnal, işara, obraz, kod və b. 

anlayışların əlaqəsi necədir. İnformasiyanın dəyərinin və mənasınm tədqiqi 

praktikı baxımından, insan beynində axan informasiya prosesləri ilə əlaqədar 

olaraq şüur məsələsi isə fəlsəfı baxımdan aktualdır. İnformasiya nəzəriyyəsinin 

məzmununun kəmiyyət və keyfiyyət, məzmun və forma, səbəb və nəticə, 

zərurət və tasadüf, məqsəd, həqiqət və s. təlsəfi kateqoriyalar baxımdan tədqıq 

olunması da son dərəcə əhəmiyyətli məsələdir. 

İnformasiyanın təbiətini araşdıran tılosofların əksəriyyəti bu anlayışı 

«materiyanın ən ümumi xassəsi olan» inikas anlayışı ilə əlaqələndirirlər. İnikas-

təsir zamanı bir sistemin strukturunun və funksional münasibətiərinin izomor 

fizm və ya homomorfizm prinsipləri əsasında təsirə məruz qalan sistemdə 

yenidən hasil edilməsi hadisəsidir. İnikas - bir maddi sistemin digərinə təsirinin 

nəticəsidir; bu, bir sistemin dəyişmələrinin (xüsusiyyətlərinin) digər sisteınin 

dəyişmələrində (xüsusiyyətlərində) başqa bir formada yenidən hasil edilməsidir. 

İnikasa əks olunan sistemin izomorf və ya homomorf modeli kimi baxmaq olar. 

Biz deyəndə ki, B sistemi A sistemi haqqında informasiyanı ehtiva edir, bu o 

deməkdir ki, A sisteminin təsirilə V sistemində elə dəyişikliklər baş vermişdir ki, 

onlara əsasən A sisteminin halı haqqında müəyyən mülahizələr yürütmək olar, 

başqa sözlə, əgər B sistemi özündə A sistemini əks etdirirsə, deməli, B sistemi A 

sistemi haqqında informasiyaya malikdir. A və B sistemləri mürəkkəbliyin 

(təşkil olunmanın, nizamlılığın, rəngarəngliyin) möxtəlif səviyyələrində dura 

bilər: bunlar qeyri-üzvi təbiətin predmetləri, canlı orqanizmlər, düşünən varlıq, 

hesablayıcı maşınlar ola bilər. 
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Kibernetikanın təzahürünə qədər informasiyanı ancaq insan şüuru ilə 

bağlayırdılar. Bırinci konsepsiyaya görə informasiya yalnız cəmiyyətə, canlı 

orqanizmlərə, kibernetik qurğulara aid olub, cansız təbiətə məxsus deyildir. 

İkinci konsepsiyaya görə isə informasiya yalnız kibernetik qurğulara deyil, 

bütün maddi sistemlərə məxsusdur. Cansız təbiətə də universal inikas xassəsi 

aiddir, həm də, inikasın olduğu hər yerdə informasiyanın ötürülməsi də 

mövcuddur. V.M.Qluşkov bu münasibətlə yazır: «Adi, gündəlik həyatda olduğu 

kimi informasiya anlayışının onun dərk olunması ilə bağlanması heç də vacib 

deyil. Təkcə kitab hərfləri və ya insan nitqi deyil, həm də günəş işığı, dağ 

zirvələrinin quşların, şəlalə səsi, yarpaq xışıltısı və s. informasiyaların 

daşıyıcısıdır»1. 

Materiya mürəkkəbləşdikcə inikas formaları da mürəkkəbləşir. Bu prosesdə 

inikasm qıcıqlanma, duyğu, qav-rayış, təsəvvür və nəhayət təfəkkür kimi 

müxtəlif formaları yaranmışdır. Inikasm hər bir formasına spesifik əlamətləri 

vardır. Cansız təbiətdəki passiv, qeyri-funksional inikasdan fərqli olaraq canlı 

təbiətdəki inikas fəal rol oynayır, belə ki, bioloji və sosial inikas bütün həyati və 

sosial proseslərin idarə olunmasında iştirak edir. 

Canlı təbiətdə informasiyanı daşıyan sıqnalların əsasında yerləşən hərəkət 

formalarına bioloji hərəkət forması, cəmiyyətdə isə sosial hərəkət əlavə olunur. 

İnikas nəticəsində sistemdə baş verən dəyişikliklər maddi və enerji 

siqnalları formasında reallaşır. Siqnallar informasiyaların daşıyıcısıdır. 

İnformasiya -siqnalın və deməli, ümumiyyətlə, inikasın və dəyişmənin 

məzmunudur. 

Elmi ədəbiyyatda informasiyanın iki növündən danışılır: a) materiya və 

enerjinin məkan və zaman daxilində qeyri-bircinsli paylanması formasında 

mövcud olan informasiya; b) beynin, materiyanın yüksək məhsulu kimi, 

təfəkkür formasında mövcud olan informasiya. 

Sistemin nizamlanmasının dərəcəsi olmaq etibarilə in-formasiya sistemin 

özünəməxsus olub, onun dərk olunub-olunmamasından asılı deyildir. O, 

sistemin özünə nəzərən daxili, dərk edən subyektə nəzərən isə potensialdır. 

İnformasiyanın idraki funksiyalarının başa düşülməsi üçün «informasiya 

şəraiti» adlanan anlayışın məzmununun açılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. 

«İnformasiya şəraiti» dedikdə informasiya mənbəyi (idrak obyekti) ilə 

informasiyanı qəbul edən (idrak subyekti) arasmda qarşılıqlı təsir başa düşülür. 

Bu əlaqə, adətən, aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir: 

 mümkün məlumatlar çoxluğundan konkret birini seçən informasiya 

mənbəyi; 

 bu məlumatı işarələr vasitəsilə siqnallara çevirən kodlaşdırıcı qurğu; 
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 informasiyanın ötürülməsini təmin edən kanal; 

 siqnalları qəbul edib, yenidən məlumata çevirən kodlaşdırıcı qurğu; 

 informasiyanı idarəetmədə istifadə edən ünvançı və yaxud informasiya 

qəbul edən. 

Bu strukturdan aydın görünür ki, informasiya prosesi yalnız konkret 

işarələr formasmda həyata keçirilə bilər. İşarələr informasiyanın maddi 

daşıyıcılarıdır. Bununla belə informasiya anlayışı işarə anlayışından daha 

genişdir, çünki informasiyanın işarəvi formasından başqa qeyri-işarəvi formaları 

da məlumdur. 

 

Sual 3. İnformasiya texnologiyaları - DİO-da idarəçilik fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi vasitəsi kimi. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları XX əsrin son onilliyində 

cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Onların 

təsir dairəsi dövlət strukturlarını və vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, iqtisadi və 

sosial sahələri, elm və təhsili, mədəniyyəti və bütövlükdə insanların həyat 

tərzini əhatə etmişdir. Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının verdiyi üstünlüklərdən 

faydalanırlar. Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolun, 

bəşəriyyətin gələcəyinə gedən yol olduğu artıq heç kimdə şübhə doğurmur. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin səviyyəsi hər 

bir ölkənin intellektual və elmi potensialının, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın və 

demokratiyanın inkişafının əsas göstəricilərindəndir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarından geniş istifadə olunması ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət 

edir və məhz bu texnologiyalar əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətində mövcud 

olan problemlərin həll olunmasında tutarlı vasitələrdəndir. 

Son illərdə ölkəmizdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadə sahəsində müəyyən addımlar atılmış, bir sıra sahələrdə bu 

texnologiyaların tətbiqində ciddi uğurlar qazanılmış və ümumiyyətlə, bu 

istiqamət dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir.  

Cəmiyyətin inkişafının ən aktual məsələlərindən biri kompyuterləşdirmə və 

elmi-texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərinin həyatın müxtəlif sahələrinə 
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tətbiqidir. Elmin bütün nəzəri-təcrübi sahələrində olduğu kimi hüquq elmində 

də informasiya texnologiyalarından istifadənin zəruriliyi mübahisə olunmazdır. 

İnsan hüquq və azadlıqlarının qorunması, şəxsi toxunulmazlıq və 

təhlükəsizlik, kriminal şəraitin dəyişilməsinə effektiv təsir etmə, xüsusi ağır növ 

cinayətlərlə mübarizə və ölkədə hüquq qaydalarının yaxşılaşdırılması daxili işlər 

orqanlarının informasiya təminat sistemini yaratmadan mümkün deyildir. 

Müasir daxili  işlər orqanlarının işinin səmərəliliyinin artırılması yeni 

informasiya texnologiyalarının inteqrasiyası olmadan qeyri mümkündür. 

Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətində istər universal, istərsə də xüsusi 

proqram təminatlarından istifadə olunur. Ümumi təyinatlı universal proqramlar 

nəinki işin məhsuldarlıq səviyyəsini artırır, həmçinin onu keyfiyyətcə yeni 

səviyyəyə qaldırır.  

İdarəetmə prosesində həll edilməli olan müxtəlif məsələlər, əməliyyat 

şəraitinin öyrənilməsi ilə bağlıdır, yəni cinayətkarlığın və ictimai asayişin 

vəziyyəti, daxili işlər orqanlarının gücü və istifadə etdiyi vasitələr, onların 

əvvəlki fəaliyyətlərinin nəticələri və nəhayət xarici mühitin müxtəlif təsiredici 

faktorları da öyrənilməlidir. 

Daxili işlər orqanlarında idarəetmənin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, adi 

qəbul edilmiş qaydada informasiya alınması və ötürülməsi heç də həmişə özünü 

doğrultmur. Cinayətkarlıqla effektiv mübarizə aparmaq üçün informasiya 

axtarışı aktiv şəkildə aparılmalı, xüsusi halda düşünülmüş, hazırlanmış, lakin 

hələ həyata keçirilməyən cinayətlər və bu cinayətləri törədəcək şəxslər barədə 

informasiyalar toplanmalı və bu cinayətin qarşısı vaxtında alınmalıdır. Daxili 

işlər orqanlarının əməliyyat aparatı belə informasiyalar axtarışı ilə ciddi məşğul 

olur və yeri gəldikdə xüsusi üsullardan da istifadə edir. 

Xarici mühit barədə informasiyalar çoxluğuna daxili işlər orqanlarının 

fəaliyyəti və ictimai asayişə, cinayətkarlığa təsir edən amillər barədə olan 

məlumatlar da daxildir. Konkret daxili işlər orqanlarının fəaliyyət göstərdiyi 

mühit barədə informasiyalar çoxluğuna sərhəd rayon, şəhər, vilayət və s. barədə 

məlumatlar da daxildir. Aydındır ki, analiz olunan informasiyaların həcmi və 

məzmunu daxili işlər orqanlarının fəaliyyət istiqamətindən və aparat 

səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif olur.  
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Bir çox sahələrdə istifadəsi mümkün olan informasiya texnologiyasının 

tətbiqi geniş vüsət almaqdadır. Daxili işlər orqanlarında informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi isə artıq zamanın tələbinə çevrilmişdir.  

Cinayətkarlıqla effektiv mübarizə aparılması daxili işlər orqanlarında 

həyata keçirilən əməliyyat, istintaq, profilaktiki işlərin hansı səviyyədə təşkil 

olunmasından asılıdır. Bu da öz növbəsində informasiya təminatında görülən 

işlərin nəticəsi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, cinayətlərin açılmasının və 

qarşısının alınması sahəsində əldə edilmiş informasiyaların böyük əhəmiyyəti 

vardır. 

Kompyuterlərin istintaq təcrübəsində, ayrı-ayrı cinayətlərin təhqiqatı 

prosesində tətbiqi müstəntiqlər, əməliyyat işçiləri və ekspert-kriminalistlər 

qarşısında böyük imkanlar açır. 

İstintaq təcrübəsində, əməliyyat-axtarış fəaliyyətində, ekspert icraatı 

prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqinin əsasını informasiya fondu 

təşkil etməlidir. Avtomatlaşdırılmış informasiya fonduna normativ aktlar, elmi 

ədəbiyyat, metodik araşdırmalar, qabaqcıl təcrübə materialları, istintaq və 

məhkəmə təcrübəsi, ekspert idarələri və s. haqqında məlumatlar toplanılmalıdır. 

Daxili işlər orqanlarının istintaq, əməliyyat-axtarış və digər bölmələrinin 

işinin optimal təşkili, cinayətlərin açılması və istintaqını sürətləndirən 

amillərdən biri də kompyuter texnikasının tətbiqi, bu sahədə məlumatlar 

bankları formasında informasiya-axtarış sistemlərinin yaradılmasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, daxili işlər orqanlarında bu növ qeydiyyat və 

hesabat sisteminə, kompyuterlərdən istifadə əsasında qurulmuş 

Mərkəzləşdirilmiş Məlumat Bankına kəskin ehtiyac duyur. 

Daxili işlər orqanlarının informasiyalaşdırılması cinayətkarlıqla mübarizə, 

onun qarşısının alınması və hüquq pozmaların profilaktikası kimi funksiyalarını 

yerinə yetirən daxili işlər orqanlarının bütün xidmət və bölmələrinin fəaliyyətinin 

əsasını - informasiyanın axtarılması, toplanması, emalı və sistemləşdirilməsi 

proseslərini təşkil edir. 

Daxili işlər orqanlarının informasiyalaşdırılmasının əsas müddəaları kimi 

aşağıdakıları göstərmək olar: 

1. kollektiv istifadə üçün mərkəzləşdirilmiş sistemin və verilənlər 

bankının yaradılması; 
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2. DİN-in ayrı-ayrı xidmətlərinin iş xəttinə görə ərazi üzrə 

bölüşdürülmüş ixtisaslaşdırılmış sistemlərin yaradılması; 

3. Daxili işlər orqanlarının informasiya xidməti fəaliyyətinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün əsas yollardan biri də aşağı təbəqəli praktiki 

işçilər üçün avtomatlaşdırılmış işçi yerlərinin (AİY) və lokal hesablama 

şəbəkələrinin yaradılması; 

4. rabitə kanalları vasitəsi ilə avtomatlaşdırılmış verilənlər bazasına 

çıxışı təmin etməkdən ibarətdir. 

Cinayətkarlıqla mübarizədə daxili işlər orqanlarının informasiya ilə təmin 

olunmasının inkişaf konsepsiyasına gəldikdə aşağıdakıları söyləmək olar. Bu iş 

əsasən iki istiqamətdə aparılır: 

1. Daxili işlər orqanlarının informasiya ilə təmin olunma sisteminin 

inkişafının əsas istiqamətləri. 

2. Cinayət-prosessual fəaliyyətinin əsas mərhələlərində informasiya 

təminatı. 

Birinci istiqamətdə əsas aşağıdakı tədbirlər nəzərdə tutulur: 

1 informasiya axınının sistemləşdirilməsi və onların emal prosesinin 

avtomatlaşdırılması; 

2 kadr hazırlığı sisteminin funksional fəaliyyətinin normativə uyğun 

nizamlanması və idarəetmə xidmətinin yaxşılaşdırılması; 

3 qeydiyyatda olan obyektlərin informasiya əhəmiyyətli 

xarakteristikalarının dəqiqliyi təmin olunan zaman minimuma endirilməsi kimi 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Cinayətkarlıqla mübarizədə daxili işlər orqanlarının informasiya ilə təmin 

olunmasının inkişaf konsepsiyasının ikinci əsas istiqamətində cinayət-prosessual 

fəaliyyətinin əsas mərhələlərində vahid informasiya ilə təminatın təşkili və 

həmçinin: 

1. cinayət-prosessual fəaliyyəti mərhələsində hüquqpozmalar haqqında ərizə 

və məlumatların alınması; 

2. əməliyyat uçotu işinin açılması və başlanması; 

3. cinayət işi üzrə istintaq hərəkətlərinin aparılmasının dayandırılması; 

4. təqsirləndirmə qərarının hazırlanması; 

5. cinayət işinin qaldırılması haqqında qərarın qəbul edilməsi; 
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6. təqsirləndirilən şəxsə ittiham aktının elan edilməsi və cəza tədbirinin 

seçilməsi; 

7. işlərin icraatının ayrılması və ya birləşdirilməsi; 

8. hökmün icra edilməsi və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

DİN-in informasiya hesablama şəbəkəsi daxili işlər orqanlarının bütün 

fəaliyyət dairəsinin informasiya ilə təmin olunmasının keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi məqsədilə yaradılır. 
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NƏTİCƏ 

Cəmiyyətin inkişafının ən aktual məsələlərindən biri kompyuterləşdirmə və 

elmi-texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərinin həyatın müxtəlif sahələrinə 

tətbiqidir. Elmin bütün nəzəri-təcrübi sahələrində olduğu kimi hüquq elmində 

də informasiya texnologiyalarından istifadənin zəruriliyi mübahisə olunmazdır. 

Müasir dövrdə hüquq mühafizə orqanlarının işinin səmərəliliyinin 

artırılması yeni informasiya texnologiyalarının inteqrasiyası olmadan qeyri 

mümkündür. Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətində istər universal, istərsə 

də xüsusi proqram təminatlarından istifadə olunur. Ümumi təyinatlı universal 

proqramlar nəinki işin məhsuldarlıq səviyyəsini artırır, həmçinin onu 

keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırır.  

Sənədlərin tərtibi və redaktəsi üçün nəzərdə tutulan mətnlərin hazırlanması 

sistemi və ya mətn prosessorları. Bu sistem istifadəçiyə mətn prosessorları üzrə 

müxtəlif xidmətləri təmin edir. 

Verilənlər bazasını idarə edən universal proqramlar çox sayda eynitipli 

informasiyaların işlənməsini, sistemləşdirilməsini və müxtəlif əlamətlər 

(yaradılma ardıcıllığı, həcmi, adı) üzrə seçilib təsnifləşdirilməsini həyata keçirir. 

Elektron cədvəl istintaq zamanı maliyyə sənədlərinin doldurulmasının 

dəqiqliyini yoxlamaq, böyük həcmli ədədləri toplamaq zərurəti olduqda, həmin 

elektron blanklardan istifadə çox əlverişlidir. 

İxtisaslaşdırılmış proqramlar ilk növbədə qeydiyyatların 

avtomatlaşdırılması üçün təyin olunmuşdur, çünki kompyuterləşdirmə-

kriminalistik məlumat-axtarış sistemlərinin (MAS) operativlik və effektivliyini 

əhəmiyyətli dərəcədə artırır və onların funksional imkanlarını daha da 

genişləndirir.  

Cinayətin subyekti olan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qeydiyyatının 

aparılması müəyyən çətinliklər törətdiyindən onların qeydiyyatını aparan 

avtomatlaşdırılmış sistemin yaradılması vacibdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə qeyd 

olunan sistem mövcuddur və qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında müqavilələrə 

müvafiq olaraq cinayətkarların ekstradisiyası zamanı qarşıya çıxa biləcək 

problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır.  

 

 


