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Mövzu № 4: “Kargüzarlıq fəaliyyətində informasiya texnologiyaları. 
 

PLAN: 
1. “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramlarının məqsədi və əsas istiqamətləri. 
2. İnformasiya texnologiyaları kargüzarlığın effektivliyinin artırılması vasitəsi kimi. 
3. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi. 

 
Ə D Ə B İ Y Y A T : 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət hakimiyyət orqanlarında, idarə, 
təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.09.2003-cü il tarixli 
935 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14.07.2015-ci il tarixli Fərmanı. 

2. “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 
2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11.08.2010-cu il tarixli 
Sərəncamı. 

3. “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 
2005-2008-ci  illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron Azərbaycan)” təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.10.2005-ci il tarixli 
Sərəncamı. 

4. “Elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 09.03.2004-cü il tarixli Qanunu. 

5. İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının 03.04.1998-ci il tarixli Qanunu. 

6. “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında” 04.09.2012-ci il tarixli 
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7. “Azərbaycan Respublikası daxili işlər orqanlarında və Daxili Qoşunlarda elektron 
sənəd dövriyyəsinin təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” DİN-in 
21.11.2016-cı il tarixli Q42-001-16 nömrəli qərarı. 

8. Musayev E. Kargüzarliğin təşkili : dərs vəsaiti. /Qanun Nəşriyyatı. Bakı 2012. 
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11. Асеев Г.Г. Электронный документооборот : Учебник. Киев, 2007. 500 с.  
12. Бобылева М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к 

электронному. Вопросы теории и практики., Москва, 2019. — 470 с. 
13. Кузнецов С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления. Москва, 2017. — 470 с. 
14. Ələkbərov R., Zeynalova D, Paşayev İ.  Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sisteminin 

Yaradılması Məsələləri. “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” 
üzrə I Respublika Konfransı, Bakı, 17.05.2017-ci il. Səh 232-235.  

15. Hacırəhimova M. E-sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 
bəzi aspektləri. “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II 
Respublika Elmi-Praktiki Konfransı, Bakı, 14.05.2015-ci il. Səh 159-162. 

16. Prezident elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqda əsasnaməni təsdiqləyib // 
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GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu, güclü iqtisadiyyatın 

yaradılması, cəmiyyətin demokratikləşməsi, əhalinin rifahının yüksəldilməsi və insan 

inkişafının təmin edilməsi istiqamətlərində çoxşaxəli fəaliyyət həyata keçirilir. Görülən 

işlər, eyni zamanda Azərbaycanın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə 

beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi 

mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və ölkənin müdafiə qabiliyyətinin 

artırılmasına, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə və qorunub saxlanılmasına, 

davamlı inkşafının təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

Qeyd olunan məsələlərin həllində informasiya texnologiyalarının xüsusi yeri 

vardır və bu sahənin inkişaf səviyyəsi qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmağa təsir edən 

amillərdəndir. Müxtəlif dövlətlərdə, xüsusən də inkişaf etmiş dövlətlərdə bu məqsədlə 

informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşdırılmasına səy 

göstərilir və bu fəaliyyət BMT-nin Minilliyin Sammitində müəyyən edilmiş inkişaf 

məqsədləri ilə tam uzlaşır. 

Azərbaycan Respublikasında da bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət aparılır və 

informasiya texnologiyaları sahəsi ölkənin inkişaf prioritetlərinə daxil edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2003-cü il fevralın 17-də 1146 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003—2012-ci illər)" 

həyata keçiriləcək işlərin ümumi xəttini müəyyənləşdirmişdir. 

Bu addımlar ölkədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dövlət 

orqanlarında istifadəsinin səmərəliliyinin artırılmasının, əhalinin bu orqanlarla 

əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaşdırılmasının və bürokratik əngəllərin aradan 

qaldırılmasının, ölkədə yaradılan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin qarşılıqlı 

uzlaşmasının əsasını qoydu. 

2004-cü ildə qəbul edilmiş "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə elektron sənəd dövriyyəsinin 

yaradılmasına və elektron imza tətbiq edilən yeni proseslərin, o cümlədən yeni iqtisadi 

fəaliyyət sahələrinin inkişafına şərait yaratdı. 

2005-2008-ci illər üçün “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramında nəzərdə 

tutulan tədbirlər informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etmək üçün ilkin mərhələdə 

görüləcək işləri əhatə etmişdir.  

Qeyd olunan əsas hədəflər nəzərə alınaraq, ilkin Dövlət Proqramının məntiqi 

davamı və Milli Strategiyanın icrası məqsədi ilə 2010-2012-ci illəri əhatə edən növbəti 

mərhələ üçün yeni Dövlət Proqramı hazırlanmışdır.  

İKT-dən istifadə etməklə dövlətin texnoloji sisteminin dəyişdirilməsi və onun 

müasir tələblərə uyğun formalaşdırılması zamanın tələbidir. Artıq bu gün bizim 

gözlərimiz qarşısında bütün dünyanı əhatə edən, qlobal informasiya-

telekommunikasiya şəbəkələrinin yaradılması və inkişafı ilə əlaqədar yeni növbəti 

informasiya inqilabı  baş verir. Bu yeni sosial-texniki inqilab bəzən elektron inqilab da 

adlandırılır. Bununla əlaqədar mühazirədə elektron inqilabın hansı zərurətdən 

doğulduğu, informasiya cəmiyyətinin formalaşması, Azərbaycanda elektron hökumətin 

yaradılması ilə bağlı görülən işlər, kargüzarlıq fəaliyyətində informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi, daxili işlər orqanları sahəsində elektron sənəd dövriyəsi 

sisteminin həyata keçirilməsi barədə ətraflı məlumat verilir.   
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Sual 1. “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramlarının məqsədi və əsas 
istiqamətləri. 

XX əsrin sonlarında informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilərək yeni bir 

mərhələyə çatması, onların tətbiq dairəsini daha da genişləndirilməsi ilə 

nəticələnmişdir. İnformasiya texnologiyaları ənənəvi sahələrin informasiya ilə təmin 

edilməsindən daha mürəkkəb sistemlərin idarə olunması kimi yeni bir tarixi mərhələnin 

başlanmasına səbəb olmuşdur. Yəni, ilk əvvəl hesablama əməliyyatları və 

informasiyanın emal edilməsi kimi təşəkkül tapan informasiya texnologiyaları müasir 

dövrdə idarəetmə və nəzarət funksiyalarını öz üzərinə götürməklə dövlət idarəçiliyində 

praktiki tətbiqini tapmışdır. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) sürətlə inkişaf etdiyi və 

İnternetin geniş yayılmağa başladığı bir dövrdə dövlət idarəçiliyi sahəsində mövcud 

olan bürokratik problemin həlli üçün əsas addımlardan biri İKT-dən istifadə etməklə 

dövlətin texnoloji sisteminin dəyişdirilməsi və onun müasir tələblərə uyğun 

formalaşdırılması oldu. Texnoloji sistemin radikal dəyişiklikləri isə ictimai fəaliyyətin 

bütün sahələrinə mədəniyyətə, siyasətə, sənayeyə, kənd təsərrüfatına və s. 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Belə faktorlar tarixin bəzi mərhələlərində elə güclü təsirlərə 

malik olublar ki, onları texnoloji inqilab kimi qiymətləndirmişlər. Hər texnoloji inqilabın 

kökündə bir informasiya inqilabı durur ki, o da öz növbəsində, cəmiyyətin keyfiyyətcə 

yeni texnoloji inkişaf səviyyəsinə keçməsinə zəruri şərait yaradır. Ona görə də 

bəşəriyyətin inkişafında bu və ya digər mərhələnin əsas fərqləndirici əlaməti dövlət 

quruluşunun növü ilə deyil, məhz dövlətin texnoloji sistemi ilə müəyyənləşdirilir.  

Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu, güclü iqtisadiyyatın yaradılması, 

cəmiyyətin demokratikləşməsi, əhalinin rifahının yüksəldilməsi və insan inkişafının 

təmin edilməsi istiqamətlərində çoxşaxəli fəaliyyət həyata keçirilir. Görülən işlər, eyni 

zamanda Azərbaycanın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq 

əlaqələrinin genişlənməsinə, qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına, 

ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə və qorunub saxlanılmasına, davamlı inkşafının 

təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

Ölkəmizdə aparılan uğurlu xarici və daxili siyasət, həyata keçirilən islahatlar və 

irimiqyaslı layihələr sayəsində ictimai həyatın iqtisadi və sosial-siyasi sahələrində 

dinamik inkişafa nail olunmuşdur. Cəmiyyətin demokratikləşməsi və əhalinin rifahının 

yüksəlməsi ilə müşayiət olunan bu inkişaf respublikanın beynəlxalq nüfuzunu, müdafiə 

qüdrətini, iqtisadi potensialını artırmaqla, Azərbaycan dövlətinin qloballaşan dünyanın 

bərabərhüquqlu subyekti kimi çıxış etməsinə və inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil 

olmasına möhkəm zəmin yaratmışdır. 

Qeyd olunan məsələlərin həllində rabitə və informasiya texnologiyalarının xüsusi 

yeri vardır və sahənin inkişaf səviyyəsi qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmağa təsir 

edən amillərdəndir. Müxtəlif dövlətlərdə, xüsusən də inkişaf etmiş dövlətlərdə bu 

məqsədlə informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın 

formalaşdırılması strateji məqsəd kimi müəyyən olunmuşdur. 
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Müasir mərhələdə Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı inkişafı siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən elan olunan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sosial-

iqtisadi sistemin bütün sahələrinə və insanların gündəlik fəaliyyətinə sürətlə nüfuz 

edərək, ictimai-iqtisadi münasibətlərin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən 2003-cü 

il fevralın 17-də 1146 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli 

Strategiya (2003-2012-ci illər)” görüləcək işlərin ümumi xəttini müəyyənləşdirmişdir. 

Bu addımlar İKT-nin dövlət orqanlarında istifadəsinin səmərəliliyinin artırılmasının, 

əhalinin bu orqanlarla əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaşdırılmasının və bürokratik 

əngəllərin aradan qaldırılmasının, ölkədə yaradılan müxtəlif təyinatlı informasiya 

sistemlərinin qarşılıqlı uzlaşmasının əsasını qoydu. 

2004-cü ildə qəbul edilmiş “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə elektron sənəd dövriyyəsinin 

yaradılmasına və elektron imza tətbiq edilən yeni proseslərin, o cümlədən yeni iqtisadi 

fəaliyyət sahələrinin inkişafına şərait yaratdı. 

2005-ci ildə qəbul edilmiş “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ölkədə telekommunikasiya fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi, 

təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirdi və telekommunikasiya resurslarının məqsədyönlü 

planlaşdırılmasına və ədalətli istifadə olunmasının tənzimlənməsinə təkan verdi. 

2005-2008-ci illər üçün “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramında nəzərdə 

tutulan tədbirlər informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etmək üçün ilkin mərhələdə 

görüləcək işləri əhatə etmişdir. Proqram üzrə görülmüş işlər sayəsində respublikanın 

rabitə və informasiya texnologiyaları bazarında azad rəqabət mühitinin yaradılması, 

sahəyə investisiyaların cəlb edilməsi və özəl sektorun inkişaf etdirilməsi üzrə mühüm 

addımlar atılmışdır. Sahənin normativ hüquqi bazası inkişaf etdirilmiş, 

telekommunikasiya infrastrukturu müasirləşdirilmiş, ən yeni texnologiyaların tətbiqi 

genişləndirilmiş, əhaliyə, müəssisə və təşkilatlara göstərilən rabitə xidmətlərinin 

kəmiyyəti və keyfiyyəti yüksəldilmişdir. Respublika əhalisinin İKT-dən istifadə 

səviyyəsinin artırılması, sahə üçün yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması və digər 

istiqamətlərdə müəyyən işlər görülmüşdür. Bütün bunlar Milli Strategiyanın növbəti 

mərhələsinin icrası üçün əsaslı zəmin yaratmışdır.  

Telekommunikasiya və poçt infrastrukturunun yeni texnologiyalar əsasında 

modernləşdirilməsinin tam başa çatdırılması, keyfiyyətli və qənaətbəxş 

telekommunikasiya xidmətlərinin təqdim olunması, peyk rabitəsi texnologiyalarından 

istifadə, “E-hökumət” həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi və bütövlükdə cəmiyyətdə 

İKT-dən istifadənin səviyyəsinin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Eyni zamanda, informasiya cəmiyyətinin tələblərindən irəli gələn dövlət 

informasiya sistemlərinin inkişafı, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, e-imza 

və elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqi, elektron və poçt-maliyyə xidmətlərinin təşkili, 

ayrı-ayrı sahələr üzrə İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi, İnternet-dən istifadə 
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səviyyəsinin artırılması və İKT üzrə kadr hazırlığı prioritet məqsədlər kimi müəyyən 

edilmişdir.  

Qeyd olunan əsas hədəflər nəzərə alınaraq, ilkin Dövlət Proqramının məntiqi 

davamı və Milli Strategiyanın icrası məqsədi ilə 2010-2012-ci illəri əhatə edən növbəti 

mərhələ üçün yeni Dövlət Proqramı hazırlanmışdır. Bu Proqram əvvəlki Dövlət 

Proqramının nəticələrinin qiymətləndirilməsi, dövlət orqanlarının, biznes sektorunun 

və cəmiyyətin müasir rabitə və informasiya texnologiyalarına olan tələbatının təhlil 

edilməsi, dünya təcrübəsinin öyrənilməsi, beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən 

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ) və Ümumdünya Poçt İttifaqının (ÜPİ) 

tövsiyələri, həmçinin respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla 

tərtib edilmişdir. Sahələrarası xarakter daşıyan Dövlət Proqramı, cəmiyyətin inkişafına 

xidmət edəcək tədbirləri, nazirlik, komitə və digər təşkilatların təqdim etdiyi layihələri 

özündə əks etdirmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı 

üzrə 2005-2008-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş Dövlət Proqramının məqsədi 

Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafını təmin etmək və bu 

yolla ölkənin hərtərəfli tərəqqisi üçün xidmət göstərmək, eyni zamanda İKT-nin inkişafı 

üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsini təmin etmək, müəyyən edilmiş 

məqsədlərə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq layihələri planlaşdırmaq və icra 

etməkdən ibarət olmuşdur.  

Bununla əlaqədar aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən edilmişdir: 

 rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin gələcək inkişafı üçün islahatların 

aparılması və effektiv mexanizmin formalaşdırılması; 

 qlobal informasiya fəzasına inteqrasiyanın genişləndirilməsi; 

 cəmiyyətin, iqtisadiyyatın, dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin 

ümumistifadəli rabitə və informasiya texnologiyaları şəbəkələrinə qoşulma 

imkanlarının və onların artan tələbatının təmin edilməsi;  

 ölkənin milli informasiya təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması, informasiya 

fəzasının təhlükəsizliyinin və vətəndaşların informasiya  

 hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi;  

 rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafını təmin etmək üçün normativ-

hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi;  

 rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində standartlaşdırmanın, 

sertifikatlaşdırmanın, radiotezlik və nömrələnmə ehtiyatlarının tənzimlənməsinin 

beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edilməsi;  

 rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinə investisiyaların cəlb edilməsinə 

şərait yaradılması və özəl sektorun inkişaf etdirilməsi;  

 poçt şəraitinin modernləşdirilməsi və yeni xidmət növlərinin istifadəyə verilməsi;  

 yeni texnika və texnologiyalar tətbiq edilməklə, daha keyfiyyətli radio-televiziya 

yayımı və peyk rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi;  
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 innovasiya siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və informasiya cəmiyyətinin 

qurulmasını təmin edən fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların aparılması;  

 təhsil sahəsində müasir texnologiyalardan geniş istifadə olunması, yüksək 

ixtisaslı kadrların, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi üzrə  

 mütəxəssislərin hazırlığının təmin edilməsi;  

 sahə üzrə sənayenin inkişafının təmin edilməsi, yerli istehsalın 

stimullaşdırılması və onun ixrac potensialının dəstəklənməsi;  

 rabitə və informasiya texnologiyaları bazarında sərbəst və azad rəqabət 

şəraitinin yaradılması;  

 dövlət, ictimai və sahə informasiya resurslarının formalaşdırılması, informasiya 

sistemlərinin və şəbəkələrinin yaradılması.  

Dövlət Proqramının məqsədi Milli Strategiyadan irəli gələn vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi, respublikanın informasiya cəmiyyətinə keçidinin təmin edilməsi, İKT-nin 

inkişafını və geniş tətbiqini təmin etmək yolu ilə informasiya və biliklərə əsaslanan, 

rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün zəminin 

formalaşdırılması, dövlət idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması və 

qərarların qəbulu prosesində vətəndaşların və sosial institutların iştirakı imkanlarının 

genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya məhsulu və xidmətlərinə olan tələbatının 

dolğun ödənilməsidir.  

Dövlət Proqramında qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərin 

həlli nəzərdə tutulur: 

 respublikada müasir informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsi, fiziki və hüquqi şəxslərin dövlət orqanlarının fəaliyyəti haqqında 

məlumatlara, həmçinin dövlət, ictimai və sahə informasiya resurslarına çıxışının 

genişləndirilməsi, informasiya və kommunikasiya xidmətlərinin genişləndirilməsi və 

onların keyfiyyətinin artırılması; 

 dövlət idarəçiliyinin bütün səviyyələrində İKT həllərinin tətbiqi, dövlət 

informasiya sistemləri və resurslarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi; 

 vahid texnoloji standartlar əsasında dövlət informasiya resursları və 

sistemlərinin inteqrasiyasının təmin edilməsi, dövlət orqanları arasında etibarlı və 

təhlükəsiz informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün vahid konfidensial 

multiservis şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi, təşkilati-texniki, texnoloji tədbirlərin həyata 

keçirilməsi və müvafiq mühitin formalaşdırılması; 

 dövlət orqanlarının göstərdiyi xidmətlərin operativliyinin və keyfiyyətinin, habelə 

dövlət idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün “Е-hökumət” 

həllərinin geniş tətbiqi, “bir pəncərə” prinsipi əsasında elektron xidmətlərin təşkili; 

 müasir inkişaf tələblərinə uyğun olaraq, sahə üzrə normativ hüquqi bazanın 

təkmilləşdirilməsi; 

 sahə üzrə standartlaşdırma və sertifikatlaşdırmanın beynəlxalq təcrübəyə uyğun 

həyata keçirilməsi; 

 müasir İKT ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin artırılması; 
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 İKT xidmət və məhsullarının istehsalının inkişaf etdirilməsi və ixrac potensialının 

artırılması;  

 yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi, sahə üzrə xidmətlərin, o cümlədən poçt 

və telekommunikasiya (o cümlədən peyk rabitəsi) xidmətlərinin genişləndirilməsi və 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

 poçt şəbəkəsi vasitəsilə poçt-maliyyə xidmətlərinin həyata keçirilməsinin inkişaf 

etdirilməsi; 

 e-ticarət, e-səhiyyə kimi mütərəqqi fəaliyyət formalarının inkişaf etdirilməsi;  

 "rəqəmsal geriliyin" azaldılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

 informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqamətində vahid elmi-texniki və 

innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi; 

 informasiya cəmiyyətinin qurulması üzrə görülən işlərə ictimai nəzarətin təmin 

edilməsi. 

Vətəndaş və təşkilatların dövlət xidmətlərinə sürətli və keyfiyyətli çıxışının təmin 

edilməsi və İKT-nin geniş tətbiqi yolu ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması və şəffaflığının təmin olunması yönəlmiş 2005-2008-ci illər üçün “Elektron 

Azərbaycan” Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 

aşağıdakı istiqamətlər müəyyən olunmuşdur: 

 rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində iqtisadi-struktur islahatlarının 

aparılması; 

 rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində modernləşmə və yeni 

texnologiyaların tətbiqinin həyata keçirilməsi; 

 informasiya cəmiyyətinə keçid üzrə layihələrin hazırlanması və həyata 

keçirilməsi. 

 2010-2012-ci illəri əhatə Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinin dörd əsas 

istiqamətləri müəyyən edilmişdir: 

 Milli telekommunikasiya və poçt infrastrukturunun və xidmətlərinin inkişafı; 

 Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron 

xidmətlərin inkişaf etdirilməsi; 

 İnformasiya cəmiyyətinə keçid üçün şəraitin yaradılması; 

 Rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü İKT potensialının gücləndirilməsi. 

Bütün dünyanı əhatə edən, qlobal informasiya-telekommunikasiya şəbəkələrinin 

yaradılması və inkişafı ilə əlaqədar növbəti informasiya inqilabı baş verməkdədir. Bu 

yeni sosial-texniki inqilab bəzən elektron inqilab da adlandırılır. Əvvəlki bütün elmi-

texniki inqilablar kimi, cəmiyyətin həyatında köklü dəyişiklər edən bu inqilaba ilk yaxın 

olan ölkələr, o vaxtlar əhalisinin 30-50%-ni İnternet istifadəçiləri təşkil edən ABŞ, 

Fransa, İngiltərə, İtaliya, Sinqapur, Avstraliya, Almaniya və digər inkişaf etmiş ölkələr 

oldular. Həmin ölkələr vətəndaşların marağını nəzərə alaraq mərkəzi orqanların bəzi 

vəzifələrinin yerli orqanlara verilməklə, dövlət məsuliyyətinin artırmaq, vəsaitlərin idarə 

edilməsini təkmilləşdirilmələ, bazar münasibəti elementlərini tətbiqi təşkil etməklə 

dövlət idarəçiliyi sistemində və hökumət orqanlarında islahatlara başladılar. Bu 

tədbirlərlə yanaşı dövlət idarəetmə sisteminin elektron infrastrukturunun inkişaf 
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etdirilməsi, inzibati idarəetmə fəaliyyətinin bir hissəsinin avtomatlaşdırılması, yəni 

onun “kağız dünyasından” rəqəmsal məkana keçirilməsi də həyata keçirilirdi. “Elektron 

hökumət (E-hökumət)” və ya “Elektron idarəetmə”  adlanan bu mərhələni, müasir 

informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dövlət təşkilatları və vətəndaşların 

qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən kommunikasiya infrastrukturunun təməli hesab etmək 

olar.  

Beynəlxalq standartlara görə E-hökumətin əsas funksiyaları hökumətin biznes 

(G2B “government-to-business”), hökumət orqanları (G2G “government-to- 

government”) və vətəndaşlar (G2C “government-to-citizen”) ilə qarşılıqlı əlaqəsini 

təmin etməkdir. Bu funksiyalar əsasən ölkə daxilindəki tələbatları ödəməyə 

yönəlmişdir.  

 Dünya təcrübəsi göstərir ki, hansı ölkələr ki, informasiya texnologiyalarının 

inkişafı, tətbiqi və istifadəsi sahəsində irəlidə gedir, həmin ölkələrdə  iqtisadi artım, 

əhalinin əmək məhsuldarlığı, həyat və yaşayış səviyyəsi də yüksəkdir. Ona görə də 

respublikamızda bütün fəaliyyət sahələrində İKT-nin geniş tətbiqi dövlət orqanlarında 

işin keyfiyyətinin və şəffaflığının artırılmasına, bürokratik əngəllərin aradan 

qaldırılmasına, vətəndaşların keyfiyyətli təhsil, tibbi xidmət və sosial təminatlar alması 

üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına xidmət etməklə bərabər, həm də ölkəmizin 

ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyasına, respublikamızın siyasi, 

hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, 

qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə şərait 

yaradacaqdır. 

2004-2006-cı illərdə “Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri 

haqqında” Qanun, müvafiq qaydalar, o cümlədən “Fərdi identifikasiya nömrəsinin 

verilməsi qaydası” təsdiq edilmiş, ölkədə fərdi identifikasiya nömrəsinin (FİN) 

tətbiqinə, fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərməsinə hüquqi əsas yaradılmış, Əhalinin Dövlət Reyestri ilə bağlı 

layihələndirmə və praktiki işlərin təşkilinə başlanılmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları üzrə Milli strategiya”nın (2003-2012-ci illər) həyata keçirilməsi 

istiqamətində “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” və “İnformasiya əldə etmək 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının icrası ilə əlaqədar, dövlət 

orqanlarının avtomatlaşdırılmış qarşılıqlı informasiya əlaqəsinin təmin olunması 

məqsədi ilə vahid elektron sənəd mübadiləsi sisteminin tətbiqi bazasında dövlət 

orqanlarının informasiya infrastrukturunun yaradılması həyata keçirilir. Bu məqsədlə: 

- “Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri”, “Hüquqi şəxslərin Dövlət 

Reyestri”, “Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin 

dövlət reestri”, “Daşınmaz əmlakın dövlət  reyestri” və s. ; 

- elektron sənəd dövriyyəsi, elektron arxiv informasiya sistemləri; 

- "E-hökumət"in elementləri olan standart informasiya sistemləri (”Giriş-Çıxış və 

qeydiyyat” Avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi (AMAS), Vergi ödəyicilərinin 

dövlət reyestri, Avtomatlaşdırılmış gömrük informasiya sistemi və s.) yaradılıb inkişaf 

etdirilir. 
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Sual 2. İnformasiya texnologiyaları kargüzarlığın effektivliyinin artırılması 
vasitəsi kimi. 

İdarəetmə aparatlarında iş proseslərinin gedişatı kargüzarlıq əməliyyatlarında 
əks olunur. İdarəetmə aparatı işçilərinin işinin təşkilində kargüzarlığın düzgün 
qurulmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Müasir dövrdə idarəetmənin yeni formalarına 
keçilməsi, müəssisələrlə dövlət idarələri arasında münasibətlərin yaradılması sənəd 
və sənədlər dövriyyəsinin həcminin artmasına səbəb olmuşdur. 

Sənəd və sənədlər dövriyyəsi ilə bağlı fəaliyyət isə kargüzarlıq adlanır. 
Kargüzarlıqla bağlı fəaliyyətə dövlət aparatlarında və müəssisələrində sənədlərlə 
işləmə prosesi, sənədlərin hazırlanması, onların qəbulu, təsnifatı, icra üçün verilməsi, 
icrasına nəzarətin aparılması, sənədlərin hazırlanması kimi işlər aiddirlər. 

Kargüzarlıq – təşkilatın öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar 
sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətdir. Fasiləsiz olaraq təşkilatın və 
ya müəssisənin fəaliyyətinin düzgün təşkili sənədləşdirmə xidmətinin iş şəraitindən 
asılıdır. Kargüzarlıq prosesi zamanı təşkilatın fəaliyyətində sənədləşdirməni və rəsmi 
sənədlərlə işin təşkilini təmin edən müxtəlif məsələlər üzrə idarə qərarları qəbul edilir. 
Bu halda qərarların qəbul olunması və həlli üçün lazımlı informasiya sənədlər şəklində 
təsvir edilmiş ola bilər. Buna görə kargüzarlığı həmçinin idarənin (idarəetmənin) sənəd 
təminatı adlandırırlar. Kargüzarlığın təşkilindən idarəetmənin effektivliyi, əlverişlilik, 
operativlik, işçilərinin əmək mədəniyyəti və digər amillər asılıdır. İdarəetmədə yeni 
informasiya texnologiyalarının, yeni ofis proqramlarının istifadəsi kargüzarlığın 
ənənəvi qaydaları əsasında həyata keçirilir. Kargüzarlıq iki ayrılmaz komponentdən 
ibarətdir: sənədləşmələr və sənədlərlə işin təşkili. Sənədləşmə - işin icra olunması 
üçün əldə edilmiş məlumatların materiallarda əks olunmasıdır. Bu prossesin mahiyyəti 
sənəd formalarının qanunauyğun olaraq hazırlanmasının təşkil edilməsidir. Sənədlərlə 
işin təşkili - sənədləşmə mərhələsindən sonra, sənədlərin icrası, qeydiyyata alınması, 
saxlanması və digər əməliyyatların aparılmasıdır.  

Kargüzarlıq aşağıdakı məsələləri tənzimləyir: 

 sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydalarını; 

 sənədlərlə işləmək qaydalarını; 

 sənədlərin saxlanması qaydalarını; 

 sənədlərin arxivdə saxlanmasına ötürülməsi qaydalarını; 

 kargüzarlıq xidmətinin işini (funksiyalar, struktur); 

 yeni informasiya sistemlərinin tətbiqini; 

 məhdud giriş qrifinə sahib olan sənədlərlə işi; 
Sənədləşmə və sənəd dövriyyəsinin təşkil proseslərini həyata keçirən kargüzarlıq 

xidməti aşağıdakı əsas vəzifələri özündə birləşdirir:  

 daxil olan sənədləri qəbul etmək, qeydə almaq, aidiyyəti üzrə bölüşdürmək və 
icraçılara çatdırmaq;  

 sənədləri göndərmək;  

 sənədlərin icra müddətinə nəzarət etmək;  

 icra edilmiş sənədləri struktur bölmələrindən tələb etmək;  

 sənədlərin surətlərini çıxarmaq, çoxaltmaq və stenoqrafiya işlərini həyata 
keçirmək;  

 sənədləri işlər üzrə formalaşdırmaq və arxivə vermək;  

 sənədləri saxlamaq və onlardan istifadə edilməsini təmin etmək;  
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 kargüzarlığın müntəzəm surətdə təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təşkilatın bütün 
fəaliyyət sahələrində kargüzarlıq işinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək, 
kargüzarların peşə hazırlığını artırmaq;  

 tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmasına nəzarət etmək.  
İdarəetmədə sənəd dövriyyəsinin təşkili. Sənəd dövriyyəsi - müəssisədə 

sənədlərin yaradılması və ya əldə edildiyi tarixdən icradan çıxdığı və ya 
göndərilməsinə qədər olan hərəkətidir. 

Sənəd dövriyyəsinin təşkilində mərhələlərdən biri daxil olan korrespondensiyanın 
qəbulu, qeydiyyatı və nəzərdən keçirilməsidir. Qeydiyyatın başlıca prinsipi onun 
birdəfəlik olması hesab edilir. Hər bir sənəd verilmiş müəssisədə yalnız bir dəfə qeydə 
alınmalıdır. Korrespondensiyanın qeydi müəssisənin rəhbəri tərəfindən verilmiş əmr 
əsasında təyin olunan işçi tərəfindən yerinə yetirilir. 

Daxil olan korrespondensiyanın qeydiyyatı zamanı aşağıdakı məlumatlar qeyd 
olunur: 

 sıra nömrəsi; 

 sənədin tarixi; 

 sənədin gəldiyi ünvan; 

 sənədin qısa məzmunu; 

 sənədin kimə ünvanlandığı; 

 sənədin qəbul edilməsi tarixi. 
Sənədlərin hazırlanması, rəsmiləşdirilməsini və göndərilməsi. Sənəd 

dövriyyəsinin növbəti mərhələsi xidməti sənədlərin hazırlanmasını, rəsmiləşdirilməsini 
və çoxaldılmasından ibarətdir. Sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi zamanı 
onların hüquqi qüvvəsini, məqsədəuyğunluğunu və əsaslılığını, operativ icrasını təmin 
edən bir sıra tələblərə və qaydalara cavab verməlidir. 

Sənəd dövriyyəsinin növbəti mərhələsi – xidməti sənədlərin icrasına nəzarət və 
onların icrasının yoxlanılmasıdır. Xidməti sənədlərin vaxtında icrasına dair məsuliyyət 
yerli idarəetmə orqanlarının rəhbərləri üzərinə qoyulur. 

Sənədlərin qruplaşdırılması, qovluqların  formalaşdırılması. Sənədlərin 
düzgün qruplaşdırılması, qovluqların  formalaşdırılmasının, onların uçotunun və 
saxlanma müddətinin vahid qaydada təşkili məqsədilə qovluqların vahid nomenklaturu 
tərtib olunur və təsdiqlənir.  

Sənəd dövriyyəsi sənədlərin təşkilata daxil olduğu andan və ya nəşr olunduğu 
vaxtdan onların icrasına və ya göndərilməsinə qədər olan hərəkətidir. Yerli idarəetmə 
orqanlarında sənəd dövriyyəsinin təşkili kargüzarlıq qaydaları və normalarına uyğun 
baş verir.  

Kargüzarlıq fəaliyyətində informasiya texnologiyaları. İnformasiya 
cəmiyyətinin əsas elementlərindən olan E-dövlətin yaradılmasında əsas məqsəd 
İnternet və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə 
etməklə dövlət idarələrinin vətəndaşlara göstərdikləri elektron xidmətlərin səviyyəsini 
yüksəltmək, dövlət informasiya resurslarına girişi sadələşdirmək, cəmiyyətin bütün 
təbəqələrinin dövlət idarəçiliyində aktiv iştirakını təmin etmək və bununla da 
idarəçiliyin səmərəliliyini artırmağa nail olmaqdır.  

E-dövlət mühitində tətbiqi məsələlər sırasında ən vacibi dövlət və hökumət, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarında kargüzarlığın və sənəd dövriyyəsinin elektron formaya 
keçirilməsidir. Nəticədə elektron sənədlərin rolu artır, ənənəvi daşıyıcılardakı kağız 
sənədləri sıxışdıraraq aradan çıxarır. Kargüzarlığın normariv hüquqi bazası inkişaf 
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edir, elektron sənədlərin hüquqi əsasını təmin edən elektron imzanın tətbiqi ilə 
elektron xidmətlər olduqca təkmilləşir.  

Kargüzarlıq fəaliyyətuində informasiya texnologiyalarının tətbiqi sənədlərin 
hazırlanması və emalına sərf olunan əməyin və vaxtın azalmasını, idarəçilikdə 
qərarların qəbul edilməsini, icra intizamının yüksəldilməsini və nəzarət mexanizminin 
sadələşməsini, əhaliyə xidmətin operativliyini, dövlət və özünüidarəetmə orqanlarının 
fəaliyyəti haqqındakı informasiya və xidmətlərə əlyetərliyi, tabeçiliyində olan və digər 
təşkilatlarla əlaqələrin sürətləndirilməsinə, eyni zamanda  müəyyən iqtisadi səmərəlilik 
əldə etməyə imkan verir. 

Hər dövrdə sənədlərin idarə olunması işində daha müasir texnologiyalar tətbiq 
olunmuş və zaman keçdikcə bu prosesin avtomatlaşdırılmasına tələb dəyişmişdir. Son 
zamanlar kağız sənədlər elektron sənədlərlə əvəz olunmaqdadır. Hər il elektron 
sənədlərin sayının sürətlə artıması müşahidə olunur. Analitik şirkətlərin kağız 
sənədlərdən elektron sənədlərə keçid üzrə statistik məlumatları və proqnozları vardır. 
IDC (International Data Corporation) analitik şirkəti 2004-cü ilə qədər dünyada 
sənədlərin 30%-nin elektron, 70%-nin isə kağızda, 2005-ci ildə bu nisbətin 50%-in 
50%-ə olması, 2025-cu ildə 95%-in 5%-ə olmasını proqnozlaşdırır. Bütün dünyada hər 
il 6 milyarda yaxın yeni sənəd hazırlanır, ildə işçinin təxminən 150 saat vaxtı  
sənədlərin yaradılmasına, göndərilməsinə və lazımi sənədin axtarışına sərf olunur. 
Belə qiymətləndirmə də vardır ki, rəhbər iş vaxtının 45%-ni, referent 75%-ni, sıravi 
əməkdaş 30%-ni sənədlərlə işləmək üçün sərf edir. 

Elektron kargüzarlı sistemlərinin problemləri. Elektron kargüzarlıq sisteminin 
əksəriyyəti korporativ xarakter (qapalı) daşıdığından istifadəçilərin sayı, girişə 
məhdudiyyətlər mövcuddur. Mahiyyət etibarilə dövlət də eyni qaydalar üzrə idarə 
olunan və eyni alətlərdən istifadə edən daha böyük korporasiyadır. Elektron 
kargüzarlıq sistemində dövr edən və saxlanılan korporativ informasiyanın həcminin 
dəfələrlə artması “bu günün xarakterik əlaməti”dır. IDC-nin hesabatına görə emal 
olunan və saxlanılan korporativ informasiyanın həcmi ildə 70% artır, 3 min əməkdaş 
hər gün e-poçt vasitəsilə terabaytlarla informasiya ötürürlər. E-dövlətdə sənəd 
dövriyyəsi sisteminin miqyası daha genişdir. Burada nazirliklərin, idarə və təşkilatların, 
özəl sektorun korporativ informasiya sistemlərindən daxil olmuş  çox böyük sayda və  
həcmdə sənədlər dövr edir və emal olunur. Sənədlərin axını həm mənbələrinə görə, 
həm də təqdim olunma formasına görə müxtəlifdir. Korporativ mühitdən fərqli olaraq 
e-dövlət açıq və şəffaf bir mühitdir, burada istifadəçilərin sayı qeyri-məhdudur, 
istifadəçilər üçün xidmətlər, dövlət sənədlərinə giriş məkan və zamandan asılı 
olmayaraq interaktiv rejimdə aparılır. Belə bir mühitdə daha səmərəli elektron sənəd 
dövriyyəsinin yaradılması əsas məsələlərdəndir. Məsələnin həllində bir sıra 
problemlər daha aktual görünür.  

Problem 1 –  elektron sənədlərin həcminin yüksək sürətlə artması. Bu vəziyyət 
sənədlərin operativ emalı və sistemləşdirilməsində böyük çətinliklər yaradır. Böyüyən 
arxivdə lazımı sənədin axtarışının nəticəsi qeyri-qənaətbəxş olur. Sorğuya cavab 
olaraq çoxlu sayda sənədlərlərdən ibarət siyahı təqdim olunur. Bu siyahıda sorğuya 
daha relevant sənədin seçilməsi zamanı uzun sürən təhlilər böyük vaxt itkisinə səbəb 
olur və insanın psixoloji durumuna ciddi təsir edir. 

Problem 2 – elektron sənədlərin əksəriyyətinin strukturlaşdırılmamış şəkildə 
olması. İnformasiya strukturlaşdırılmış (VB-nin cədvəlləri) və strukturlaşdırılmamış 
(mətn, audio, video və s.) şəkildə olurlar. E-dövlət mühitində dövr edən sənədlərin 
(qanunlar, sərəncamlar, məktublar, ərizələr, müqavilələr, hesabatlar və s.) 
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əksəriyyətini strukturlaşdırılmamamış informasiya təşkil edir. Bu verilənlər arasında 
mətn sənədlərin əksəriyyət təşkil etməsi, təxminən 80%-90%, onların məzmununun 
operativ təhlilində çətinliklər yaradır. Böyük həcmdə mətn sənədlərin rəhbər və ya 
sistemə xidmət edən şəxs tərəfindən oxunması, öyrənilməsi və mənimsənilməsi 
onların həm vaxt, həm də fiziki imkanları xaricindədir. Bu da öz növbəsində sənədlərin 
çox vaxt ünvanlara çatdırılmasında gecikmələrə, bəzən də aid olduğu ünvana 
çatmamasına səbəb olur.  

Problem 3 – elektron sənədlərin həyat dövrünün idarə olunması. Bu problem isə 
sənədlərin həcminin böyük sürətlə artması və zaman keçdikcə onun biznes dəyəri, 
əlyetərliyi və mühafizəsinə olan tələblərin dəyişməsindən asılı olaraq saxlanılmasında 
yaranan çətinliklərlə bağlıdir. 

Şübhəsiz, göstərilən bu problemlər E-dövlət mühitində sənəd dövriyyəsinin 
avtomatlaşdırılmasına ənənəvi yanaşma ilə həll oluna bilməz. Burada intellektual 
analiz metodlarının köməyi ilə sistemin intellektuallaşması tələb olunur, elektron 
sənədlərin intellektual emalı və dövriyyəsi sisteminin işlənməsi istiqamətində 
tədqiqatların aparılması zərurəti yaranır.  

Elektron sənədlərin intellektual emalı. Elektron kargüzarlıq sistemində dövr 
edən və saxlanılan sənədlərin tipləri müxtəlifdir. Dövr edən sənədlərin 80%-dən 
çoxunun mətn tipli olmasını nəzərə alsaq, problemlərlə bağlı mətn tipli elektron 
sənədlərin məzmuna görə avtomatik təsnifatı, indeksləşdirilməsi və dövriyyəsinin 
təşkilinin insan faktoru olmadan sistem tərəfindən avtomatk yerinə yetirilməsi, 
intellektual axtarışı və elektron sənədlərin həyat tsiklinin idarə olunması kimi 
məsələlərin həlli nəzərdə tutulur. 

Mətn tipli elektron sənədlərlə iş zamanı əsas məsələ sənədlərin məzmununa 
görə təsnifatı, digər məsələ isə məzmununa görə sənədlərin axtarışıdır. 

Strukturlaşdırılmış informasiyalarda biliklərin aşkar edilməsində istifadə olunan 
Data Mining texnologiyasından fərqli olaraq, Text Mining mətn sənədlər üzərində 
intellektual əməliyyatların aparılmasında ən mükümməl texnologiyadır. Text Mining  
mətn tipli sənədlərdə müəyyən alqoritmlərin köməyi ilə xarakterik elementləri və ya 
xüsusiyyətləri aşkarlamağa, sənədin bu və ya digər qrupa mənsub olub-olmamasını 
müəyyən etməyə, həmçinin sənədlərin daha intellektual axtarışına (semantik 
axtarışına) imkan verir. Elektron kargüzarlıq sisteminin intellektual imkanlarının həyata 
keçirilməsində məhz Text Mining texnologiyasının imkanlarından istifadə nəzərdə 
tutulur. Text Miningin həll etdiyi əsas məsələlər: mətn sənədlərin təsnifatı 
(Classification); mətn sənədlərin klasterləşdirilməsi (Clustering); biliklərin 
çıxarılmasıdır (Information Extraction).  

Təsnifat üsulunda sənədlər əvvəlcədən müəyyən əlamətlər üzrə mövcud təsnifat 
sxeminə uyğun qruplaşdırılır. Mətn sənədlərin təsnifatında ehtimal modelləri daha çox 
istifadə olunur. Bayes, KNN (k Nearest Neighbor - k ən yaxın qonşular) və s.  ən sadə 
və klassik təsnifat üsullarındandır. Qeyri səlis (fuzzy model) və ontologiyaya 
əsaslanan təsnifat üsulları da mövcuddur.  

Təsnifat üsulundan fərqli olaraq klasterləşmə üsulunda sənədlər  əvvəlcədən 
müəyyən olunmuş təsnifat sxeminin  olmaması şəraitində təsnif olunur. Burada hətta 
klasterlərin sayı belə məlum olmur. Təlim nəticəsində müəyyən təsnifata nail olunur. 
Bir sıra klasterləşmə alqoritmləri mövcuddur. Məsələn, k – means, LSA (Latent 
Semantik Analysis), Suffix Trees və s.  

Bütün axtarış sistemində olduğu kimi Elektron kargüzarlıq sistemində də sorğuya 
görə sənədlər çoxluğundan daha relevant sənədin tapılması əsas şərtdir. Relevantlıq 
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sorğu ilə tapılan sənədin məzmun yaxınlığıdır. Təsnifat üsullarının özləri axtarışın 
səmərəliliyini xeyli yaxşılaşdırır. Çünki bu zaman sənədin axtarışı bütün sənədlər 
çoxluğunda deyil, ancaq müəyyən qrupda aparılır. 

Paylanmış informasiya sistemlərində informasiyanın avtomatik süzülməsi, 
axtarışı məsələlərində multiagent texnologiyadan da geniş istifadə olunur. 

Məzmuna görə təsnifat üsulunun elektron kargüzarlıq sistemində sənədlərin 
avtomatik olaraq ünvanlara çatdırılması məsələsinin həllində də tətbiqi mümkündür. 

Son illərdə mətnlərin qısa xülasə şəklinə salınması üsulu təsnifat məsələlərində 
daha perspektivli istiqamət sayılır və geniş istifadə olunmaqdadır. məzmunu qısaca 
ifadə etmək; Referatlaşdırma mətnlərin əsas məzmununu saxlamaqla xülasənin 
yaradılması prosesidir. Sənədlərin əsli əvəzinə referatları öyrənərkən insan qısa 
zaman müddətində kifayət qədər informasiya əldə edir. Bu da böyük həcmli 
informasiya ilə səmərəli işləməyə şərait yaradır. Referatlaşdırmada TRM (Text 
Relationship Map), LSA və s. metodlarından istifadə olunur. 

Aydındır ki, informasiya istənilən təşkilat üçün müəyyən dəyərə malikdir və 
informasiyanın dəyəri zaman keçdikcə azalır. İnformasiyanın biznes dəyəri və zaman 
keçdikcə bu dəyərin dəyişməsini nəzərə almaqla sənədlərin saxlanılmasını daha 
səmərəli idarə etmək mümkündür. Bu yanaşma İLM (İnformation Lifecycle 
Management) konsepsiyası adlanır. Bu konsepsiyaya əsasən gərəkli informasiya 
avtomatik olaraq daha sürətli, etibarlı və mühafizə olunan saxlama sisteminə, vaciblilik 
dərəcəsi nisbətən az olan informasiya isə öz növbəsində daha ucuz və aşağı sürətli 
saxlama sisteminə yerini dəyişir. Lazımsız informasiya isə avtomatik olaraq sistemdən 
silinir. Bu vəziyyət dövrü bir proses təşkil edir. 

Bu işin həyata keçirilməsi üçün bir sıra texnoloji həllər tətbiq etmək mümkündür: 
verilənlərin bir sinif saxlama sistemlərindən digərinə avtomatik miqrasiyası üsulları, 
güzgü əksi, ehtiyat surətləri və arxivləşdirmə vasitələri. 

Qeyd olunan üsulların informasiya sistemlərində o, cümlədən elektron 
kargüzarlıq sistemində tətbiqi bu sistemlərin funksional və analitik xarakteristikalarını 
yaxşılaşdırır, intellektuallaşdırır. 

E-dövlət mühitində dövr edən elektron sənədlərin əksəriyyəti mətn tipli 
olduğundan bu işdə müəyyən edilmiş problemlərlə bağlı mətn tipli sənədlərin 
məzmununa görə avtomatik təsnifatı və intellektual axtarışı, eyni zamanda sənədlərin 
dövriyyəsinin insan faktoru olmadan sistem tərəfindən avtomatik yerinə yetirilməsi və 
elektron sənədlərin həyat tsiklinin idarə olunması ücün metod və alqoritmlərin 
işlənilməsi məqsədəuyğun hesab olunur. Bu metod və alqoritmlər həm yeni 
layihələndirilən, həm də mövcud sistemlərə tətbiq oluna bilər. 

Sənədlərin forma və rekvizitlərinin müəyyənləşdirilməsi. Mətnin tərtib 
olunduğu zaman onun hüquqi qüvvəyə malik olması üçün onu düzgün şəkildə 
rəsmiləşdirmək lazımdır.Xidməti sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydalarının tələbləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Qaydaya əlavədə müəyyənləşdirir. Sənəd rekvizit adlanan 
elementlər sırasından ibarətdir.  

Təlimata əsasən sənədin rekvizitlərinin termin və izahları “rəsmi sənədin 
rəsmiləşdirilməsinin məcburi elementi” adlanır. Müxtəlif elementlər rekvizitləin müxtəlif 
yığımından ibarətdir. Sənədləri xarakterizə edən rekvizitlərin sayı sənədin 
hazırlanması məqsədləri, onun təyinatı, verilmiş sənədin məzmunu və formasına olan 
tələblərlə, sənədləşmə üsulu ilə müəyyənləşdirilir. Rekvizitlərdən əlavə sənədlər 
orijinallıq və kopyalılığı, əsilliyi və saxtalığı, sənədin fiziki vəziyyəti, kağızın formatı, 
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sənədin hazırlanması üsulu kimi əlamətlərlə də xarakterizə oluna bilər. Xidməti 
sənəddə hər hansı rekvizitin olmaması və ya düzgün qeyd olunmaması onu  etibarsız 
edir. Dövlət hakimiyyəti və dövlət idarəetməsi orqanları tərəfindən verilən bir sıra 
sənədlərdə sənədlərin rekvizit tərkibi qanunvericilik və normativ aktlarla təsbit 
edilmişdir. Forması nəzərdə tutulmayan sənədlərdə aşağıdakı rekvizitlər əks 
olunmalıdır: 

 sənədin adı; 

 sənədin tərtib edilmə tarixi; 

 sənədi tərtib edən təşkilatın adı; 

 təsərrüfat əməliyyatının məzmunu; 

 təsərrüfat əməliyyatının maddi və pul formasında ölçüsü; 

 təsərrüfat əməliyyatının yerinə yetirilməsinə və onun düzgün şəkildə 
rəsmiləşdirilməsinə görə cavabdeh olan şəxslərin vəzifələrinin adı; 

 qeyd edilən şəxslərin şəxsi imzaları. 
Sənədin ibarət olduğu rekvizitlərin məcmusu sənədin formulyarı adlanır. 

Məsələn, əmr, akt kimi konkret sənəd növü üçün xarakterik olan formulyar-birtipli 
formulyar adlanır. Birtipli formulyar ciddi ardıcıllığa uyğun olan müəyyən sayda 
rekvizitlərlə xarakterizə olunur.  

Unifikasiya və standartlaşma əsasında sənədlərin yaradılmasının ümumi modeli 
prinsipi qoyulmuşdur. Sənəd nümunələrinin qurulmasının belə qrafik modellər və ya 
sxemləri “formulyar-nümunə” adını almışdır. Formulyar-nümunə – sənədlərin verilmiş 
sistemin bütün növlərinə aid olan müəyyən ardıcıllıqda yerləşmiş rekvizitlər 
məcmusudur. Formulyar-nümunə yazı maşınlarının parametrlərinə uyğun olan və 
standart A4 (210x297 mm) kağızında yerləşən konstruksiyalı şəbəkə üzərində qurulur. 
Blanklar formulyar-nümunə əsasında sətrlərarası interval və yazı maşınlarının yazı 
addımına uyğun olaraq hazırlanır. Rekvizitlərin hər zaman eyni yerdə yerləşməsi 
sənədlə tanışlıq zamanı lazımi məlumatları tez tapmağa, birdəfəlik yazı metodunu 
tətbiq etməyə imkan verir. 

Standartda bütün təşkilati-sərəncamverici sənədlərin bütün növlərinə aid olan 
rekvizitlər müəyyən ardıcıllıqla sadalanır, hər bir rekvizitin düzgün yazılışı və 
rəsmiləşdirilməsi qaydaları ifadə edilir və hər bir rekvizitə kağız vərəqində müəyyən 
yer verilmişdir. Bir-biri ilə yaranma, təyinat, növ, fəaliyyət sferası, rəsmiləşdirməyə dair 
vahid tələb əlamətlərinə əsasən sənədlərin müxtəlif tiplərinin məcmusu sənədləşmə 
sistemini təşkil edir. 

Sərəncamverici-təşkilati sənədlər rəhbərlik və təşkilati məsələlər üzrə, dövlət 
hakimiyyətinin orqanlarının, müəssisələr, təşkilatlar və onların birliyinin fəaliyyətlərinin 
idarəetmə, qaşılıqlı təsir, təminat və tənzimləmə məsələlərini tənzimləyir. 

Sənəd axınlarının avtomatlaşdırılması zərurətinin yaranmasına gətirib-çıxaran 
başlıca şərtləri nəzərdə keçirək. XX əsrin sonlarında müəssisələrin idarəetmə 
sənədlərinin həcmi hələ də kritik rəqəmlər əldə etməmişdir, lakin struktur alt 
bölmələrin ərazi cəhətdən mövcud səpələnməsi müxtəlif səviyyəli rəhbərlərin 
uzlaşdırma prosedurlarının həftələr, bəzən isə aylar çəkməsinə gətirib çıxarırdı. Belə 
müəssisələrdə dövr edən poçt xidmətinin tətbiqi təkcə ardıcıl uzlaşdırma 
mexanizmlərini optimallaşdırmağa imkan verirdi və ya paralel uzlaşdırma çox böyük 
zaman xərclərini tələb edirdi, bunun nəticəsində də ondan istifadə minimuma 
endirilirdi və mümkün olduqca tamamilə bir bina çərçivəsində tətbiq olunurdu. 
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Bu məsələlərin həllini 90-cı illərin ortalarında yaradılmış bir neçə şirkət eyni 
zamanda öz üzərinə götürdü: onlar praktiki olaraq hər bir sifarişçinin tələblərinə uyğun 
asan şəkildə uyğunlaşan universal ESDS-ni yaratmağa başladı.  

ESDS-nin yekun qərarının yaradılması texnologiyası ikimərhələli oldu: birinci 
mərhələdə şirkət ESDS-nin unifikasiya edilmiş nüvəsini yaradırdı, ikinci mərhələdə isə 
tətbiq – konkret sifarişçinin tələblərinə uyğun proseslərin quraşdırılması baş verirdi. 
Belə yanaşma yekun qərarların dəyərini azaltmağa imkan verdi və eyni zamanda 
onun daha funksional olması sistemin təşkilati və funksional miqyaslanılması 
(uyğunlaşması) imkanlarını təmin edirdi. 

XX əsrin sonlarından sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılmasına olan yanaşma 
keyfiyyətcə dəyişməyə başladı. Məhz keyfiyyət menecmenti anlayışı, onunla birlikdə 
isə idarəetməyə proses yanaşması anlayışı bu şəkildə daxil oldu.  

Hazırda mövcud olan EDMS (Electronic Document Management Systems) 
elektron sənədlərin idarə olunması sistemlərinin proqram vasitələri funksional və 
texniki imkanlarına görə biri-birindən fərqlənirlər. Səmərəli saxlama və axtarış 
imkanlarına malik sistemlər – elektron arxivlər, sənədyönümlü proseslərin vahid 
nüsxələri kimi çıxış edən sənəd axınlarını, sənədlərin hərəkətini (marşrutunu) təmin 
edən sistemlər isə WorkFlow sistemlər adlanır. Bəzi sistemlər isə hər iki imkana malik 
olurlar. Müasir ESDS-ləri tələblərə daha sürətli və səmərəli şəkildə cavab imkan 
verən, hər iki imkana malik olan yeni prossesyönümlü vasitələrlə (WorkFlow-engines) 
təmin edildi. 

Bu sistemlər üçün platformaların (IBM Lotus, Documentum) işlənib hazırlanması 
texnologiyaları ECM – enterprise content managment (müəssisənin informasiyasının 
idarə edilməsi) anlayışını yaratdı. Metodiki olaraq ECM kateqoriyasına aid olan ESDS 
digərlərindən burada yaranan dəqiq bölgü ilə fərqlənirdi: sənədin özü, onun 
informasiya tərkibi (kontent-məzmun). ECM sistemi sənəd kontenti ilə onun təşkilat 
üçün müəyyən əhəmiyyətə malik olan seçilmiş informasiya – meta-verilənləri 
vasitəsilə işləyirdi. Belə ki, göndərilən məktub üçün meta-verilənlər adresat, imza tarixi 
və məsul şəxs, qeydiyyat nömrəsi, göndəriş və çatdırılma haqqında məlumatlar ola 
bilər. 

Workflow-dan istifadə elektron sənəd dövriyyəsini istismar edən şirkət 
mütəxəssislərinə müəssisə proseslərinə maksimum dərəcədə uyğunluğu məqsədilə 
artıq avtomatlaşdırılmış prosesin davamlı dəyişikliyini təmin etməyə imkan verirdi.  

Vəzifələrin arxitekturası da dəyişdi: əgər ESDS ilkin olaraq iki hissəli arxitektura 
(VBİS – tətbiq) qismində çıxış edirdisə, artıq 2005-ci ilə doğru üç hissəli arxitektura 
tələbi VBİS – tətbiq serveri – istifadəçi interfeysi faktiki olaraq sahənin standartına 
çevrildi.  

Məlum olduğu kimi kargüzarlığın məqsədi müəssisənin sənədləşmiş 
informasiyada tələbinin vaxtında, tam və keyfiyyətli şəkildə ödənilməsidir. 

İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün informasiya həcminin dayanıqlı artım 
tendensiyası əvvəllər olduğundan daha çox sənədlərin əldə edilməsinə, emalına və 
saxlanmasına gətirib-çıxarmışdır. Sənədlərlə ənənəvi iş metodları daha az səmərəli 
olmağa başlayır. Sənədlərlə işin ənənəvi sistemlə aparıldığı təşkilatlar üçün bir sıra 
ümumi problemləri ayırmaq mümkündür: 

 sənədlərin itməsi; 

 təyinatı və mənbəyi məlum olmayan bir çox sənədlərin yığılması; 

 burada olan sənədlərin və informasiyanln "yad əllərə" düşməsi; 
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 lazımi sənədin tapılmasına və sənədlərin seçiminin formalaşdırılmasına çox 
zamanın sərf edilməsi; 

 mövcud sənədlərdən istifadə etmək əvəzinə onların təkrar yaradılmasına çoxlu 
vaxtın sərf edilməsi; 

 sənədlərin uzlaşdırılmasına, təsdiqinə və göndərilməsinə çoxlu zamanın sərf 
olunması; 

 sənədlərin icra intizamnına nəzarətin və onların yerləşməsinin monitorinqinin 
olmaması. 

Müvafiq olaraq, kargüzarlığın təşkili zamanı təşkilat rəhbərinin və ya onun 
səlahiyyəti altında olan bölmənin (səlahiyyətli şəxsin) başlıca vəzifəsi sənədlərin 
idarəetmə sisteminin (alt sisteminin) yaradılmasıdır. 

Təcrübə göstərir ki, elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqi bütün bu problemləri həll 
etməyə imkan verir, bundan başqa onun bir sıra üstünlükləri də mövcuddur: 

 bütün bölmələrin müntəzəm fəaliyyətini təmin edir; 

 sənədlərlə işi sadələşdirir, onun səmərəliliyini yüksəldir; 

 sənədlərin yaradılması, emalı və axtarışı müddətinin azaldılması hesabına 
işçilərin əmək məhsuldarlığını yüksəldir; 

 informasiyaya girişin operativliyini artırır; 

 əməkdaşların informasiyaya giriş hüquqlarını ayırmağa imkan verir. 
Elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqi ilə təşkilat taktiki və strateji üstünlüklər əldə 

edir. Taktiki üstünlüklər əsasən xərclərin azalması ilə bağlıdır. Onları kifayət qədər 
asan şəkildə müəyyənləşdirmək və müqayisə etmək mümkündür: 

 yerin fiziki cəhətdən boşalması; 

 surətlərin çıxarılmasına dair xərclərin azaldılması; 

 kağız formasında informasiyanın çatdırılması xərclərinin azalması; 

 resurs, yəni insan və avadanlıq xərclərinin azaldılması; 

 kağız (material) xərclərinin azaldılması. 

 işin səmərəliliyinin artırılması: işlərin daha sürətli şəkildə yerinə yetirilməsi, 
yerinə yetirilən işlərin ümumi həcminin artırılması, verilənlərlə/yazılarla (hüquqi 
öhdəlikləri olan sənədlərlə) işin yaxşılaşdırılması, yeni tip işlərin yerinə 
yetirilməsi və ya işlərin başqa cür yerinə yetirilməsi imkanı. 

Strateji üstünlüklərə başlıca biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan 
üstünlüklər aiddir. Bu isə kommersiya strukturlarından söhbət gedərsə, dövriyyənin və 
ya gəlirin artması ilə, dövlət hakimiyyəti orqanlarından söhbət gedərsə, işin, qərarların 
verilməsinin, xidmətin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Təbiətindən dolayı bu üstünlükləri 
ölçmək daha mürəkkəbdir. 

Strateji üstünlüklərin özünü iki böyük qrupa ayırmaq mümkündür. 
1. Orta səviyyə: 

 informasiyaya girişin təkmilləşməsi; 

 sifarişçilərə xidmət göstərilməsinin keyfiyyətinin, reaksiya sürətinin artması; 

 proseslərə nəzarətin yaxşılaşması; 

 auditoriya yoxlanışının nəticələrinin yaxşılaşması; 

 zəmanət xidmətinin göstərilməsi prosesinin təkmilləşməsi; 

 məhsul/xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsi; 

 maliyyə dövriyyəsinin artması 
2. Ali səviyyə: 

 qərarların daha sürətli və keyfiyyətli şəkildə verilməsi; 
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 rəhbərlik tərəfindən nəzarət dərəcəsinin yüksəlməsi; 

 mövcud qayda və qanunlara uyğunluğun təminatı; 

 yeni məhsul və xidmətlərin bazara daha sürətli çıxışı; 

 mənəvi mühitin və işçilərin öz əməyi ilə məmnunluq dərəcəsinin yaxşılaşması; 

 təklif olunan məhsulların və təqdim olunan xidmətlərin daha geniş seçimi. 

Təşkilatın müxtəlif kateqoriyalı istifadəçiləri üçün ESDS tətbiqinin effektivliyinə 
daxildir: 

 Liderlər. Sənədlər barədə qərarlar qəbul edir və onların icrasına nəzarət etmək 
üçün effektiv vasitələr təmin edir. 

 Səlahiyyətlilər (icraçılar). İstənilən sayda istifadəçinin iş sənədləri ilə işləmək 
üçün sadə və rahat vasitələrə malik "virtual iş yeri" təmin edir. 

 Sənədlərin dəstəklənməsi xidməti. Ənənəvi və elektron sənədlərin idarə 
olunması üçün universal imkandır. 

 İT mütəxəssisləri. Sürətli sistem konfiqurasiyası və idarə edilməsi, iş proqramı 
ilə inteqrasiya. 

Hal-hazırda ölkə bazarında kargüzarlığın (eyni zamanda sənəd dövriyyəsinin) 
avtomatlaşdırılması üçün geniş imkanlar təqdim olunmuşdur. Həm tamamilə 
Azərbaycan istehsalı proqramları, həm də aparıcı dünya istehsalçılarının yerli 
proqramları mövcuddur. Sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təchizatçıları, bir qayda 
olaraq, sistemi mövcud qanunvericiliyə uyğunlaşdırılması istiqamətlərində fəaliyyəti 
həyata keçirirlər. 

İdarəetmədə elektron sənəd dövriyyəsinin xarakteristikası. İnformasiyanın 
saxlanması və axtarışı ilə bağlı olan inkişaf etmiş elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri 
(elektron arxivlər – EA). Elektron arxiv – informasiyanın səmərəli şəkildə 
saxlanmasına və axtarışına yönəlmiş sənəd dövriyyəsinin xüsusi halıdır. Bəzi 
sistemlərdə tam mətnli axtarış inkişaf etmiş vasitələrinə görə xüsusilə seçilir (qeyri-
dəqiq axtarış, məna axtarışı və s.), digərlərində isə saxlanılan sənədlərin səmərəli 
təşkilinə görə seçilir (informasiyanın saxlanması üçün avadanlığın geniş 
diapazonunun təminatı). 

İnkişaf etmiş WorkFlow (WF) vasitələrinə sahib elektron sənəd dövriyyəsi 
sistemləri. Bu sistemlər əsasən əvvəlcədən verilmiş marşrutlar əsasında ("ciddi 
marşrutlaşdırılma") bəzi obyektlərin hərəkətinin təmin edilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Hər bir mərhələdə obyekt dəyişə bilər, ona görə də onu ümumi söz "iş" 
(work) ilə adlandırırlar. Belə tipli sistemləri workflow – "iş axını" adlandırırlar. İşlərə 
sənədlər əlavə edilə bilər, lakin qeyri-sənədlər bu sistemlərin baza elementi hesab 
edilir. Belə sistemlər vasitəsilə əvvəlcədən məlum olan və yazıla bilən müəyyən işləri 
təşkil etmək olar. 

Təşkilatın idarə edilməsi və biliklərin toplanması üzrə dəstəklənməyə 
yönəlmiş elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri. Bunlar adətən özündə öncədən 
qeyd olunmuş iki sistemin elementlərini birləşdirən "hibrid" sistemlərdir. Belə ki, 
sistemdə baza anlayışı həm sənədin özü, həm də icra olunmalı olan tapşırıq ola bilər. 
Təşkilatın idarə olunması üçün həm "ciddi", həm də sənədin hərəkət marşrutunu 
rəhbərin (daxil olan sənədi "imzalayır") müəyyən etdiyi "sərbəst" marşrut lazımdır, ona 
görə də hər iki texnologiya bu və ya digər miqdarda belə sistemlərdə iştirak edə bilər. 
Bu sistemlər inkişaf etmiş ierarxiyaya malik, sənədlərin hərəkəti üzrə müəyyən 
qaydalara və prosedurlara sahib olan dövlət idarəetmə strukturlarında, iri şirkətlərin 
ofislərində aktiv şəkildə istifadə olunur. 
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Bu zaman əməkdaşlar kollektiv şəkildə sənədləri yaradır, qərarları hazırlayır və 
qəbul edir, onların icrasını yerinə yetirir və ya nəzarət edir. 

İri müəssisələrdə belə sistemlərin tətbiqi zamanı sistemin səmərəli inzibatçılıq 
imkanlarını, informasiyanın iri həcminin emalını, istehsalın avtomatlaşdırılmış 
idarəetmə sistemləri ilə inteqrasiyanı, miqyaslılığı, mərhələli tətbiqi, ərazi cəhətdən 
səpələnmənin uçotunu, mürəkkəb təşkilati strukturun, girişin təşkili üzrə rol prinsipini 
və s. təqdim edib-etməyəcəyini müəyyənləşdirmək vacibdir. 

Birgə işə (collaboration) yönəlmiş elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri. Bu, 
müasir dünyada bazar şəraitinin dəyişkənliyinin anlaşılması ilə əlaqədar olan və sürətli 
irəliləyiş üçün əlavə, çox sərfəli və ağır yük olmadan "yalnız lazımi olanları" özündə 
birləşdirmək imkanına sahib olan sənəd dövriyyəsi sistemləri sahəsində yeni bir 
axındır. Belə sistemlər əvvəlkilərdən fərqli olaraq təşkilatda ierarxiya anlayışını 
özündə birləşdirmir, iş axınlarının hər-hansı formallaşması haqqında düşünmür. 
Onların vəzifəsi – insanların hətta ərazi cəhətdən bölünməsinə baxmayaraq, onların 
təşkilatda birgə işini təmin etmək və bu işin nəticələrini saxlamaqdır. Adətən onlar 
"portal" konsepsiyası çərçivəsində reallaşdırılmışdır. Onlar intranet-də sənədlərin 
axtarışı və nəşri, informasiyanın axtarışı, müzakirəsi serverlərini, görüşlərin (həm real, 
həm də virtual) təyin edilməsi vasitələrini təqdim edirlər. Belə sistemlər sifarişçiləri 
sürətli şəkildə inkişaf edən kommersiya təşkilatları arasında, iri firmalarda işçi qrupları, 
dövlət strukturlarında tapa bilirlər. 

İnkişaf etmiş əlavə servislərə sahib elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri. 
Məsələn, müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi üzrə servis (məsələn, CRM – 
Customer Relation Management), layihələrin, billinqin, elektron poçtun idarə edilməsi 
və s. (Qeyd edək ki, funksiyaların mürəkkəbliyinə görə elektron sənəd dövriyyəsi 
sistemi və məsələn, CRM servisi təşkilatdan asılı olaraq müxtəlif proporsiyalara sahib 
ola bilər. Lakin bu məqalə çərçivəsində CRM-in funksionallığı əlavə mövzu hesab 
olunur). 

Belə platformanın seçimi zamanı əsas diqqəti aşağıdakılara yetirmək lazımdır: 

 elektron sənəd saxlancının təşkili; 

 təşkilatın fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması yolu ilə sənəd 
dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması; 

 mövcud informasiya mühiti ilə inteqrasiya. 
Elektron sənəd dövriyyəsi sistemində daxil olan sənədlər və korrespondensiyanın 

qeydiyyatı, göndərilən və daxili sənədlərin, əmr və sərəncamların yaradılması və 
müvafiq şəxslərə dərkənara, icraya və razılaşdırmaya yönəldilməsi, icra prosesllərinin, 
o cümlədən cavab məktublarının müvafiq ierarxiyaya uyğun son mərhələyə qədər 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin əsas funksionallığı və üstünlükləri: 

 Daxil olan sənədlərin və korrespondensiyaların qeydiyyatı, dərkənara və 
sənədin təsnifatına uyğun olaraq icraya göndərilməsi 

 Daxil olmuş sənədə və dərkənara müvafiq olaraq icra tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi; 

 İcraya mərkəzləşdirilmiş nəzarət; 

 Daxili sənədlərin, əmr və sərəncamların qeydiyyatı və icra edilməsi; 

 Müxtəlif növ hesabatların alınması; 

 Qeydiyyatın mərkəzləşdirilməsi; 

 Daxil olan və göndərilən sənədlər üzrə elektron arxivin formalaşdırılması; 

 Universal axtarış imkanları; 
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 Sənəd dövriyyəsinin sürətlənməsi və şəffaflıq təmin olunması; 

 Dəftərxana xərclərinə qənaət; 

 Digər modullarla inteqrasiya. 
Sistemdə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə sistem administratoru tərəfindən 

hər bir işçiyə şəxsi istifadəçi adı və şifrə yaradılır. 
Elektron sənədə hüquqi qüvvənin verilməsi. Daha bir problem elektron 

sənədlərdə hüquqi qüvvənin təmin edilməsi zərurətidir. Bu problem çox zaman adi 
texniki-təşkilati məsələ kimi həll edilə bilər. Nəhayət, rəqəmli elektron imzanın (REİ) 
istifadəsini tənzimləyən qanunun qəbul edilməsi nəticəsində elektron sənədlərə 
hüquqi qüvvənin verilməsi mümkün oldu. 

Sözsüz ki, təşkilatlar arasında sənəd mübadiləsində elektron imzanın geniş 
istifadəsi üçün müəyyən müddət keçməlidir. Lakin REİ-nin, müvafiq olaraq da təşkilat 
daxilində elektron sənəd dövriyyəsinin sürətli tətbiqinə qarşı heç bir maneə yoxdur. 

Əgər müəyyən potensial hüquqi koalisiyalar narahatçılıq törədirsə, bu zaman 
güzəştli yolunu seçmək olar. Hüquqi qüvvəyə malik olan elektron sənədləri "real 
imzalı" kağız surətlərlə bərabər göndərmək mümkündür. ESDS-nin məqsədinin kağız 
sənədlərin yox edilməsi deyil, təşkilatın səmərəli idarəetmə mühitinin və fəaliyyətinin 
yaradılması olduğunu anlamaq lazımdır. Bundan əlavə kağız sənədlərin həcminin 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsinə səbəb olacaq yekun məhsulları – yalnız bir 
"hüquqmüəyyənləşdirici" surətə malik konkret, tamamilə hazır kağız sənədləri çap 
etmək də tələb olunacaqdır. 

Ətraf-mühitlə qarşılıqlı təsir. Sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiqi zamanı 
təşkilatın xarici "kağız" mühiti ilə qarşılıqlı təsir məsələsi ortaya çıxır. Xüsusilə bu 
daimi "gərgin" işin getdiyi əlaqəli təşkilat və idarələrin paralel strukturları ilə sənəd 
mübadiləsinə aid olunur. Çox zaman belə təşkilatlardan kağız üzərində informasiya 
daxil olur. Burada qeyd etmək lazımdır ki, hətta informasiya texnologiyalarının 
qabaqcıl sıralarında olan proqram təminatlarını hazırlayan şirkətlər də hətta öz 
aralarında bir çox müqavilələri kağız üzərində imzalayırlar. Təkcə standart şərtlər 
daxilində yerinə yetirilən az əhəmiyyətli sazişlər elektron qaydada rəsmiləşdirilir. 

Xarici mühitdən kağız sənədlərin daxili elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə 
çatması üçün onların elektron nümunələrini əldə etmək lazımdır. Aydındır ki, bunun 
üçün skanerlərdən istifadə edilir. Əgər daxil olan sənədlərin həcmi böyük deyilsə, 
avtomatik ötürməyə malik olan ucuzlu skanerlərdən istifadə etmək olar. Daxil olan 
korrespondensiyanın iri həcmi üçün daha ciddi sənaye skanerini əldə etmək lazım 
olacaqdır. 

Bir çox sənəd dövriyyəsi sistemləri sənədlərin skan edilməsi üçün ya modullarla 
təchiz olunur, ya da təsvirlərin daxil edilməsi üzrə mövcud sistemlərdən biri ilə 
inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Sadə məsələlərin həlli üçün adətən heç bir 
ixtisaslaşdırılmış sistemlərdən istifadə tələb olunmur, bunun üçün istənilən skan və ya 
tanınma proqramı kifayət edir. Böyük həcmli informasiya halında, sənədlərin təsvirinin 
əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş peşəkar sistemlərdən istifadə olunması tələb 
olunur. Bu sistemlərə, məsələn, Kofax şirkətinin Accent Capture və ya ActionPoint 
şirkətinin InputAccel proqramlarını misal göstətrmək olar. Verilmiş sistemlər təsvirlərin 
emalı, konvertasiyası və tanınması üçün ayrılmış serverlər vasitəsilə müxtəlif iş tipləri 
üçün ayrıca iş yerlərinin təşkili yolu ilə sənədlərin kütləvi şəkildə daxil edilməsinə 
imkan verir. Burada quraşdırılmış alqoritmlər maksimal sürətlə yüksək keyfiyyətli 
təsvirlərin əldə edilməsinə imkan verir. Onlar sənaye tipli axın skanerlərinin 
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istifadəsinə əsaslanmışdır. Belə sistemlərin qiyməti bir neçə min dollarla bir neçə on 
min dollar aralığındadır. 

Daxil olan sənədlərdə mətnin tanınması və eyni anda təsvirlə birlikdə sənədin 
mətninin saxlanılması zəruri deyil. Lakin tanınmış mətnin olması tam mətnli axtarışı 
təşkil etməyə, kompüterdə yaradılmış, eləcə də skan edilmiş sənədlərdə açar sözlərin 
avtomatik seçiminin eyni mexanizmlərindən istifadə etməyə imkan verir. Bundan əlavə 
təsvirlərin tanınması sənədləri birbaşa olaraq son zamanlar çox məşhur olan PDF 
formatına çevirməyə imkan verir. Onun daha səmərəli imkanlarından biri də 
istifadəçilərin mövcud sənədlərdən hissələri kəsərək və ya sadəcə dəyişdirərək yeni 
sənədlərin yaradılması imkanının olmasıdır.  

Mövcud sənədlərin miqrasiyası. 
Mövcud sənədlərin kağız formasından elektron formaya miqrasiyası mərhələsi 

demək olar ki, ən təhlükəli mərhələlərdən biridir. Əgər bu mərhələ ciddi şəkildə 
planlaşdırılmamışdırsa, bu, əvvəlki işi yox etməyə və bütün layihəni korlamağa səbəb 
ola bilər. Əgər təşkilatda sənədlərin kağız formasında arxivi mövcuddursa, arxivin 
elektron variantını yaratmaq üçün bütün şəbəkə üzrə onların elektron surətlərinin 
axtarışı mənasızdır. Bundan əlavə bu, prinsipcə yalnışdır, çünki elektron surətlərin kim 
tərəfindən dəyişdirildiyi bilinmir və onun yoxlanılması praktiki cəhətdən mümkün 
deyildir. Ona görə də bu halda mövcud sənədlərin elektron arxivini kağız sənədlərdən 
skan edilməsi yolu ilə yaratmaq lazımdır. 

Əgər hər hansı bir arxiv yoxdursa, kifayət qədər uzunmüddətli hazırlıq işlərini 
görmək lazım olacaq. İlk öncə, sənədlərin kataloqlarda vahid saxlanma qaydasını 
yaratmaq lazımdır. Kompüterlərin lokal disklərində sənədlərin saxlanılmasını qadağan 
etmək lazımdır (eyni zamanda mümkünsə texniki vasitələrlə). Təşkilatın bütün 
işçilərində şəbəkədə saxladıqları sənədlərin öz kataloqları olmalıdır. Bu, sənədlərin 
sənəd dövriyyəsi sisteminə miqrasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıracaqdır. 

Bəzi ESDS fikizi olaraq şəbəkənin kataloqlarında yerləşən sənədlərin linklərini 
saxlamağa imkan verir və bu sənədlərin sistem yaddaşına məcburi qaydada 
keçirilməsini tələb etmir. Belə yanaşma sənədlərin sistem yaddaşına keçirilməsi (bu 
əsas məqsədlərdən biri olmalıdır) üzrə işi sistemin istismarı ilə paralel yerinə yetirərək, 
sistemin tətbiqini asanlaşdırır. 

Tətbiq üzrə yuxarıda qeyd olunan problemlərə baxmayaraq, ESDS ona görə öz 
geniş istifadəsini tapmağa başlayır ki, onları tətbiqindən əldə olunan nəticə resursların 
birbaşa qənaəti ilə deyil, təşkilatın iş keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. 
Kommersiya təşkilatları üçün bu – onların fəaliyyət göstərməsi üçün başlıca amil, 
idarələr və dövlət strukturları üçün – dövlət məsələlərini daha səmərəli şəkildə həll 
etmək imkanı, müxtəlif subyektlər və idarələr arasında operativ qarşılıqlı əlaqənin 
reallaşdırılması imkanıdır. Belə sistemlərin tətbiqi şəraitində dövlət idarəetməsi daha 
şəffaf, informativ və operativ olacaqdır. Müəllifin fikrincə, dövlət idarəetmə strukturu 
çərçivəsində istifadəsinə tələb yaranan texnologiyalar spektri içərisindən elektron 
sənəd dövriyyəsi sistemləri başlıca elementlərdən biri hesab olunur. 

1. ESDS-nin seçilməsinin və tətbiqinin əsaslandırılması 

Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin (ESDS) bir xüsusiyyəti vardır: sistem ya 
informasiyanın yaradılması, redaktə edilməsi və saxlanılması ilə bağlı olan bütün iş 
yerlərində hərtərəfli tətbiq olunmalı, ya da ondan istifadə üzrə səmərəlilik minimal 
dərəcədə olacaqdır. Bu zaman sistemin tətbiqi üzrə başlıca problemlərdən biri aşkara 
çıxır: hər bir təşkilatda yeniliklərdən yayınmağa çalışan insanlar hər zaman olur. 
Heyətin konservativliyi adətən, öyrənmək və yenidən öyrənmək həvəsinin olmaması 
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və həmçinin aşağı təhsil səviyyəsi ilə şərtlənir. Bu problem tətbiq üzrə bütün prosesin 
həyata keçirilməsini məhdudlaşdıra bilər. Bu, xüsusilə kadr siyasətinin çox konservativ 
olduğu və hətta rəhbərin belə kadrların yerdəyişməsi və yenilənməsində sərbəst 
olmadığı şirkətlərə aid olunur. Bəs bu problemi necə həll etmək olar? İnsanlarla 
işləmək – hər zaman bütün şirkət səviyyəsində siyasət və konkret insanlar 
səviyyəsində olan bir psixologiyadır. Bir çox hallarda hər bir insana fərdi yanaşmada, 
onun həm yaş, həm peşəkar, həm də şəxsi keyfiyyətlərinin nəzərə alınması tələb 
olunur. İnsanların illərlə iş tərzinə uyğunlaşdığını anlamaq lazımdır, siz isə iş yükünü 
azaltmadan onlara anidən tamamilə adətkar olmadıqları digər bir iş tərzinə 
keçmələrini təklif edirsiniz. Bu keçidi qismən yüngülləşdirmək üçün nə edə bilərik? 

Birincisi, keçidi tədricən həyata keçirmək olar. Məsələn, əvvəlcə təkcə elektron 
poçtu tətbiq etmək olar. Elektron poçt modeli kifayət qədər anlaşıqlıdır və insanlar ona 
daha tez öyrəşir. Daha sonra isə internet sistemini qurmaq olar və təşkilatın 
əməkdaşlarını tədricən onlara lazım olan məlumat materiallarının (daxili telefon 
nömrələrini, yığıncaqların tarixi və xəbərdarlığını, protokolları, əmrləri, sərəncamları, 
daxili normativ sənədləri və s.) daxili internet serverində axtarışına öyrətmək olar. 
Bunun sayəsində insanlar yavaş - yavaş sənədləri ekrandan oxumağa, elektron 
sənədlərlə işləməyə, lazım olan sənədləri çap etməyə alışacaqlar. İstənilən halda belə 
yanaşma kağız sənədlərə qənaət etməyə imkan verəcək və onların yenilənməsini 
asanlaşdıracaqdır. Arzu olunandır ki, (təəssüf ki, bu hər zaman mümkün deyil) 
elektron poçt və informasiyaya giriş vasitələri gələcək sənəd dövriyyəsi sisteminin bir 
hissəsi olsun. Bu mənada qeyd olunan komponentlərin baza quruluşunda olduğu 
Lotus Notes mühiti müəyyən bir üstünlüyə malik olur. Əgər siz, məsələn, Oulook 
Express v SMTP/POP3 əsasında poçtu quraşdırıb, daha sonra MAPI protokolu 
əsasında işləyən inteqrasiya edilmiş müştəriyə sahib olan sənəd dövriyyəsi sistemini 
quraşdırsanız, bu zaman insanları digər xüsusiyyətlərə malik PT-yə alışdırmaq, bütün 
mövcud poçt qutularını bir sistemdən digərinə keçirmək və s. lazım olacaqdır. 

İkincisi, hazırlıq işləri mərhələsində "geridə qalan" işçilərə yeni kağızsız iş 
texnologiyasını mənimsəməyə kömək edən təşəbbüskar tərəfdarları axtarmaq lazım 
olacaq. Onlar mehriban, ətrafdakı insanlara öz üstünlüyünü sübut etməyə deyil, 
əksinə, digərlərinə öz bildiklərini daha asan mənimsəməyə kömək etmək niyyətinə 
sahib olan mehriban insanlar olmalıdır. Bu prinsipə uyğun olaraq, tədris kursları təşkil 
olunmalıdır. Kurslarda iştirakın tamamilə könüllü olması çox faydalıdır. Öz iradəsi 
altında kurslara gələn əməkdaşlar onların təşkilatına qarşı düzgün yanaşma şəraitində 
sizin sadiq tərəfdarlarınız olması üçün kifayət qədər maraqlı olacaqlar. Daha sonra 
kütləvi tətbiq zamanı tədris icbari olmalıdır, lakin bu zaman artıq insanlarda maraq 
yaranmağa başlayır və onlar kurs keçən ilk əməkdaşlardan əldə etdiyi müəyyən 
informasiyaya sahib olacaqlar. 

Rəhbərlik amili – ən mühüm amillərdən biridir. Təşkilat rəhbərlərinin idarə zəifliyi 
müəyyən çətinlik dərəcəsinə malik nəticələrə gətirib-çıxara bilər. Adətən, bu zaman 
sistem ya bir neçə alt bölmədə, ya bəzi səviyyələrdə, ya da biznes proseslərinin təkcə 
bəzi siniflərində tətbiq olunur. Ən pis halda, sistem tətbiq olunmayacaq belə. 

ESDS-nin tətbiqində təşkilat rəhbərlərinin və ierarxik səviyyə üzrə müxtəlif 
rəhbərlərin ikili münasibətinin gizli amillərindən biri elektron sənəd dövriyyəsi 
sistemlərinin tətbiqindən sonra həm rəhbərlik, həm də öz tabeliyində olan işçilərin 
fəaliyyətinin şəffaflıq qorxusudur. 

"Sovet tipli" direktor adlanan daha bir amil mövcuddur. Bu bilavasitə kompüterlə 
çalışmaq,sənədləri nəzərdən keçirmək və redaktə etmək istəyinin olmamasıdır. Belə 
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tipli rəhbərlər məzmununu dərk etməli olduğu sənədlərlə işləmək əvəzinə, daimi 
olaraq işçiləri öz qarşısına çağıraraq, canlı insanlarla işləməyə üstünlük verir. Buna 
baxmayaraq, bu gün belə rəhbərlərin sayı getdikcə azalmağa başlayır. 

Obyektiv amillər. Aşağıda, adətən şablon bəhanələr və işin baş tutumaması 
halında söylənilən fikirlərdən fərqli olaraq, həqiqətən obyektiv amillər 
göstərilmişdir.Bütün qeyd olunan amillər tətbiq üzrə planlaşdırma mərhələsində 
nəzərə alınmalıdır,yoxsa nəticədə onları tətbiq etmək mümkün olmayacaqdır. 

Struktur qarışıqlığı. Mürəkkəb amillərdən biri təşkilatda daimi struktur 
dəyişikliklərin olması və bunun nəticəsi kimi biznes proseslərin zəif 
formallaşdırılmasıdır. Maraqlısı odur ki, tətbiq olunan elektron sənəd dövriyyəsi 
sistemi bu struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə 
asanlaşdıra bilər. ESDS-nin olması bir alt bölmədən, məsələn, yeni yaranmış digər alt 
bölməyə (bu halla qarşılaşan hər bir insan bunun necə çətin iş olduğunu yaxşı bilir) 
kağız üzərində informasiya massivinin ötürülməsi zamanı yaranan çətinliklərdən, 
istənilən struktur və kadr dəyişikliklərinin nəticəsi olaraq, biliklərin itirilməsindən və s. 
yayınmağa imkan verir. Ancaq ki, canlı, daimi dəyişən mühitə ESDS-nin tətbiqi qaçan 
atın başına yüyən keçirmək cəhdini xatırladır. 

Lakin qeyd olunanlar belə hallarda elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin 
tətbiqinin tamamilə mümkünsüz olması anlamına gəlmir. Sadəcə ESDS-nin o 
komponentlərini tətbiq etmək lazımdır ki, həmin komponentlər təşkilatın hazırkı 
vəziyyətinə uyğun gələ bilsin. Məsələn, hətta təşkilatın kifayət qədər qeyri-formal 
strukturunun olması halında sənədlərin, sənəd versiyalarının, müxtəlif əməkdaşların 
ona girişinin saxlanılmasını nizamlamağa və əlavə imkanları (sənədlərə kənar girişi, 
köhnəlmiş sənədlərin daha ucuz daşıyıcılara köçürülməsi hesabına disk yaddaşına 
qənaəti və s.) yaratmağa imkan verən tamamilə səmərəli elektron arxivini yaratmaq 
olar. Sonrakı mərhələlərdə isə maksimum dərəcədə dayanıqlı olan alt bölmələrdə 
sənəd dövriyyəsini formallaşdırmağa başlamaq olar. Qeyd olunan yanaşmada 
sistemin tətbiqi üzrə maksimum məbləğdə anlıq müqaviləyə əsaslanan deyil, 
uzunmüddətli işə yönəldilmiş partnyor şirkəti tapmaq çox mühümdür. Bundan əlavə 
seçilmiş sistem istismar prosesində funksionalın artırılmasına icazə verən modul 
sistem olmalıdır. 

Sənəd dövriyyəsinin olmaması. Bəs kağız sənəd dövriyyəsinin belə olmadığı 
təşkilatda nə etməli? Belə vəziyyətin də öz üstünlükləri var. İlk növbədə, bu kimisə 
öyrətmək labüdlüyünün olmamasıdır. Bundan əlavə rəhbərliyi sənəd dövriyyəsi 
sisteminin tətbiqinə inandırmaq üçün obyektiv səbəblər mövcuddur. Aydındır ki, köhnə 
kağız sistemini və ya müasir elektron sistemini tətbiq etmək kimi seçimi irəli sürsəniz, 
böyük ehtimalla ikinci variant seçiləcəkdir. Ciddi problem ondan ibarətdir ki, əgər iri 
təşkilat heç bir formallaşdırılmış sənəd dövriyyəsinə malik deyilsə, bu zaman burada 
daimi olaraq bir çox problemlər aşkara çıxır və rəhbərlik hər zaman bunun 
mənbəyinin məhz işlərin aparılmasının formallaşdırılmış sxeminin olmaması ilə bağlı 
olduğunu başa düşmür. Nəticədə, rəhbərlərin çoxlu problemləri yaranır və onların 
"hansısa sənəd dövriyyəsi sistemlərinə" ayıracaq vaxtları olmur. Təcrübənin göstərdiyi 
kimi vəziyyət kifayət qədər ağırdır, lakin hər zaman çarəsiz deyil. 

Məsələnin həlli isə çox sadədir. İlk öncə pilot layihəni işə salmaq lazımdır. 
Bunu üçün təşkilatın fəaliyyətini analiz edib, onun işlərin aparılmasında 
formallaşdırmanın olmaması ilə bağlı olaraq çətinliklər yaratdığı problemli sahələrini 
aşkara çıxarmaq lazımdır. Pilot layihənin uğurlu tətbiqindən və problemləri həll edilən 
alt bölmələrin rəhbərləri tərəfindən dəstəkləndikdən sonra siz bu məsələ üzrə iclasın 
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keçirilməsi üzərində rahatlıqla təkid edə bilərsiniz. Nə etməli olduqlarını əvvəlcədən 
bildikdə alt bölmələrin rəhbərləri işin gedişatından tamamilə razı qalır, bütövlükdə 
sistemin təşkilat üzrə reallaşdırılması xərclərinin məntiqli smetası qurulur və hətta çox 
məşğul olan rəhbərlik qərarın qəbul edilməsi üçün vaxt tapırlar. Rəhbərlərə hər zaman 
öz uğurlarından çıxış edərək mülahizə etdiyi iclaslarda iştirak etmək xoşdur və 
özlərinin kifayət qədər tərəfdarlarının olduğunu hesab etdiyi zaman əhəmiyyətli 
dərəcədə qüvvə sərf etmədən rəhbərlik tərəfindən reallaşdırılan başlanğıcları 
dəstəkləmək daha asan olur. 

Elektron sənəd dövriyyəsinin dövlət idarələrində tətbiqi 

Dövlət idarələrinə ərazi cəhətdən yüksək səpələnmə (regional struktur), müxtəlif 
dərəcəli mürəkkəb idarəetmə ierarxiyası, elektron kommunikasiyalarla 
aztəminatlılıq,mövcud informasiya texnologiyalarının zəif standartlaşması xasdır. 

Bununla belə ESDS-in dövlət orqanlarında tətbiqi zamanı verilənlərin 
təhlükəsizliyinin və giriş məhdudiyyətinin təmin edilməsi üzrə yüksək tələbləri nəzərə 
almaq lazımdır. 

ESDS-nin tətbiqi layihəsinin mürəkkəb maliyyələşmə sxemi tərəfindən yaranan 
problemlər (müsabiqələrin keçirilməsi tələbləri, qərarların qəbul edilməsi üzrə 
mürəkkəb sxem və s.) başlanğıc mərhələlərdə xüsusi çətinliklər yaradır. Ona görə də 
ESDS-nin dövlət orqanlarında tətbiqi üzrə işin kiçik pilot layihəsindən başlamaq 
lazımdır. Anlamaq lazımdır ki, "pilot" – tələb olunan bütün funksionallığı 
reallaşdırmayan sistemin prototipidir. Layihəçi şirkəti və ya hətta öz layihəçilərini "pilot 
mərhələsində" tamamilə işlək və tiraja buraxılmasına hazır olan sistemi yaratmağa 
məcbur etmək cəhdi cəlbedici görünsə də, əslində kifayət qədər təhlükəli məsələdir. 
"Pilotun" vəzifəsi tamamilə fərqlidir: sistemin tətbiqindən yaranan effekti aşkara 
çıxarmaq və tətbiq haqqında qərarı qəbul etmək, real sistemin yaradılması layihəsi 
üçün bazisi yaratmaq, layihələndirmə və tətbiq, tətbiq planı üzrə işləri tam planını 
qurmaq. Bu zaman "pilot" da müəyyən dəyərə sahib olur və çox zaman layihəçi 
şirkətlər bütün sistemin tətbiqi üzrə sifarişin əldə edilməsi ümidi ilə əhəmiyyətli 
güzəştlərə gedə bilərlər. Bundan sui-istifadə etmək olmaz, çünki icraçının maliyyə 
məsuliyyəti maliyyə marağı ilə müqayisədə daha böyük stimullaşdırma amili kimi çıxış 
edir. Miqyasından və yanaşmalardan asılı olaraq, "pilot" sistemin yekun dəyərinin 10 
%-nə qədər qiymətləndirilə bilər. Yalnız meydanı səlis şəkildə hazırlamaqla, bütün 
vəzifələri tədqiq etməklə, təşkilatın rəhbərlərinin anlayışını qazanmaqla, maliyyələşmə 
zəmanətini əldə etməklə həm sifarişçi, həm də konsultant şirkət genişmiqyaslı tətbiqin 
həyata keçirilməsinə başlaya bilər. 

Dövlət orqanları üçün əməkdaşların konservativliyi, çox zaman kadr tərkibinin 
zəif olması xarakterikdir. Bu problem dövlət orqanları əməkdaşlarının perpesktivli 
ixtisasartırma proqramları çərçivəsində tədricən həll olunmağa başlayacaq, lakin bu 
proqramların real nəticələri tez bir zamanda görülməyəcəkdir. 

Yuxarıda qeyd olunan bütün problemləri sistemin tətbiqi üzrə səmərəliliyin 
qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyinə səbəb olur, çünki heç bir maliyyə hesablamaları 
bu halda uyğun gəlmir. Lakin belə meyar, hətta keyfiyyət meyarı lazımlıdır, çünki 
əvvəl-axır qoyulmuş vəsaitlərin effekti üzrə hesabat tələb olunacaqdır (Bax ayrıca 
bölmədə tətbiqin səmərəliliyin müəyyənləşdirilməsi üsulu üzrə təkliflər). 

"Sənəd istehsalçıları". Bu kateqoriyaya iri olmayan, lakin intensiv olaraq sənədləri 
yaradan müəssisələr aid olunur (konsaltinq şirkətləri, iri hüquqi idarələr, nəşriyyatlar 
və s.). 
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Müəssisələrin bu kateqoriyası üçün tipik problemlər aşağıda qeyd olunmuşdur. 
Ən geniş yayılmış problem: məsələnin mürəkkəbliyinin təşkilatın maliyyə imkanları ilə 
uzlaşmamasıdır. Onlar üçün bahalı, lakin eyni zamanda kifayət qədər funksional 
sistemlər tələb olunur. 

Belə təşkilatlarda çox zaman sistemə olan tələblərin formallaşması üçün 
qarışılıqlı əlaqədə olan informasiya texnologiyalarının ayrıca şöbələri olmur (bizim 
fikrimizcə, belə şöbə müəyyən həcmdə öz müəssisəsi üzrə tədqiqatlar aparır və onun 
biznes proseslərinin təsviri üzrə işlər görür). Bu halda burada konsultant şirkətin 
iştirakı zəruridir, lakin onun analitikləri, demək olar ki, sifarişçinin bütün əməkdaşları ilə 
ünsiyyətdə olmağa məcbur olurlar. Bu zaman heyət çətin formallaşdırılan hərtərəfli 
fəaliyyətlə məşğul olur. 

Halbuki bütün bu problemlər düzgün sistemin seçimi ilə həll oluna bilər. Məsələn, 
zavodların dəzgahlara olduğu kimi, belə müəssisələrin də ESDS-yə ehtiyyacı 
olduğunu demək olar. Belə müəssisələrin ESDS-nin fəal tətbiqinə hazırlıq dərəcəsini 
isə bizə zaman göstərəcəkdir. 

Məlumatın mərkəzləşmiş şəkildə saxlanmasıMəlumatın mərkəzləşmiş şəkildə saxlanması

Yüksək təhlükəsizlikYüksək təhlükəsizlik

OperativlikOperativlik

Məlumatın çevik dövriyyəsiMəlumatın çevik dövriyyəsi
Vəsaitlərə və resurslara qənaətVəsaitlərə və resurslara qənaət

Lazım olan məlumatın tez 

axtarışı

Lazım olan məlumatın tez 

axtarışı

Uzaqdan idarə etmə

imkanı

Uzaqdan idarə etmə

imkanı

E-SənədE-Sənəd
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Sual 3. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi. 
Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin inkişaf tarixi. Elektron sənəd 

dövriyyəsi sistemləri (ESDS) 20-ci əsrin sonlarında yaranmış və hal-hazırda 
müəssisənin informasiya strukturunda öz möhkəm yerini almışdır. İlkin olaraq onların 
başlıca vəzifəsi sənəd dövriyyəsinin tamamilə sadə avtomatlaşdırılmasından, yəni 
müəssisədə dövr edən sənəd axınlarının əvəz olunması deyil, kargüzarlıq xidmətinə 
yardım göstərilməsindən ibarət idi. 

ESDS sənəd dövriyyəsinin qarşısında duran kağız sənədlərin hərəkətini təmin 
edən prosesləri nəzərə almağa başladığı zaman bir çox dəyişikliklər baş vermişdir. 

Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi təşkilatın idarəetmə sisteminin dəstəklənməsi, 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün təyin olunmuşdur.  

Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin xronoloji mərhələlərini ayırdığımız zaman 
XX əsrin 80-ci illərindən faktiki olaraq onun sonlarına qədər davam edən birinci 
mərhələsini qeyd etmək lazımdır. Bu dövrün balıca cəhəti ondan ibarətdir ki, müəssisə 
rəhbərləri sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması zərurətinin yarandığını artıq 
anlamağa başlayırdı, lakin belə məsələlərin həlli üçün onların lazımi vasitəsi yox idi. 

ESDS-in inkişafında dövlət siyasəti. Azərbaycan Respublikasında rabitə və 
informasiya sistemlərinin və texnologiyalarının inkişafını, informasiya kommunikasiya 
texnologiyalarının inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsini təmin etmək 
məqsədi ilə Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Elektron 
Azərbaycan” Dövlət Proqramının əsas istiqamətləri kimi aşağıdakılar müəyyən 
olunmuşdur: 

 Ölkədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dövlət orqanlarında 
istifadəsinin səmərəliliyinin artırılması; 

 Əhalinin dövlət orqanları ilə əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaşdırılmasının və 
bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması; 

 Ölkədə yaradılan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin qarşılıqlı uzlaşması. 
Dövlət, ictimai və sahə informasiya resurslarının formalaşdırılması, informasiya 

sistemlərinin və şəbəkələrinin yaradılması, elektron kargüzarlıq sisteminin təşkili 
“Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramının prioritet istiqamətləri kimi müəyyən 
olunmuşdur. Son zamanlar telekommunikasiya və poçt infrastrukturunun yeni 
texnologiyalar əsasında modernləşdirilməsi, keyfiyyətli və qənaətbəxş 
telekommunikasiya xidmətlərinin təqdim olunması, peyk rabitəsi texnologiyalarından 
istifadə, “E-hökumət” həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi və bütövlükdə cəmiyyətdə 
İKT-dən istifadənin səviyyəsinin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətinin formalaşması informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə dövlət idarələrinin 
vətəndaşlara göstərdikləri xidmətlərin səviyyəsini yüksəldilməsindən, E-dövlət 
informasiya resurslarına girişin sadələşdirilməsindən, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin 
dövlət idarəçiliyində aktiv iştirakının təmin edilməsindən və bütünlükdə kargüzarlıq 
fəaliyyətində innovativ texnologiyaları tətbiq etməklə sənədləşmə və sənəd dövriyyəsi 
prosesinin avtomatlaşdırılmasından asılıdır. 

Kargüzarlıq fəaliyyətində informasiya texnologiyalarının tətbiqi sənədlərin 
hazırlanması və emalına sərf olunan əməyin və vaxtın azalmasını, idarəçilikdə 
qərarların qəbul edilməsini, icra intizamının yüksəldilməsini və nəzarət mexanizminin 
sadələşməsini, əhaliyə xidmətin operativliyini, dövlət və özünüidarəetmə orqanlarının 
fəaliyyəti haqqındakı informasiya və xidmətlərə əlyetərliyi, tabeçiliyində olan və digər 
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təşkilatlarla əlaqələrin sürətləndirilməsinə, eyni zamanda müəyyən iqtisadi səmərəlilik 
əldə etməyə imkan verir. 

E-dövlət mühitində tətbiqi məsələlər sırasında ən vacibi dövlət və hökumət, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarında kargüzarlığın və sənəd dövriyyəsinin elektron formaya 
keçirilməsidir. Nəticədə elektron sənədlərin rolu artır, ənənəvi daşıyıcılardakı kağız 
sənədləri sıxışdıraraq aradan çıxarır. Elektron kargüzarlığın normariv hüquqi bazası 
inkişaf edir, elektron sənədlərin hüquqi əsasını təmin edən elektron imzanın tətbiqi ilə 
elektron xidmətlər olduqca təkmilləşir.  

Elektron sənəd kağız sənədin elektron variantıdır. Elektron sənəd – informasiya 
sistemlərində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən və elektron imza ilə təsdiq 
olunmuş sənəddir. “Elektron Sənəd Dövriyyəsi” (ESD) isə ənənəvi kağız sənədin 
müxtəlif formatlı elementlərdən ibarət olan elektron variantının dövriyyəsidir. Elektron 
sənəd dövriyyəsi – informasiya sistemlərində elektron sənədlərin nizamlanmış 
hərəkəti ilə bağlı informasiya prosesləridir. 

Sənədin elektron forması sənədə yeni effektiv funksionallıq gətirir. Elektron 
sənəd dövriyyəsi vasitələri – elektron sənəd dövriyyəsində istifadə olunan proqramlar, 
texniki vasitələr və texnologiyalardır. 

Elektron sənəd dövriyyəsində istifadə olunan proqramlar, texniki vasitələr və 
texnologiyalar ESD vasitələrini təşkil etdiyi kimi, elektron imza texnologiyası da 
elektron sənədin hüquqi əsasını təmin edən, onun ayrılmaz tərkib hissələrindən biridir.  

Elektron imza – digər verilənlərə əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, 
imza sahibini identikləşdirməyə imkan verən verilənlərdir. Elektron imza elektron 
dünyada şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə vasitəsidir. 

ESD-in qurulmasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-
cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, 
idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ı rəhbər 
tutulmuşdur. 

Aşağıda göstərilmiş normativ-hüquqi aktlar DİN sistemində ESD-nin tətbiqini 
zəruri etmişdir: 

 “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları üzrə 2003-2012-ci illəri əhatə edən Milli Strateqiya” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il tarixli sərəncamı 

 Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(9 mart 2004-cü il) 

 Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı 
üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan) Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2005-ci il tarixli sərəncamı 

 “Elektron imza və elektron sənədlə bağlı normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi 
haqqında ” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il tarixli Qərarı. 
DİN-in Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi. Müasir dövrdə qlobal miqyasda 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin geniş vüsət alması 
ölkəmizdə də prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. “Azərbaycan Respublikasının 
inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə 2003-2012-ci illəri 
əhatə edən Milli Strategiya”nın əsas məqsədi informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından geniş istifadə etməklə ölkənin demokratik inkişafına kömək etmək 
və informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etməkdir. Bu istiqamətdə atılan addımlar 
sırasına Daxili İşlər Nazirliyində tətbiq olunan Elektron Sənəd Dövriyyəsini (ESD) 
misal göstərmək olar.  
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İnformasiya texnologiyalarının idarəçilik fəaliyyətində geniş tətbiqi, elektron 
kargüzarlığın təşkili və nəzarət mexanizmin daha səmərəli qurulması, xidməti 
fəaliyyətin müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi məqsədi ilə 25.10.2008-ci il tarixdə 
Daxili İşlər Nazirliyində "Elektron sənəd dövriyyəsi" sistemi istifadəyə verilmişdir.   

İnformasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış dövriyyəsi ilə bağlı olan 
informasiya prosesləri üçün nəzərdə tutulan elektron sənəd dövriyyəsi aşağıdakı 
xüsusiyyətlərə malik olmaqla bir sıra məsələlərin həllində əvəzsiz rol oynamaqdadır: 

 Sənədlərlə işin keyfiyyətinin, sürətinin və etibarlılığının artırılması; 

 Sənədlərin axtarışı keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

 Sənədlərin qeydiyyatı və saxlanılmasının sistemləşdirilməsi; 

 Sənədlərə və hesabatlara ani girişin təmin olunması; 

 Sənəd dövriyyəsinin idarə olunması; 

 Sənədlərin icrana nəzarətin təşkili; 

 İcra intizamının yüksəldilməsi;   

 Xidmətlər arasında sənəd və digər məlumat mübadiləsinin asanlaşdırılması; 

 Məlumatların sürətli və etibarlı mübadiləsi; 

 Kargüzarlıq əməyinin yüngülləşdirilməsi və effektivliyinin artırılması; 

 Hər bir əməkdaşın və bütövlükdə təşkilatın iş məhsuldarlığının yüksəldilməsi.   
Vətəndaşların “Elektron poçt” vasitəsi ilə müraciətlərinin DİN-in “Elektron Sənəd 

Dövriyyəsi” sisteminə inteqrasiyası “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramınında 
təsbit olunmuş əhalinin dövlət orqanları ilə əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaşdırılması 
və bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması kimi prioritet istiqamətinin icrasına 
yönəlmişdir. “İnsan hüquqlarının pozulması”, “rüşvət vermə”, “xidməti işlə bağlı olan”, 
“xidməti işlə bağlı olmayan” və s. bu kimi daxil olan müraciətlər üzrə faktların statistik 
uçotu ESDS-də öz əksini tapmışdır. ESD sistemində bütün növ sənədlərin qeydiyyatı, 
onlar üzərində müxtəlif əməliyyatlarn həyata keçirilməsi, həmçinin sənədin, eləcə də 
onun dövriyyəsinin bütün məlumatlarına əsasən qısa vaxt ərzində dolğun hesabatların 
hazırlanmasını təmin edir. 

“Elektron Sənəd Dövriyyəsi (ESD)” 3 mərtəbəli “Client – Application Server – 
Database Server” arxitekturasına əsaslanaraq təşkil olunmuş bir sistemdir. Gələcəkdə 
ehtiyac yarandıqda sistemin daha çox mərtəbələrə genişlənə bilməsi üçün məhz bu 
arxitektura əsas götürülmüşdür. 

Client hissə Windows Əməliyyatlar Sistemi üzərində işləyən və onun 
standartlarına cavab verən bir proqram dəstidir. Proqram Windows standartlarına 
uyğun olaraq menyu və digər standart alətlərdən istifadə etməklə bütövlükdə 
hazırlanmışdır. Client hissə vahid (standart) şəkilə malikdir və bütün işçi yerlərdə 
quraşdırılır. Sadəcə olaraq hər bir işçi yalnız özünə aid olan hissələri görə bilir və 
yalnız aidiyyatı üzrə sənədlərlə işləmək icazəsi ilə təmin olunur. 

Sistem istənilən sayda və müxtəlif hüquqlu istifadəçilər yaratmağa imkan 
verdiyindən, hər bir istifadəçi xüsusi təhlükəsizlik mexanizmləri (şifrə, identiklik kartı) 
ilə təmin olunur. Şifrənin idarəçi tərəfindən müəyyən edilmiş zaman intervalında 
dəyişdirilməsi tələb olunur.  

ESDS-nə Application Server (tətbiqi xidmət) ilə rabitə əlaqəsini yaratmaqla 
proqramın yüklənməsi prosesini davam etdirmək mümkündür. 

Serverlə əlaqə uğursuzluqla nəticələnərsə, serverlə əlaqənin mümkünsüzlüyünü 
bildirən məlumat pəcərəsi çıxacaqdır. Əlaqə yaratmaq mümkün olduqda proqramın 
versiyası serverdəki sonuncu versiya ilə müqayisə olunacaqdır. Versiyalar 
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fərqləndikdə serverdən sonuncu versiya yüklənəcəkdir. Daha sonra identifikasiya 
pəncərəsi açılacaq. 

Bu pəncərədə istifadəçi adını (xüsusi halda, identiklik kartından istifadə 
olunduqda, istifadəçi adı sistem tərəfindən identiklik kartından oxunaraq avtomatik 
daxil edilir) və şifrəsini daxil edib “Daxil ol” düyməsini vurmaqla proqrama daxil olmaq 
mümkündür. Əgər identifikasiya tam uğurlu olarsa, istifadəçi üçün səlahiyyətlər 
müəyyən edilibsə, onda proqramın əsas pəncərəsi açılacaq. Əks halda aşağıdakı 
xəbərdarlıqlardan biri ekrana çıxacaq: 

- identiklik kartı daxil edilməyib; 
- identiklik sistemdə qeydiyyata alınmayıb; 
- identiklik kartı sistemdə bu kompüterdən istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb; 
- istifadəçi adı və şifrə arasında uyğunluq yoxdur; 
Bu zaman istifadəçi adının və şifrənin düzgünlüyünü yoxlayaraq yenidən sistemə 

daxil olmaq lazımdır. Bu kimi hallarda əgər problem həll olmazsa onda sistem 
administratoruna müraciət etmək lazımdır.  

Proqram Elektron Sənəd Dövriyyəsini əhatə etsə də, bu dövriyyənin effektiv 
qurulması üçün müəyyən bir səviyyədə struktur, kadr və digər elementləri də özündə 
saxlayır. Belə ki, dövriyyənin təşkil edilməsi sənəd dövriyyəsində iştirak edən 
əməkdaşların struktur və kadr bilgiləri olmadan mümkün deyil. ESD sisteminin  
proqram naviqatoru əksər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub. Digər bölmələr idarəedici 
xarakter daşıyır və yalnız sistemin idarəsi ilə birbaşa məşğul olan əməkdaşların 
istifadəsi üçün müəyyən olunub. 

ESD sisteminə daxil olduqdan sonra istifadəçi üçün açılan əsas işçi 
pəncərəsində, sistemlə effektiv işləmək üçün proqramın mühüm komponentlərini 
özündə əks etdirən pəncərə təqdim olunur. 

Proqramın əsas pəncərəsi, menyu sətri, əməliyyat paneli, proqram naviqatoru, 
proqram paneli, axtarış paneli və status panelindən ibarətdir.  

Əməliyyat paneli menyunun elementlərini özündə birləşdirən və istifadəçilər üçün 
daha rahat imkanlar yaradan bir paneldir.  

Əsas pəncərənin menyusu, əməliyyat paneli və proqram naviqatoru istifadəçiyə 
uyğun olaraq nizamlanır. İstifadəçiyə verilən səlahiyyətlərdən asılı olaraq proqram 
naviqatoru tamamilə fərqli proqram bölmələrini özündə saxlaya bilər. Məsələn hər 
hansı bir istifadəçiyə bir proqram bölməsinə, digərinə isə başqa bir bölməyə, başqa bir 
istifadəçiyə isə bütün bölmələrə giriş imkanı verilə bilər.  

Əsas pəncərənin mərkəzi elementi proqram naviqatorudur. Menyu və əməliyyat 
panelinin elementləri proqram naviqatorunun bölmələrinə uyğun olaraq tənzimlənir. 
Uyğun bölmədə mümkün olan əməliyyatlar aktiv, digər elementləri qeyri-aktiv olur.  

Proqram paneli də birbaşa proqram naviqatorundan asılıdır və digər 
elementlərdən fərqli olaraq proqram naviqatorundan asılı olaraq tam bir-birindən fərqli 
şəkildə təsvir oluna bilər. Yəni adətən cari cədvəldən ibarət olan panel tamamilə fərqli 
alt elementlərindən ibarət olan bir interfeys şəklində ola bilər.  

Elektron sənədin tərtib olunması və sənəd qovluğu üzərində əməliyyatlar. 
ESD-də yeni bir sənəd (ərizə, şikayət, əmr, göstəriş, sorğu və s.) qeydiyyata almaq 
üçün proqram naviqatorunda uyğun hissə qeyd edilməklə, alətlər panelində “Yeni 
yazı” düyməsi seçilməklə həyata keçirilir. Bu zaman proqramın naviqatorunda hansı 
sətrin seçilməsindən asılı olaraq açılan pəncərələr də ona müvafiq olacaqdır.  

“Sənəd əməliyyatları” düyməsi (CtrL+O) proqram naviqatorunun ancaq ESD 
hissəsindəki sətirlərə aiddir. Proqram naviqatorundan hansısa sənəd növünü qeyd 
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etdikdə, aydındır ki proqram panelindəki siyahıda həmin növdən olan sənədlər əks 
olunacaqdır. Bu siyahıdan hansısa sənədi qeyd edib alətlər panelindən “Sənəd 
əməliyyatları” düyməsini vurduqda “Əməliyyat pəncərəsi” açılır.  

Əməliyyat pəncərəsində seçilmiş sənəd üzərində yerinə yetirilməsi mümkün olan 
əməliyyatların adları görünür. Qeyd edək ki, sənədin növündən və həmin sənəd 
üzərində sonuncu dəfə hansı əməliyyatın icra olunmasından asılı olaraq 
əməliyyatların siyahısı müxtəlif olacaq.  

İstənilən sənəd üzərində icraçıların hansı əməliyyatları icra etməsini bilmək üçün 
proqram panelində həmin sənədi qeyd edib “Sənəd tarixçəsi” düyməsini vurmaq 
lazımdır. 

“Sənəd qovluğu” düyməsi yalnız sənədlərə aiddir. Proqram panelindəki 
cədvəldən müəyyən bir sənəd qeyd edib, şəkildə qeyd olunmuş düyməni vurduqda 
seçdiyimiz sənədin qovluğu açılır.  

Qovluqda sənədin bütün məlumatlarına baxa bilərik. Əgər həmin sənədin 
qoşması, müşayiət məktubu və onunla əlaqəli başqa bir sənəd olsa onların da adı 
qovluqda əks olunur.  

Qeydiyyat pəncərəsinə məlumatların daxil edilməsi. Yeni bir sənəd qeydiyyata 
almaq üçün əvvəlcə proqram naviqatorundan həmin sənəd növünün adı yazılan sətri 
seçmək lazımdır.  

Yeni bir ərizə qeydiyyata almaq üçün alətlər panelindən “Yeni yazı” (Ctrl+N) 
düyməsini seçmək lazımdır. Bu zaman seçilən sənəd növünə uyğun sənədin 
qeydiyyat pəncərəsi açılacaqdır.  

1. Pəncərənin yuxarı sol küncündə “Əsas məlumatlar” paneli əks olunur. 
“Sənədin kateqoriyası” sətrindən (cavab, müşayət məktubu, qoşma, əsas) sənədə 
uyğun kateqoriya bu siyahıdan seçilir.  

“Gəlmə-getmə forması” sətrindən (faks, kağız, teleqram, poçt vasitəsi ilə və s.) 
müvafiq kateqoriya siyahıdan seçilir. Eyni qayda ilə sənədin prioriteti, növü, 
nomenklaturası və sənədin təkrarlığı seçilir. 

2. “Atributlar” panelində sənədin əsas atributlarını, yəni qeydiyyat nömrəsi, 
vərəqlərin sayı, qovluğun nömrəsi və sənədin öz tarixini, qeydiyyat tarixi daxil edilir. 
Sənədin tarixini həm birbaşa klaviaturadan daxil etmək, həm də avtomatik seçmək 
olar.  

3. “Köməkçi məlumatlar” panelində sənədin qısa məzmununu, açar sözləri 
(gələcəkdə axtarışı asanlaşdırmaq üçün sənədin məzmununa aid bir neçə əsas söz), 
qeydləri daxil edə, müraciətin mövzusu siyahıdan seçilir. Əgər, “Ə” hərfi ilə başlayan 
mövzuları tapmaq lazımdırsa, siyahını qeyd edib klaviaturadan “Ə” hərfini seçmək 
kifayətdir.  

4. “Müraciətin məlumatları” panelində isə müraciət edən şəxs haqqında 
məlumatları və sənədin ünvanlandığı şəxsin və qurumun adı daxil edilir.  

Hansısa məlumat səhv daxil edilibsə cədvəldə ona uyğun sətri seçib “Düzəliş et” 
düyməsini basdıqda həmin məlumatın əks olunduğu redaktə pəncərəsi açılır. 
Məlumatlarda lazımi dəyişiklikləri etdikdən sonra “Qəbul et” düyməsini sıxılır.  

Sənədin qovluğa və FTP serverə göndərilməsi. Qeydiyyat pəncərəsində 
sənədin bütün məlumatlarını daxil etdikdən sonra bu sənədin bazaya düşməsi üçün 
“Qovluğa əlavə et” düyməsi aktivləşir. Əgər qeydiyyat pəncərəsində hansısa zəruri 
sahə doldurmadan “Qovluğa əlavə et” düyməsini vursaq, sənəd qovluğa düşmür və 
müvafiq xəbərdarlıq pəncərəsi proqramın pəncərəsində əks olunacaqdır.  
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Yalnız bütün zəruri məlumatlar daxil edildikdən sonra “Qovluğa əlavə et” 
düyməsini daxil edilir. Bu zaman sənədin məlumatları qeydiyyat pəncərəsindən itir və 
sənəd pəncərənin sağ tərəfindəki qovluğa düşür.  

Daha sonra sənədə faylın əlavə edilməsi prosesi həyata keçirilir. Sənəd qovluğa 
düşdükdən sonra qeydiyyat pəncərəsində “Sənədin skanerdən keçirilməsi” və 
“Sənədin fayldan yüklənməsi” düymələri aktivləşir. 

Sənəd kağız formasındadırsa birinci, əks halda ikinci düymə vurulmalıdır. Bu 
zaman sənədin vərəqlərini bir-bir skanerə daxil etməklə, “Sənədlərin skanerdən 
keçirilməsi” düyməsini daxil edilməli, bütün vərəqlər skanerdən keçirdikdən sonra isə 
“Yadda saxla” düyməsi vurulmalıdır.  

Sənədin faylını qoşduqdan sonra qeydiyyat pəncərəsində “Faylı göstər” 
düyməsini basıldıqda həmin sənədin pdf formatında faylı açılar. Bu fayl sənədin bütün 
səhifələrini özündə saxlayır.  

Elektron sənəd dövriyyəsi sistemində axtarış paneli. İstənilən informasiya 
sisteminin mahiyyəti birinci növbədə informasiyanın asanca əldə edilməsi və rahat 
şəkildə təqdim edilməsi, yəni mükəmməl axtarış və hesabat sistemi ilə xarakterizə 
olunur. ESD sistemində də bazanın bütün məlumatları üzrə axtarış nəzərdə 
tutulmuşdur. Axtarış sadə və universal olmaqla iki formada aparıla bilər.  

Sadə axtarış zamanı istifadəçi cədvəlin atributlarının birindən istifadə edə bilər. 
Cari cədvəlin sahələrinin adı axtarış panelindəki sahə siyahısında olur. Həmin 
siyahıdan axtarış aparılacaq sahənin adı seçildikdən sonra “Parametr” sətrində 
müəyyən hərf (və ya hərf birləşməsi) yazmalıdır. Əgər axtarış interaktivdirsə 
(Əməliyyat panelində “İnteraktiv axtarış” düyməsi sıxılmış vəziyyətdədirsə), onda daxil 
edilən hərf və ya hərf birləşməsini saxlayan bütün yazılar cədvəldə əks olunacaqdır. 
Əgər axtarış interaktiv deyilsə, onda axtarışın nəticələrini görmək üçün (sahə seçib 
parametr sətrini doldurduqdan sonra) əlavə olaraq “Enter” düyməsini vurmaq lazımdır.  

Sadə axtarış vasitəsilə tapılan yazıların sayı az olarsa, asanlıqla bizə lazım 
olanını seçə bilərik. Əgər seçim yenə də çox olarsa, onda universal axtarışa müraciət 
etmək lazımdır.  

Əməliyyatlar panelindəki “Universal axtarış” düyməsi proqram naviqatorunun 
ancaq ESD hissəsinə aiddir. Universal axtarışda sənədləri bir neçə parametrə görə 
axtarmaq və axtarışın nəticələrinə əsasən qısa vaxt ərzində müxtəlif hesabatlar 
hazırlamaq olar. Bu həm zaman itkisinin qarşısını alır, həm də işin effektivliyini artırır. 
“Universal axtarış” düyməsini vurduqda universal axtarış pəncərəsi açılır. Bu 
pəncərənin sol tərəfində axtarış parametrlərinin siyahısı görünür. Siyahıda müəyyən 
bir parametri qeyd etdikdən sonra sağ tərəfdə “Aldığı qiymət” sətrində lazımi məlumatı 
yazıb “Əlavə et” düyməsini vurmaq lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətin daxil 
edilməsi üsulu ayrı-ayrı parametrlər üçün müxtəlifdir. Parametrin növündən asılı 
olaraq onun qiyməti klaviaturadan daxil edilə bilər, siyahıdan və ya ağacdan seçilə 
bilər. Bu prosesi müxtəlif parametrlər üçün təkrar edərək axtarış parametrlərinin 
siyahısını formalaşdırmaq olar. Bu siyahıda lazım olmayan parametri qeyd edib 
“Təmizlə” düyməsini vurmqla, seçilmiş sətri silmək mümkündür. Siyahını 
formalaşdırdıqdan sonra ”Axtarış” düyməsi vurulduqda, sonuncu pəncərə bağlanar və 
axtarışın nəticəsi olan sənədlər proqram panelindəki cədvəldə görünər. Qeyd edək ki, 
axtarışın nəticəsi olan sənədlər üzərində heç bir əməliyyat etmək mümkün deyil, 
həmin sənədlər yalnız hesabat hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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NƏTİCƏ 

Yüksək çevikliyə, mobilliyə və müxtəlif iş şəraitinə uyğunlaşmaq bacarığına malik 

olan informasiya texnologiyalarının idarəetmədə istifadəsi idarəetmə əməyinin 

effektivliyini artırılmasında mütləq şərtdir. İdarəetmə fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan 

kargüzarlığın effektivliyi də işgüzar sənədlərin kompyuter vasitəsi ilə emalına 

keçirilməsi ilə xeyli artmış olur.  

Son illər informasiya texnologiyaları sahəsində bir sıra elmi və tətbiqi nəticələr 

(nailiyyətlər) əldə edilmişdir. Təşkilatlarda işlərin idarə olunması məsələlərin həlli üçün 

proqram təminatının yeni bir sahəsi olan – sənədlərin idarə olunması sistemi 

yaradılmışdır. Bu sistemdən verilənlər bazasının avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sistemləri (texnoloji) və erqonomik işin təmin edilməsi üçün insan-maşın 

interfeyslərinin təşkilində ən yeni nailiyyətlər kimi istifadə edir. 

Sənədin elektron forması ona yeni səmərəli funksionallıq gətirir. Bu formada 

sənədin dövriyyəsi, qeydiyyatının və saxlanmasının sistemləşdirilməsi, hərəkətinin və 

icrasının səmərəli idarə olunması, dövriyyə zamanı vaxt itkisinin tənzimlənməsi, 

xərclərinin azalması, kargüzarlıq fəaliyyətində əməyin yüngülləşdirilməsi və bir sıra 

digər məsələlərin həlli hər bir əməkdaşın, bütövlükdə təşkilatın işinin məhsuldarlığının 

və idarəçiliyin keyfiyyətinin daha da artırılmasına xidmət edir. 

Kargüzarlıq işlərinin təşkili, bir qayda olaraq, xüsusi xidmətlərin (dəftərxana işləri, 

katiblik, ümumi şöbə) üzərində dayanır. Bu xidmətlər sənədlərin qəbulu və qeydiyyata 

alınması, sənədlərin şöbələr üzrə yerdəyişməsi, dərkənarların qeydə alınması, 

sənədlərin (dərkənarların) icrasına nəzarət və göndərilən (daxil olan) sənədlərin təşkili 

və idarə edilməsi kimi vəzifələri yerinə yetirir. Elektron Sənədlərin Dövriyyəsi Sistemi  

(ESDS) sənəd dövriyyəsinin və həmçinin kargüzarlıq işlərinin avtomatlaşdırılması 

üçün nəzərdə tutlmuşdur. Bu sistem sənədin təşkilatda ilk qeydiyyata alındığı gündən 

arxivə göndərilənə qədərki tam mövcud olma dövrünü təmin edir.  

DİO-da kargüzarlıq proseslərinin mexanikləşdirilməsi və kompüterləşdirilməsi 

idarəçilik fəaliyyətinin  daha da səmərəliləşdirilməsinə, xidməti fəaliyyətdə 

məhsuldarlığı və operativliyin yüksəldilməsinə yönəlmişdir. 

Beləliklə, idarəetmə prosesinin çevikliyinin, sistemliliyinin, effektivliyinin təmin 

olunması kargüzarlıq prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiq olunması 

səviyyəsindən asılıdır. Kargüzarlıq təşkilata daxil olan sənədlərin qəbul edilməsi, 

qeydə alınması, aidiyyatı üzrə göndərilməsi, sənədlərin işlər üzrə toplanması və arxivə 

verilməsi ilə bağlı yaranan münasibətləri əhatə edərək, idarəetmə prosesinin 

fasiləsizliyini təmin edir. 


