
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

 

 

Yaxın gələcəyin proyeksiyası 

 

SMART  AZƏRBAYCAN 

konsepsiyası 

 

Smart kənd 

Smart şəhər 

Smart vətəndaş 

Smart dövlət 

Smart idarəçilik 

 

 

Şəfaqətov Rüstəm Şahvələd oğlu tərəfindən hazırlanmışdır 

 

 

 

Versiya 1.00 

 

Bakı - 2021 

 



1 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

 

 

Yaxın gələcəyin proyeksiyası 

SMART  AZƏRBAYCAN 

konsepsiyası 

 

Smart kənd 

Smart şəhər 

Smart vətəndaş 

Smart dövlət 

Smart idarəçilik 

 

 

 

Şəfaqətov Rüstəm Şahvələd oğlu tərəfindən hazırlanmışdır 

 

 

Versiya 1.00 

 

 

Bakı – 2021 

 

 



2 
 

GİRİŞ 

 

Azərbaycan 1991-ci ildə öz suverenliyini bərpa etdikdən sonra müstəqil 

inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və elan edilməmiş müharibə fonunda baş verən 

gərgin sosial-siyasi prosseslər ölkənin gələcəyini təhdid altına almış, ölkə ərazisinin 

20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi, on minlərlə vətəndaşımızın 

həyatını itirməsi, ölkə iqtisadiyyatının çökməsi, lokal separatizmin baş qaldırması 

və əhalinin həyat səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi ilə müşayət olunmuşdur. 

Ümum-milli lider Heydər Əliyevin yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıtması ilə aktiv 

müharibə dayandırılmış, ölkədə sabitləşmə başlamış, böyük neft yataqlarının 

istismarına start verilmiş, beynəlxalq müqavilələr imzalanaraq ölkəyə valyuta axını 

təmin edilmiş, ölkə daxilində sosial vəziyyət stabilləşmiş, ölkə Konstitutsiyası qəbul 

edilmiş, dövlət və yerli institutların yaradılması prossesinə başlanmış, praktiki 

olaraq sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində dirçəliş müşahidə edilməyə 

başlanmışdır. 

2003-cü ildə cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

seçilməsi ölkədə yenilikçi ideyalarının irəli sürülməsi ilə müşayət olunmuş, sosial 

yönümlü daxili siyasət və bununla yanaşı geniş gənclər siyasəti aparılmağa 

başlanmış, idmanın inkişafı üçün əhəmiyyətli işlər görülmüş, çoxsaylı infrastruktur 

layihələri icra edilmiş, ölkədaxili yol şəbəkələri genişləndirilmiş, müasir standartlara 

cavab verəcək səviyyəyə gətirilmiş, çoxsaylı körpülər, keçidlər, məktəblər, uşaq 

bağçaları, poliklinikalar, xəstəxanalar tikilmiş, regional və beynəlxalq əhəmiyyətli 

meqa-layihələr uğurla həyata keçirilmiş, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün 

hərtərəfli şərait yaradılmış, real sektorun mütəmadi inkişafı üçün işlər görülmüş, 

ölkədə yüksək faizlə qazlaşdırma aparılmış, elektrik istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə 

artırılmış, çoxsaylı dövlət proqramları qəbul və icra edilmiş, metallurgiya, nəqliyyat, 

kənd təsərrüfatı da daxil olmaqla iqtisadiyyatın bütün sahələrində inkişaf təmin 

edilmiş, ölkə daxilində bütün sferalarda islahatlara start verilmiş, elm və 



3 
 

texnologiyanın inkişafına xüsusi diqqət yetirilmiş, AzerSat süni peykinin orbitə 

qaldırılması ilə Azərbaycan öz tarixi boyunca ilk dəfə kosmik ölkələr siyahısına 

daxil edilmiş, xarici siyasətdə ölkə üçün mühüm uğurlar əldə edilmiş, çoxsaylı 

ölkələrlə qarşılıqlı əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmış və bu müqavilələr 

çərçivəsində çoxsaylı ikitərəfli və çoxtərəfli sosial, iqtisadi, hərbi, siyasi, mədəni 

tədbirlər həyata keçirilmiş, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin nüfuzu presedentsiz 

şəkildə artmışdır. 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan tərəfindən işğal altında 

saxlanılan torpaqların azad edilməsi üçün uzun illər boyu beynəlxalq vasitəçilərin 

də iştirakı ilə aparılan danışıqlar Ermənistan tərəfindən staqnasiya vəziyyətinə 

salındığı bir dövrdə ərazilərimizin mütəmadi şəkildə atəşə tutulması, mülki əhali 

arasında çoxsaylı ölüm hallarının artması 2020-ci ildə Azərbaycanın geniş hərbi əks-

hücum əməliyyatlara başlamasına səbəb olmuşdur. Bu əməliyyatların gedişində 

Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları tam şəkildə, Laçın rayonun bir hissəsi, 

Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Tərtər rayonunun bir hissəsi, Ağdam rayonun bir 

hissəsi, Xocavənd rayonunun bir hissəsi, Hadrut (Ağoğlan) və Madagiz (Suqovuşan) 

qəsəbələri, Şuşa şəhəri erməni işğalından azad edilməklə yanaşı Ermənistan silahlı  

qüvvələri coğrafi-hərbi baxımdan məhvolma vəziyyətinə salınmış, bununla da 

Ermənistan faktiki olaraq kapitulyasiya(təslimolma) müqaviləsinə imza atmağa 

məcbur edilmişdir. Bu müqavilənin tələblərinə uyğun olaraq qısa müddət ərzində 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından 

çıxarılmış, Xankəndi, Ağdərə, Xocalı və Xocavənd ərazilərinə müvəqqəti olaraq 

Rusiya sülhməramlıları yeridilmişdir. 

Uzun illər Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan Azərbaycan 

ərazilərində bütün tarixi irs, mədəni abidələr və ümumiyyətlə yaşayış, iaşə və ictimai 

obyektlərin tamamiylə məhv edilmiş olması İkinci Qarabağ Müharibəsinin 

Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi ilə bitməsindən sonra həmin ərazilərdə geniş 

tikinti-quraşdırma işlərinin başlanmasına əsas olmuşdur. Bununla yanaşı, işğaldan 

azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükələri çox sayda hərbçi və mülki vətəndaşların 

həyatını itirməsi və yaralanmasına səbəb olmuşdur. Bütün bunların nəticəsi olaraq, 
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Azərbaycanın davamlı və inklüziv inkişafına işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 

aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri də əlavə olunmuşdur. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan özünü tam suveren dövlət kimi doğrultmuş, 

dünya iqtisadi-siyasi sisteminə inteqrasiya ola bilmiş, yeni texnologiyaları  

mənimsəyə və effektli şəkildə tətbiq edə bilmiş, innovativ idarəçilik fəaliyyəti 

həyata keçirməklə çoxşaxəli və funksional dövlət siyasəti yürüdə bilmiş , 

multikulturalist və çoxkonfessional dövlətçilik ənənələrini inkişaf etdirmiş, regional 

və qlobal səviyyədə əhəmiyyətli oyunçuya çevrilmişdir. Son iyirmi ildə 

Azərbaycanda praktiki olaraq bütün sahələrdə inkişafı təmin edəcək, dövlət 

idarəçiliyinin elektronlaşdırılması və informasiya cəmiyyətinin yaranmasına dəstək 

rolunu oynayan hüquqi aktlar, qanunlar, dövlət proqramları və uzumüddətli inkişaf 

strategiyaları, yol xəritələri qəbul edilmiş, onların icrası ölkənin inkişafına birbaşa 

şəkildə və böyük ölçüdə müsbət təsir göstərmişdir. “Azərbaycan Respublikasının 

inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya 

(2003-2012-ci illər)”, Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (9 mart 2004-cü il), Elektron ticarət haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (10 may 2005-ci il), “Azərbaycan Respublikasında rabitə 

və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı” (Elektron Azərbaycan)”, “Azərbaycan Respublikasında rabitə və 

informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı (Elektron Azərbaycan)”, “Elektron sağlamlıq kartı” sisteminin tətbiqi 

Qaydaları (2006-cı il 12 iyun), Vergi hesabatının elektron sənəd formasında 

göndərilməsi Qaydası (2007-ci il 27 iyul), Dövlət (region) müşahidələrinin 

aparılması üçün lazım olan məlumatların elektron sənəd formasında dövlət statistika  

orqanlarına təqdim edilməsi Qaydası (2010-cu il 11 fevral),  “Tələbə-məzun” dövlət 

elektron məlumat sistemi haqqında Əsasnamə (2010-cu il 23 fevral), Azərbaycan 

Respublikasında 2010-2011-ci illərdə “Elektron hökumət”in formalaşdırılması üzrə 

Fəaliyyət Proqramı (2010-cu il 14 may), “Azərbaycan Respublikasında rabitə və 

informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət 
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Proqramı (Elektron Azərbaycan)”, Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının 

aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə açıqlanması Qaydası (2011-ci il 

16 fevral), Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə 

elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları (2011-ci il 24 noyabr), Mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər 

göstərilməsi Qaydaları ( 8 dekabr 2011-ci il), Azərbaycan Respublikası dövlət 

orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının və elektron poçt ünvanlarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər (19 iyun 2012-ci il), Gömrük 

orqanlarının elektron məlumat sistemindən istifadə Qaydaları (2012-ci il 3 avqust), 

İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə (4 sentyabr 

2012-ci il), Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dair elektron məlumat bankının 

təşkili və aparılması Qaydası (15 yanvar 2013-cü il), “Elektron hökumət” portalı 

haqqında Əsasnamə (5 fevral 2013-cü il), Qeyri-hökumət təşkilatlarına elektron 

xidmətlərin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər (20 noyabr 2013-

cü il), “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması (13 fevral 2014-cü 

il), Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə 

daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı 

işəgötürənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən 

məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin 

məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar (6 iyun 2014-cü il), 

Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması (11 sentyabr 2014-cü il), 

“Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemindən istifadə Qaydaları (2014-cü il 

30 dekabr), Mədəniyyət sahəsində elektron məlumat sisteminin tərkibi, təşkili və 

idarə olunması Qaydası (6 aprel 2015-ci il), Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında 

vətəndaşların müraciətləri üzrə vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması 

(29 aprel 2015-ci il), Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması, 

yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma prosedurlarının 

elektronlaşdırılması sahəsində bəzi tədbirlər (31 avqust 2015-ci il), Azərbaycan 

Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində 
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“Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 

yaradılması (17 dekabr 2015-ci il), Elektron vizaların verilməsi prosedurunun 

sadələşdirilməsi və “ASAN Viza” sisteminin yaradılması (1 iyun 2016-cı il), Xəzər 

dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin sahilboyu 

20-50 metrlik zolağının kağız üzərində və elektron formada (ArcGİS proqramında 

mdb formatda, gücləndirilmiş elektron imzalı) qrafik təsviri”nin təsdiq edilməsi (24 

avqust 2016-cı il), “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq müqavilələrdə 

elektron kommunikasiyaların istifadəsinə dair Konvensiyası”na qoşulmaq (06 mart 

2018-ci il), Elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı 

tədbirlər (14 mart 2018-ci il), “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” sistemi haqqında 

Əsasnamə (1 may 2018-ci il), Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş 

istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər (17 iyul 2018-ci il), Dövlət 

orqanlarında (qurumlarında) daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması 

tədbirləri (27 oktyabr 2018-ci il), Vahid “G2B” (dövlət-biznes) elektron reyestrinin 

təşkili və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər (15 may 2019-cu il), 

“Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə (23 dekabr 

2019-cu il), “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə (1 iyun 

2020-ci il), Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 

Dövlət Xidmətinin vahid elektron informasiya sisteminin müasirləşdirilməsi (9 

sentyabr 2020-ci il), Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı sahəsində 

elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi (23 sentyabr 2020-ci il), İctimai 

işlər növündə cəza çəkən və ya ictimai işlər növündə inzibati tənbeh tətbiq olunmuş 

şəxslərin elektron nəzarət vasitəsindən istifadə Qaydası (2 fevral 2021-ci il), 

“Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq 

edilməsi (13 fevral 2021-ci il) bunlardan yalnız bir qismidir. 

Post müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq inkişafın növbəti mərhələsi 

olaraq Azərbaycanda “ağıllı kənd” layihələri üzrə planlar hazırlamağa başlamışdır. 

Bu barədə 28 oktyabr 2018-ci il tarixində Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasının 

açılışında prezident İlham Əliyevə məlumat verilmişdir. Azərbaycanın işğal altında 
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qalan ərazilərinin 2020-ci ildə 44 günlük müharibənin yekununda azad edilməsi ilə 

bu prosses daha da genişlənmişdir. Hazırda Zəngilan rayonunun Üçüncü Ağalı  

kəndinin pilot layihə üzrə “smart kənd” şəklində yenidən qurulmasına 

başlanılmasına başlanılmışdır. Lakin, həyata keçirilən layihələrin ən əsas zəif tərəfi 

bu günə hesablanması və gələcək inkişaf üçün potensialın nəzərə alınmamasıdır. 

Azərbaycan “smart layihələr” sahəsində hələ yenicə addımlar atan bir ölkə olaraq 

daha irəli gələcəyi düşünərək mövcud tendensiyaları nəzərə alaraq təkmilləşdirmə 

bazası yaradaraq davranmalıdır. Bu inkişaf prinsipinin dominantlığı hələ 1995-ci 

ildə Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş “geriləmə ilə inkişaf” xəttinə də 

uyğundur. Təklif olunan cari konsepsiyada bütün bunlar nəzərə alınmışdır. 

Qısa müddətdə tarixi Şuşa şəhərinin, Ağoğlan qəsəbəsinin, Füzuli şəhərinin 

Baş Planının ilkin variantının hazır olması göstərir ki, təkcə kəndlərin “ağıllı kənd” 

prinsipi ilə deyil, tamamiylə dağıdılmış Azərbaycan şəhərlərinin də “ağıllı şəhər” 

prinsipi ilə yenidən qurulmasına qərar verilmişdir. Azərbaycanın tutmuş olduğu 

liderlik yolu və elm, texnologiya, sosial xidmətlərin təşkili, iqtisadiyyatın təşkili, 

alternativ mənbələrdən alınan enerjiyə keçid və enerji səmərəliliyi, ümumilikdə 

dövlətin fəaliyyətinin effektiv həyata keçirilməsinin bütün əsas sahələrində davamlı 

və inklüziv inkişafı təmin etməklə qabaqcıl ölkələrə çatmaq və ötmək siyasəti 

növbəti mərhələdə dövrün bütün çağırışlarına adekvat cavab verə bilən adaptiv 

inkişafı zəruri edir. Təqdim olunan “Smart Azərbaycan” layihəsi imkanlar, 

təhdidlər, risklər və gözləntilər də nəzərə alınmaqla mövcud resurslardan istifadənin 

rasionallığı baxımından Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətli innovativ dövlət 

idarəçilyi və vətəndaşların üst mərhələ yaşayış tərzinə keçid üçün əhəmiyyətli 

çərçivə sənədi hesab oluna bilər. 
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“Ağıllı şəhər” (Smart şəhər) konsepsiyası 

Hər bir şəhər özünəməxsus bənzərsiz bir tarixi olan, müəyyən sosial və ekoloji 

kontekstdə qurulmuş “sistemlər sistemi”dir. İstənilən şəhərin çiçəklənməsi üçün 

onun üzləşdiyi çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə şəhərin bütün əsas alt-

sistemlərinin mümkün bütün resurslardan istifadə edərək birgə fəaliyyət göstərməsi 

tələb olunur. Bir şəhərin "smart" olması onun bütün resursları bir araya gətirmək, 

qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün mümkün olan maksimum səmərəli 

fəaliyyət göstərmək qabiliyyətini təsvir edir. 

Son on ildə dünya əhalisi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır və buna müvafiq 

olaraq yaşayış standartlarına dair gözləntilər də yüksəlmişdir. Müasir bir şəhər 

sosial-iqtisadi sistem kimi qəbul edilir, fəaliyyət göstərə bilməsi üçün onu təşkil 

edən komponentlərini birləşdirən bir çox elementlərin mürəkkəbliyi və qarşılıqlı 

əlaqəsi ilə xarakterizə olunur. Şəhər inkişafı insanların kənd yerlərindən şəhərləşən 

bölgələrə davamlı artan miqrasiyası ilə müəyyən edilir. 2018-ci ildə dünya əhalisinin 

55%-i şəhərlərdə yaşayan əhali təşkil edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi 

və Sosial Məsələlər Departamentinin (UN DESA) Əhali Bölümü tərəfindən 

hazırlanan proqnozlara görə 2050-ci ildə bu rəqəm 68%-ə yüksələcək. 2018-ci ildə 

qlobal şəhər əhalisi 4.2 milyard olub. Artan şəhərləşmə və insanların kənddən şəhərə 

tədricən köç etməsi dünya əhalisinin ümumi artımı ilə birlikdə 2050-ci ilə qədər 

şəhər yerlərinin daha 2,5 milyard insana daimi yaşayış yeri halına gəlməsi mənasına 

gəlir (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 2018). Proqnozlara əsaslanaraq önümüzdəki bir 

neçə onillikdə, strukturları da daxil olmaqla şəhərlərin mütəmadi dəyişikliklərə 

məruz qalacağını görmək mümkündür. Bütün dünyada şəhər əhalisinin sayının 

artması ilə birlikdə şəhər həyatının mürəkkəbliyini idarə etmək üçün yeni və 

innovativ yollara ehtiyac da artmaqdadır.  

Müasir şəhərlər üçün bir çağırış olan intensiv inkişaf şəhər əhalisi üçün həm 

müsbət nəticələr verə bilər, həm də şəhərin düzgün fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə 

bilər. Nəticənin necə olacağını idarəetmənin keyfiyyəti müəyyən edir. Müasir 
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şəhərlər üçün çağırış olaraq qiymətləndirə bilinən faktorları aşağıdakı qruplara 

bölmək olar: 

• şəhərin nəzarətsiz şəkildə genişlənməsi; 

• ətraf mühitin çirklənməsi; 

• şəhər logistikası; 

• texniki infrastruktur; 

• tullantıların idarə edilməsi; 

• əhalinin yaşlanması; 

• gəlir səviyyələri arasında təbəqələşmənin dərinləşməsi, yoxsulluq 

bölgələri; 

• vətəndaşların ictimai iştirakçılıq səviyyəsinin aşağı olması. 

Hazırda şəhərlər dünya resurslarının və istehsal olunan enerjinin 75%-ni 

istehlak edir ki, bu da istixana effektli qazların 80%-nin yaranmasına səbəb olur. 

Aydındır ki, bu faktorlar yaxın bir neçə onillikdə ətraf mühitə dəyən zərərin ciddi 

mənfi təsirlərini ortaya çıxaracaq. Məhz bütün bu deyilənlər “smart şəhər” anlayışını 

zərurətə çevirir. “Ağıllı şəhərlər”in yaradılması sürətli şəhərləşmə və mövcud 

şəhərlərin əhalisinin artması ilə ortaya çıxan problemləri azaltmaq üçün ortaya 

qoyulan təbii bir strategiyadır. Müvafiq xərclərə baxmayaraq “ağıllı şəhərlər”in 

tətbiq edilməsi enerji istehlakını, su istehlakını, karbon emissiyalarını, nəqliyyat 

ehtiyaclarını və şəhər tullantılarını azalda bilər. 

Son on ildə texnoloji avadanlıq və ona müvafiq olaraq proqram təminatının 

adaptiv inkişafı informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) ictimai 

məlumatların geniş yığımı, sürətli ötürülməsi və analitik emalı ilə müşayət olunan 

böyüməsinə səbəb olmuşdur. İKT-nin fərqli formalarda müxtəlif şəhər fəaliyyətləri 

üçün istifadə olunması şəhər əməliyyatlarının effektivliyinin artmasına səbəb 

olmuşdur. Belə şəhərlər “kiber-şəhər”, “rəqəmsal şəhər”, “elektron şəhər”, “elastik 

şəhər”, “informasiya şəhəri”, “telekommunikasiya şəhəri”, “simli şəhər” və “ağıllı  

şəhər” kimi bir çox terminlərdən istifadə edərək adlandırılmağa başlanmışdır. Bu tip 

şəhərlər üçün istifadə olunan digər bütün etiketləri də özündə əhatə etməsi 
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baxımından “Ağıllı şəhər” (smart şəhər) termini ən uyğunu hesab edilə bilər. “Ağıllı  

şəhər” bir konsepsiyadır, akademik və təcrübi baxımdan hələ də aydın və dəqiq tərifi 

yoxdur. Lakin buna baxmayaraq onun əsas xüsusiyyətlərini sadə ifadələrlə izah 

etmək mümkündür: “ağıllı şəhər” - informasiya, rəqəmsal və telekommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə edilərək sakinlərinin rifahı naminə ənənəvi şəbəkələrin 

və xidmətlərin fəaliyyətlərinin daha çevik, səmərəli və davamlı hala gətirilərək 

yaxşılaşdırıldığı bir məkandir. Başqa sözlə, “ağıllı şəhər”də rəqəmsal texnologiyalar 

sakinlər üçün daha səmərəli dövlət xidmətlərinə çevrilir və ətraf mühitə daha az təsir 

göstərməklə şəhər resurslarından daha faydalı istifadə olunur. “Ağıllı şəhər”in 

formal təriflərindən biri də belədir: “fiziki infrastrukturun, informasiya 

texnologiyaları infrastrukturlarının, sosial infrastrukturun və biznes 

infrastrukturunun birləşdirilməsi ilə kollektiv zəkasından istifadə imkanları  

artırılmış şəhər”. Digər daha əhatəli tərif isə belədir: “Ağıllı şəhər - iqtisadi, sosial 

və ətraf mühitin qorunması baxımından indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarının 

qarşılanmasını nəzərə almaqla sakinlərin həyat keyfiyyətini, şəhər əməliyyatları və 

xidmətlərinin səmərəliliyini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından və digər vasitələrdən istifadə 

edən innovativ bir şəhərdir”. “Ağıllı şəhər” üçün tələb olunan müxtəlif 

komponentlərin ümumi təsviri Şəkil 1-də verilmişdir. 
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Şəkil 1. “Ağıllı şəhər” komponentlərinin ümumi təsviri 

Göstərilən smart komponentlərin istənilən birləşməsi “smart şəhər”in 

meydana gəlməsinə səbəb ola bilir. Bir şəhərin “smart şəhər” adlandırıla bilinməsi 

üçün bütün komponentlərin tətbiqi zəruriyyəti yoxdur. Tətbiq olunan smart 

komponentlərin sayı şəhərin imkanları, xərcləri və mövcud texnologiyalara bağlıdır. 

Dünya üzrə şəhər sakinlərinin sayının gözlənilən artımını və buna müvafiq 

olaraq artacaq problemləri təxmin etmək mümkün olduğuna görə şəhər həyatının 

mürəkkəbliyini idarə etmək üçün yeni və innovativ yollara ehtiyac artmaqdadır. Son 

on ildə “smart şəhər” konsepsiyası əhəmiyyətli dərəcədə populyarlaşmışdır. Bu 

konsepsiya nəticəsi etibarı ilə şəhər əhalisinin mənzil, nəqliyyat, enerji və digər 

infrastruktur ehtiyaclarını daha yaxşı qarşılamağa imkan verir, habelə yoxsulluq və 
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bərabərsizlik, işsizlik və səmərəsiz enerji idarəçiliyi ilə mübarizə sahəsində əsas 

strategiya olmaqdadır. “Smart şəhər” konsepsiyası şəhərin həyat keyfiyyətini 

yaxşılaşdıran, isti dostluq mühiti yaradan və iqtisadi inkişaf perspektivlərinin daha 

güclü olduğu yaradıcı və davamlı bir sahə olmasını nəzərdə tutur. Bu tip şəhərin 

fərqləndirici xüsusiyyəti olaraq “ictimai intellekt” şəhər infrastrukturu, resursları və 

ictimai xidmətlərinin müxtəlif sahələrində inkişafın məcmusu olaraq qəbul 

edilməlidir. "Ağıllı şəhər"in rəsmi və geniş yayılmış bir tərifi olmasa da, son məqsəd 

ictimai resurslardan daha səmərəli istifadə etmək, vətəndaşlara göstərilən 

xidmətlərin keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, dövlət idarəçiliyinin əməliyyat xərclərini 

azaltmaqdır. Şəkil 1b-də göstərilən komponentləri olduqda şəhərə “smart şəhər” 

deyilə bilər. 

 

Şəkil 1b. Smart şəhərin komponentləri 
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“Smart iqtisadiyyat” sahibkarlıq fəaliyyətinin miqyası və bir şəhərin 

məhsuldarlığı, dəyişikliklərə uyğunlaşması, əmək bazarının elastikliyi və 

beynəlxalq əməkdaşlıqla ölçülür. Geniş mənada “smart mobillik” - nəqliyyat 

sisteminin davamlılığı, innovativliyi və təhlükəsizliyinin inkişaf etdirilməsi ilə 

informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun əlçatanlığı olaraq qəbul edilir. 

“Smart mühit” - təbii mühitin cəlbediciliyi, aşağı çirklənmə səviyyəsi, ətraf mühitin 

mühafizəsi fəaliyyəti və resursların idarə edilməsi üsulları ilə ölçülür. 

“Smart cəmiyyət” – insanların kvalifikasiya səviyyəsi, ömür boyu öyrənmə, 

sosial və etnik müxtəliflik, yaradıcılıq, yeniliklərə açıqlıq və ictimai həyatda iştirak 

səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. “Smart həyat” - mövcud mədəniyyət obyektləri, 

yaşayış şəraiti (sağlamlıq, təhlükəsizlik, mənzil), təhsil imkanları, turist cəlbediciliyi 

və sosial vəhdətin səviyəsi ilə ölçülür. “Smart dövlət idarəçiliyi” - şəhər 

idarəçiliyinin şəffaflığı, sosial iştirakçılıq, dövlət xidmətlərinin səviyyəsi və inkişaf 

strategiyalarının tətbiqi ilə ifadə olunur.  

 “Smart şəhər”lərin fəaliyyətinin tədqiqi göstərir ki, smart şəhərin mühüm 

komponentlərindən biri də ekstremal hallar baş verdikdə aidiyyatı əhali qrupunun 

təxirəsalınmaz şəkildə məlumatlandırılmasıdır. Bu həm insan itkilərinin qarşısının 

alınması, həm təbii fəlakətlər barədə informasiyanın ötürülməsi, həm də geniş 

ictimai təhlükəsizlik baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Şəhərin “smartlığının” informasiya təminatçılarından biri də istəyə bağlı 

olaraq seçilmiş mövzu və ya sahə üzrə gündəlik yeniliklər barədə ödənişsiz 

məlumatlandırma infrastrukturunun varlığıdır. Belə infrastruktur istifadəçi 

məmnunluğunun və məlumatlılığının əsasını təşkil edə bilir. 

Öz xüsusiyyətləri, tələbatları və komponentləri baxımından dünyada mövcud 

olan “ağıllı şəhərlər” olduqca müxtəlifdir. Ümumilikdə İSO (Beynəlxalq 

Standartlaşdırma Təşkilatı) kimi təşkilatlar tərəfindən ortaya qoyulan standartlar 

keyfiyyət, səmərəlilik və təhlükəsizliyin təmin edilməsinin də nəzərə alınması ilə 

inkişafı təmin etmək üçün qlobal səviyyədə başa düşülən spesifikasiyaları müəyyən 

edir. Standartlar “ağıllı şəhərlər”in qurulması və inkişafında mühüm rol oynaya 
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bilər. Standartlar “ağıllı şəhərlər”in texniki və funksional fəaliyyətinin 

monitorinqinə dair tələbləri də müəyyən edə bilər. Standartlar həm də su təhcizatı  

xidmətlərinin keyfiyyətini təmin etməklə yanaşı iqlim dəyişikliyi, təhlükəsizlik və 

nəqliyyat məsələlərini həll etməyə də kömək edə bilər. Standartlar bir yandan “ağıllı  

şəhər”in fəaliyyətinin monitorinqini aparmağa və bununla da ətraf mühitə təsirini 

azaltmağa kömək edərkən, digər tərəfdən biznes təcrübəsi və resursların idarə 

edilməsi kimi müxtəlif amilləri nəzərə alır. IEEE (Elektrotexnika və 

Radioelektrotexnika Mühəndisləri İnstitutu) “ağıllı şəbəkələr”, İoT, e-Səhiyyə və 

“ağıllı nəqliyyat sistemləri” (ITS) də daxil olmaqla müxtəlif “ağıllı şəhər 

komponentləri” üçün standartlar hazırlayır. Belə bir standartın spesifik nümunəsi 

olaraq tərkibində 46 əsas və 54 dəstəkləyici göstərici olan, ümumilikdə isə 100 şəhər 

fəaliyyəti göstəricisini müəyyən edən ISO 37120 standartıdır. Həmin göstəricilərdən 

bəziləri bunlardır: şəhərin vətəndaş qurumları tərəfindən xidmət göstəricilərini 

qiymətləndirmək, digər şəhərlərdən ən yaxşı təcrübələri öyrənmək və şəhəri digər 

şəhərlərlə müqayisə etmək üçün istifadə edilə bilən iqtisadiyyat, təhsil, enerji və 

ətraf mühit. 
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“Smart Şəhər”in əsas xüsusiyyətləri 

“Smart şəhər”in əsas xüsusiyyətləri ümumi olaraq Şəkil 2-də göstərilmişdir. 

“Smart şəhər”in tərkib hissələri bunlardır: smart infrastruktur, smart binalar, smart 

nəqliyyat, smart energetika, smart səhiyyə, smart texnologiya, smart idarəetmə, 

smart təhsil və smart vətəndaşlar. “Smart şəhər”in planlaşdırılmış inkişaf 

istiqamətindən asılı olaraq smart komponentlərin tətbiqinin dərinliyi müxtəlif 

səviyyələrdə ola bilər. 

 

ŞƏKİL 2. “Ağıllı şəhər” komponentləri və xüsusiyyətləri. 

“Smart şəhər”in atributlarına aiddir: davamlı inkişaf, həyat keyfiyyəti (QL), 

şəhər inkişafı və çevik reaksiya. “Smart şəhər”in davamlı inkişafı şəhər 

infrastrukturu və idarəetmə, enerji və iqlim dəyişikliyi, ətraf mühtin çirkləndirilmə 

səviyyəsi və ictimai israfçılığın həddi, sosial məsələlər, iqtisadiyyat və səhiyyənin 

təşkili məsələləri ilə əlaqədardır. Həyat keyfiyyəti vətəndaşların mənəvi və maddi 

rifahı baxımından müəyyən ölçülə bilən meyarlar üzrə hesablana bilər. “Ağıllı  

şəhər”in inkişaf atributu texnologiya, infrastruktur, idarəetmə və iqtisadiyyat kimi 
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bir çox aspekt və göstəriciləri əhatə edir. “Ağıllı şəhər”in çevik reaksiyası şəhərin 

və onun sakinlərinin iqtisadi, sosial və ekoloji standartlarını yaxşılaşdırmaq istəyi və 

bu sahədəki davranışlarının konsepsiya olaraq ələ alınmasını nəzərdə tutur. “Ağıllı  

şəhər”in çevik reaksiyası üçün smart iqtisadiyyat, smart insanlar, smart idarəetmə, 

smart hərəkətlilik və smart yaşayış xarakterikdir. 

“Smart şəhər”in dörd əsas hədəf qrupu olur. Bunlar - cəmiyyət, iqtisadiyyat, 

ətraf mühit və idarəetmədir. Prinsip etibarı ilə “Smart şəhər”in hədəf qrupları 

cəmiyyət olaraq elə həmin şəhərin sakinləri olur və şəhərin bütövlükdə fəaliyyəti də 

məhz onlar üçün və onların bilavasiə iştirakı ilə həyata keçirilir. “Smart şəhər”in 

hədəfi olaraq iqtisadiyyat həmin şəhərin davamlı olaraq dayanmadan iş yerlərinin 

artımı və iqtisadi böyümə ilə inkişaf edə biləcəyini göstərir. “Smart şəhər”in ətraf 

mühit üzrə hədəfi şəhərin öz funksiyasını davam etdirə biləcəyini, indiki və gələcək 

nəsillər üçün istifadədə qalacağını göstərir. “Smart şəhər”in idarəetmə hədəfi şəhər 

siyasətinin idarə etmə qabiliyyətində və digər elementləri bir araya gətirməsində 

güclü olduğunu göstərir. 

“Smart şəhər”in infrastrukturuna fiziki infrastruktur, informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları (İKT) və xidmətlər daxildir. Fiziki infrastruktur -  

binalar, yollar, dəmir yolları, elektrik təchizatı xətləri və su təchizatı sistemi daxil 

olmaqla “smart şəhər”in həqiqi fiziki və ya quruluşu olaraq mövcudluğudur. Fiziki 

infrastruktur ümumilikdə “smart şəhər”in smart olmayan hissəsidir, lakin “smart 

texnolgiyalar”ın fəaliyyəti üçün vacib komponentdir. İKT infrastrukturu - “smart 

şəhər”in əsas smart komponentidir və bütün digər komponentlərinə nisbətdə 

mahiyyətcə “smart şəhər”in mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Xidmət 

infrastrukturu fiziki infrastruktura əsaslanır və bəzi İKT komponentləri ola bilər. 

Xidmət infrastrukturu komponentlərinə misal olaraq kütləvi sürətli tranzit sistemi və 

“ağıllı şəbəkələr” daxildir. Şəhər əhalisinin funksiyası olaraq tələb olunan şəhər 

obyektlərinin sayı aşağıdakı kimi hesablana bilər: 
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burada Nf – obyektlərin sayı, Np - şəhər əhalisi (milyonlarla), Rp - ildə / həftədə 

adam başına istifadə nisbətidir, D - ildə gün, Nc - saatda müştəri, H - gündə saat. 

 “Smart şəhər”in smartlığından istifadə səviyyəsi aşağıdakı kimi ölçülə bilinir: 

 

Geniş mənada "smart şəhər" - şəhərin resurslarını idarə etmək üçün bir çox 

informasiya və kommunikasiya texnologiyası həllərinin inteqrasiyasına əsaslanan 

şəhər inkişafıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, təkcə İKT-nin geniş tətbiqi ilə şəhəri 

"smart şəhər" etmək mümkün deyil. "Smart şəhər" anlayışına smart sakinlər, sosial 

əlaqələrin keyfiyyəti və ictimai həyatla inteqrasiyası kontekstində də baxmaq 

lazımdır. "Smart şəhər" anlayışında diqqət mərkəzində sakinlərin ehtiyaclarının 

ödənilməsi, tələbat üstünlüyü və seçimi məsələləri durur. Texniki həllər isə onların 

maraqlarına xidmət edir. Müasir şəhərin əsasını onun sakinləri, onların özünəməxsus 

xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri təşkil edir. Yerli idarəetmə öz fəaliyyətində dəyər 

sisteminə əsaslamalı və şəhərin gələcəyi haqda təsəvvür yaratmağa yönəltməlidir. 

Şəhər tədbirlərinin səmərəli hazırlanması və həyata keçirilməsi sakinlərin adət və 

inanclarının nəzərə alınması ilə sıx bağlıdır. Ümumilikdə "smart şəhər" - ictimai 

məsələlərin İKT-dən istifadə edilərək və şəhər hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqda çalışan 

müxtəlif maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi ilə həll edildiyi bir şəhərdir. Qeyd 

olunanlarla yanaşı, "smart şəhər"in ənənəvi şəhərə nisbətən çoxsaylı potensial 

imkanlarına baxmayaraq, bu konsepsiyanın həyata keçirilməsini çətinləşdirən bəzi 

maneələr vardır: 
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  • şəhərdə yarana biləcək konfliktləri və problemləri real şəkildə nəzərə 

almadan yüksək texnologiyaların həddindən artıq konsentrasiyasını həyata keçirmək 

uğursuzluğa yol aça bilir; 

• mürəkkəb sosial problemləri olan şəhərlərdə smart texnologiyaların 

yerləşdirilməsi texniki təkmilləşdirmələrlə sosial bərabərsizliyi daha da gücləndirə 

bilir; 

  • şəhərin birgə idarəçiliyini təşkil etmək məqsədi ilə yerli əhalinin tammənalı  

iştirakını təmin etməyin çətinliyi və praktikada tətbiq olunmuş belə bir həllin 

olmaması; 

  • şəhər fəaliyyətinin bütün sahələrindəki ehtiyacları nəzərə almaqla şəhərlərə 

hərtərəfli baxışın olmaması; 

  • “smart şəhər” konsepsiyasının tətbiqi ilə əlaqədar dəyişikliklər (əsasən 

texnoloji aspektlərin mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla) bəzi aqlomerasiyaların, 

xüsuylə də ənənəvi xarakterlərinə görə mühüm əhəmiyyət daşıyan mövcud 

xarakterini və bənzərsiz cazibəsini itirməsinə gətirib çıxarmaq kimi mənfi təsir 

göstərə bilər; 

  • “smart şəhər” konsepsiyasının inkişafına qoyulan investisiyaların 

əksəriyyəti mövcud olan lakin köhnəlməkdə olanların modernləşdirilməsinə deyil, 

yeni obyektlərin yaradılmasına yönəlib; 

  • smart şəhər infrastrukturunun inkişafı böyük investisiyalar tələb edir, onlar 

isə dolayısı vasitələrlə vətəndaşlar tərəfindən ödənmiş olur (məsələn, daha yüksək 

vergi dərəcəsi şəklində); 

• smart şəhəri idarə etmək, xüsusən də sıfırdan qurmaq böyük çağırışdır və 

hər şeydən əvvəl geniş zəka, kompleks yanaşma və məsuliyyət tələb edir. Bunlar isə 

təkcə müasir texnologiyalarla əldə olunmayan qabiliyyətlərdir. Şəhərin innovativliyi 

şüşə göydələnlər, futurustik və kosmik memarlıq deyil, mümkün ən yaxşı yaşayış və 

iş şəraitinin yaradılmasıdır; 

  • göstərilən xidmətlərin rəqəmsal texnologiyalar sahəsində ümumi bilikləri 

olmayan sakinlər tərəfindən bacarıqsız və ya bilmədən yanlış istifadəsi çoxsaylı 

şəxsi və sistemli ziyana səbəb ola bilər; 
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  • müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş şəhərlər müxtəlif texnoloji 

tətbiqetmələr səbəbindən, məsələn, yenilənmiş və ya yeni tikilmiş mənzil və ya 

obyekt yüksək təmir xərcləri və sosial əlaqələrin olmaması səbəbindən sakinlər üçün 

maraq obyekti olmaya bilər (məsələn, Masdar şəhəri və ya Pekinin yaxınlığında 

tikilmiş Tianjin eko-şəhəri - burada məktəb, mağaza, insanların işləyə biləcəyi 

fabriklərə nəqliyyat yoxdur).  

Mürəkkəblik, müxtəliflik və qeyri-müəyyənlik müasir şəhərlərin üç əsas 

xüsusiyyətidir. Bu xüsusiyyətlər isə "ağıllı şəhər"in tətbiqində konseptual və texniki 

inkişafa ən böyük maneələrdir. Ən məqbul yol, bu konsepsiyanın mövcud olan 

şəhərdəki texnologiyanın smart texnologiyalarla sadə inteqrasiyasından başlamaq, 

daha sonra şəhər problemlərinin həlli ilə qarşılıqlı əlaqəli və sinergetik bir şəkildə 

smart texnologiyaların inkişaf etdirilməsidir. Şəhərin inkişafını, dəyişməsini və 

gündəlik fəaliyyətini təmin edən proseslər mürəkkəb prosseslərdir. Ümumilikdə 

şəhər mühiti kompleks sosial mühəndislik sistemi kimi qəbul edilməlidir. Odur ki, 

"smart şəhər"in tətbiqinə inteqrasiya olunmuş və vahid bir yanaşmanın inkişaf 

etdirilməsi kimi baxmaq zəruridir. 

Şəhərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq onun resurslarını səmərəli idarə etməyə 

yönəli İnformasiya Texnologiyaları həllərinin inteqrasiyasına əsaslanmaq “smart 

şəhər” konsepsiyasında texnoloji aspektlərə ən böyük diqqət yetirilən sahələrdəndir. 

Bununla birlikdə, smart şəhər anlayışında sosial aspektlərin əhəmiyyəti eyni 

səviyyədə yüksəkdir. Smart şəhər anlayışı kontekstində nəzərə alınmalı əsas 

aspektlərin dörd mühüm klasterini müəyyən etmək mümkündür. Bunlar Cədvəl 1-

də göstərilmişdir.  
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Cədvəl 1. “Smart şəhər” konsepsiyasının tətbiqində nəzərə alınmalı əsas aspektlər 

Klaster Məsələ Əsas problem 

1 Sosial-iqtisadi aspektlər - Sosial inteqrasiyanın keyfiyyəti; 

- Vətəndaşların ictimai həyata və qərar 

verməyə cəlb edilməsi; ictimai işlərin 

idarə olunmasında yerli maraqlı 

tərəflərin iştirakı; yerli hökumət və 

sakinlər arasında əməkdaşlıq; 

- Effektiv səhiyyə sistemi; 

- Təhlükəsizlik məsələləri; 

- Təhsilin keyfiyyəti; 

- Sahibkarlığın inkişafı səviyyəsi 

2 Şəhər logistikası - yolların həddən artıq yüklənməsi; 

- avtomobil axınının idarə edilməsi; 

- avtonom nəqliyyat vasitələri 

3 Ətraf mühit aspektləri - davamlı inkişaf prinsiplərini “smart 

şəhər” prinsipinin tərkib hissəsi olaraq 

görmək 

4 Smart texnologiyalar - Əşyaların İnterneti (İoT); 

- Bulud texnologiyaları; 

- Böyük məlumatlar (big data); 

- Süni intellekt; 

- Simsiz sensor şəbəkələri 

 

Sosial-iqtisadi aspektlər klasterində qarşılıqlı sosial əlaqənin keyfiyyəti və 

ictimai həyatla inteqrasiya kimi elementlər vardır. Burada ən vacib elementlər 

səhiyyə, təhlükəsizlik və təhsildir. "Smart şəhər"in əsasını sakinlər və onların 

ehtiyacları təşkil edir. Bu klasterdə sakinlərin və yerli maraqlı tərəflərin rolu önə 

çıxır, bu isə onların ictimai işlərin idarə olunmasında və qərar qəbul etmə 

proseslərində iştirakı deməkdir. Yerli hakimiyyət və sakinlər arasında şəffaf 
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əməkdaşlıq prinsiplərinin yaradılmasına böyük ehtiyac vardır. Digər tərəfdən bu bir 

həqiqətdir ki, güclü inkişaf etmiş iqtisadiyyat olmadan “smart şəhər” qurmaq 

mümkün deyil. Burada ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, sahibkarlıq və 

biznesin elə inkişafını təmin edə bilməkdir ki, onlar təkcə yerli bazarın iştirakçısı 

olmaqla kifayətlənməyib beynəlxalq bazara da çıxmağa meylli olsunlar. İkinci 

klasterdə “smart şəhər”in sakinlərinin həyatında onun logistikasının əhəmiyyətli bir 

rol oynadığı göstəilmişdir. Bu kontekstdə şəhər logistikası ilk növbədə insanların və 

malların daşınması xərclərini optimallaşdıran, tıxacları minimuma endirən və 

sakinlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq şəkildə şəhər və ya şəhər 

aqlomerasiyasının planlaşdırma, koordinasiya və nəzarət proseslərinə 

yönəldilməlidir. Müxtəlif qrupların təhlili müəyyən edilmiş alt sahələrin şəhərin 

“smart şəhər” adlandırılması üçün lazım olan əsas elementlərlə əlaqəli ola biləcəyini 

ortaya qoymuşdur. Üçüncü klaster sahəsi ekoloji aspektlərlə bağlıdır. Ətraf mühitin 

mühafizəsi və resursların idarə edilməsi ilə bağlı heç bir fəaliyyətə malik olmayan 

bir şəhər “smart şəhər” adlandırıla bilməz. Tullantıların və çirkləndirmənin 

azalması, habelə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə təbii mühitin 

keyfiyyətinə qayğı ilə yanaşmaq son dərəcə vacib məsələlərdəndir. Ümumilikdə, 

davamlı inkişaf prinsiplərinə hər zaman riayət edilməlidir. 4-cü klaster - smart 

texnologiyalar - simsiz sensor şəbəkələri, İoT, böyük məlumatlar, bulud 

texnologiyaları, süni intellekt, mobil tətbiqlər, mobil sistemlər, mobil qurğular və s. 

kimi şəhərlərdə istifadə olunan bir sıra qabaqcıl texnologiyalara aiddir. Smart 

texnologiya smart şəhər elementlərinin hər birinə aiddir. Bununla birlikdə, nəzərə 

almaq lazımdır ki, insanların həqiqi ehtiyacları hər zaman üstün prioritetə sahib 

olmalı və onu əhatə edən bütün aspektləri nəzərə alınmalıdır. Smart texnologiya 

özlüyündə məqsəd deyil, digər elementlər üçün xüsusi bir fondur, məqsədlərə 

çatmaq üçün bir vasitədir. “Smart şəhər”in elementləri məcmu şəkildə bütöv və 

ayrılmaz bir bütün təşkil edir və onlara praktik kontekstdə məhz bu cür 

yanaşılmalıdır. 
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Şəkil 2b. “Smart şəhər” klasterləri 

 

 

Smart infrastruktur və smart binalar 

Klassik mənada şəhər infrastrukturu - şəhərin və sakinlərinin fəaliyyət 

göstərməsini təmin edən yollar, binalar, körpülər və s. kimi şəhərin var olan hər hansı 

fiziki hissəsidir. Lakin “smart şəhər” kontekstində, “smart şəhər”in onurğa sütunu 

olan fiziki, elektrik və rəqəmsal hər bir şey onun infrastrukturu olaraq qəbul edilə 

bilər. Nümunə olaraq sürətli tranzit sistemi, tullantıların idarə edilməsi sistemi, yol 

şəbəkəsi, dəmir yolu şəbəkəsi, rabitə sistemi, işıqfor sistemi, küçə işıq sistemi, ofis 

sahəsi, su təchizatı sistemi, qaz təchizatı sistemi, enerji təchizatı sistemi, 
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yanğınsöndürmə sistemi, xəstəxana sistemi, körpülər, yaşayış evləri, otellər, 

rəqəmsal kitabxana, hüquq-mühafizə, iqtisadiyyat sistemi və s. göstərilə bilər. Smart 

infrastruktur konsepsiyası Şəkil 3-də verilmişdir. Smart infrastruktur fiziki 

infrastrukturu “smart” edən İKT infrastruktur üzərində qurulur. İKT infrastrukturu 

“smart şəhər”in qurulmasında bünövrə rolunu oynayır. “Smart şəhər” İKT 

infrastrukturunun mövcudluğu və fəaliyyəti ilə əlaqədar amillərdən asılıdır. İKT 

infrastrukturu fiber optik xəttlər, Wi-Fi şəbəkələri, simsiz hotspot nöqtələr və 

xidmətə yönəli informasiya sistemləri kimi kommunikasiya infrastrukturunu özündə 

ehtiva edir. Klassik infrastruktur ilə müqayisədə smart infrastruktur daha səmərəli, 

təhlükəsiz, etibarlı və xətalara davamlıdır. Smart infrastrukturun fiziki infrastruktur, 

sensorlar, əsas proqram təminatı, köməkçi proqram təminatı və aralıq proqram 

təminatı kimi ümumi komponentləri ola bilər. Xüsusi proqram təminatı növü olan 

"aralıq proqram təminatı" avtomatlaşdırmada və smart infrastrukturun sürətli 

reaksiyasında adətən həlledici rol oynayır. Aralıq proqram təminatı məlumatları  

toplayır, daha sonra analitika və hesabatlılığın aparılması üçün ümumi platformaya 

birləşdirir. Nümunə üçün göstərilsə, prossesdəki aralıq proqram təminatı  

infrastrukturun cari vəziyyətinin vizual görüntüsünün əldə edilməsi üçün veb əsaslı 

indikator panelinin fəaliyyətini təmin edə bilər. Başqa bir nümunə: avadanlıqların 

fəaliyyəti zamanı qeyri-tipik hallar, məsələn, yüksək enerji sərfiyyatı, anormal 

baxım xərcləri kimi bir çox vəziyyətlər yarandıqda operatorların təxirəsalınmaz 

diqqəti tələb olunur. Aralıq proqram təminatı aidiyyatı infrastrukturun, binanın və 

ya coğrafi məkanın sayından asılı olmayaraq “karbon izi”nin idarə edilməsi  və 

davamlılıq da daxil olmaqla çoxsaylı məlumatları, habelə ümumilikdə “ağıllı şəhər” 

infrastrukturunun bütövlükdə geniş mənzərəsi barədə məsul şəxslərə və ya operativ 

xidmət əməkdaşlarına məlumat verir. Aralıq proqram təminatı və İKT vasitəsi ilə 

“smart infrastruktur” məlumatları qısa zamanda əldə edilir, bu məlumatlar xidməti 

və idarəçilik heyəti üçün hər yerdə əlçatan olduğundan daha doğru qərarlar 

verilməsinə imkan verir ki, bu da “ağıllı şəhər”in fəaliyyətinə operativ təsir göstərə 

bilir. Smart infrastrukturun nümunəsi olaraq “smart elektrik şəbəkəsi” göstərilə 

bilər. Sadəlik üçün bu termin qısa olaraq eləcə “smart şəbəkə” olaraq da adlandırılır. 
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“Smart şəbəkə” müxtəlif enerji mənbələrindən əldə edilən enerjinin istehlakçılara 

səmərəli və etibarlı şəkildə çatdırılması üçün qüsurlara davamlı mexanizmlər, yük 

balanslaşdırma mexanizmləri, əməliyyatların idarə edilməsi mexanizmləri, smart 

sayğaclar və müxtəlif enerji mənbələrindən (bərpaolunan və ya ənənəvi) enerji 

təminatı vasitələrindən ibarətdir. 

 

Şəkil 3. Smart infrastruktur konsepsiyasının təsviri 

“Smart binalar” smart infrastrukturun bir hissəsi və ya smart şəhərin müstəqil 

komponenti olaraq qəbul edilə bilər. “Smart bina” məlumat şəbəkəsi, İP üzərindən 

səs (VoIP), video yayım, video müşahidə, giriş nəzarəti, enerji idarəetməsi və 

işıqlandırma nəzarəti və s. daxil olmaqla müxtəlif avtomatlaşdırılmış əməliyyatlar 

üçün müxtəlif aparat, proqram təminatı, sensorlar və ağıllı cihazlara malik ola bilər. 

“Smart binalar” “yaşıl binalar”dan daha geniş konsepsiyadır. “Yaşıl binalar” - 

karbon qazı izlərini azaltmaq və optimal enerji istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə 

yüksək enerji səmərəliliyi, su səmərəliliyi və “ağıllı ev” idarəetməsi olan dayanıqlı 

tikililərdir. “Smart binalar” “yaşıl binalar”dakı bütün əsas funksiyaları özündə 

cəmləşdirməklə yanaşı əlavə olaraq digər binalara, insanlara və texnoloji 
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avadanlıqlara, qlobal mühitə və smart elektrik şəbəkələrinə asanlıqla məlumat 

ötürüb qəbul edə bilər. “Smart binalar” divarları və pəncərələri xaricində olan 

biliklərdən səmərəli istifadə edə bilirlər. Məsələn, smart binalar tərəfindən smart 

şəbəkələrdən istifadə edilməsi ssenarisində smart bina özünün enerjiyə olan 

tələbatına və  şəbəkənin imkanlarına adaptasiya ola bilir və bununla da effektiv və 

aşağı qiymətli enerji istifadəsinə gətirib çıxara bilir. “Smart binalar” adi halda 

binanın uzun müddət ərzində ortalama xərci qiymətinə deyil, istifadə edildiyi anda 

elektrik enerjisi istehsalının həqiqi dəyərinə daha yaxın hesablandığı dinamik 

elektrik tariflərindən istifadə edə bilər. Əşyaların İnternetindən (İoT) istifadə “smart 

binalar”ın effektivliliyini və enerji səmərəliliyini maksimum dərəcədə artıracaq 

böyük məlumatları emal və təhlil edə bilən inteqrasiya olunmuş həllər ortaya qoya 

bilir. “Smart bina”nın üstünlüklərinə aşağıdakıları nümunə göstərmək mümkündür: 

əməliyyatların yüksək səmərəliyə malik olması və aşağı qiymət stimulu üçün 

məlumatlara əsaslanan qərar vermə, resurslardan effektiv istifadə, kapital və 

əməliyyat xərclərinin azaldılması, risklərin identifikasiyası və idarə edilməsi, 

davamlılıq və s. 

“Smart şəhər”in fəaliyyətinin texnoloji dəstəyinin təmin edilməsində ən 

mühüm rolu oynayan İKT sferasında kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi, müxtəlif 

sistemlərin davamlı işləkliliyinin təminatı, məlumat bazalarına avtorizasiyasız 

girişlərin, informasiya müdaxilələrinin hər növünün qarşısının alınması və fərdi 

məlumatların qorunması ən mühüm məsələlərin öndə gələnidir. 
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Smart Nəqliyyat Sistemi 

Dəmiryol şəbəkəsi, avtomobil nəqliyyatı, hava nəqliyyatı və su nəqliyyatı  

kimi ənənəvi nəqliyyat sistemləri və ya qurğuları uzun müddətdir mövcuddur. 

Ənənəvi nəqliyyatda bunların hər biri uyğun nəqliyyat sisteminin tərkibində belə 

müstəqil işləyir, bu isə kompleks halda istifadəni çətinləşdirir. Smart Nəqliyyat 

Sistemində (SNS) nəqliyyat vasitələrinin öz arasında (məsələn, avtomobildən 

avtomobilə) və nəqliyyat vasitələri ilə konkret məkanlar arasında (məsələn, 

avtomobildən infrastruktura) müxtəlif növ əlaqə və naviqasiya sistemlərini mövcud 

ola bilir. Smart Nəqliyyat Sistemi dəmir yolu, su və hava nəqliyyatı sistemlərini 

əhatə edə bilir və əksər hallarda onların qarşılıqlı əlaqələrini də təmin edir. Smart 

Nəqliyyat Sisteminin geniş təsviri Şəkil 4-də verilmişdir. Smart Nəqliyyat Sistemi 

təhlükəsiz, sürətli, qənaətcil və etibarlı yerdəyişmə üçün inteqrasiya olunmuş ictimai 

nəqliyyat, qorunan piyada yolları, qorunan velosiped marşrutları, smart yol 

şəbəkələri, şəhərlərarası dəmir yolu şəbəkələri və qlobal hava yolları qovşaqları 

qurmağa imkan verir. Bununçün İKT-nin imkanlarından və birbaşa olaraq real vaxt 

rejimində məlumatların emalı texnologiyasından istifadə olunur. Smart Nəqliyyat 

Sistemi istismar olunan nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini maksimum dərəcədə 

artırır. Smart Nəqliyyat Sistemi sərnişinlərə aşağı qiymət, ən qısa məsafə və ya ən 

sürətli marşrutlar üzrə fərqli nəqliyyat variantlarını asan şəkildə seçmək imkanı  

verir. 

Sistemin təhlükəsizliyinin artırılması üçün nəqliyyat vasitələrində 

toqquşmanın qarşısını almaq və sürüşməyə qarşı sensorlar da daxil olmaqla smart 

nəqliyyat texnologiyaları quraşdırıla bilər. Ödənişlərin qəbulunun radiotezlikli 

identifikasiya (RFID) əsaslı altsistemlər vasitəsi ilə həyata keçirilməsi smart 

nəqliyyat texnologiyasına klassik nümunədir. RFID vasitəsi ilə gediş və ya keçid 

haqqlarının qəbul edilməsi adətən sürücülərin vaxt sərfinə səbəb olan, trafik axınını 

maneə törədən və ödənişlərin qəbulu üçün əlavə personalın mövcuduğunu tələb edən 

fiziki bir keçid məntəqəsində dayanmasına ehtiyac yoxdur. 
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Şəkil 4. Smart Nəqliyyat Sisteminin ümumi təsviri 

 

Hava limanlarının girişində avtomatik passport nəzarəti smart nəqliyyatda 

tətbiq olunan bir texnologiyadır. Avtomatik passport nəzarəti sistemində 

sərnişinlərin passportunun fərdi şəkildə yoxlanmasına ehtiyac olmadan sürətli və 

etibarlı giriş üçün RFID əsaslı passportlardan və ya elektron passportlardan istifadə 

edilə bilər. Smart nəqliyyat sisteminin klassik tərkib hissəsi taksi sifarişi zamanı  

mobil telefonlarında smart tətbiqlərin istifadəsi və həmin tətbiqdə avtomobilin dəqiq 

yerini izləmək və sürücü barədə məlumatlarla əvvəlcədən tanış olmaqdır. Belə 

sistemlərdən hazırda Bakı şəhərində və ölkəmizin bəzi digər yaşayış məntəqələrində 

istifadə olunmaqdadır. 
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Smart Energetika 

Enerji – hər hansı obyektin və ya sistemin hərəkətetmə qabiliyyətini müəyyən 

edən bir xüsusiyyətdir. Enerji - potensial enerji, kinetik enerji, kimyəvi enerji və 

istilik enerjisi kimi müxtəlif formalarda ola bilər. Günəş, külək, karbohidrogen 

resursları da daxil olmaqla faydalı qazıntılardan enerjinin əldə edilməsi və s. kimi 

enerji mənbələri mövcuddur. Enerji yaradılmır və ya məhv edilmir, lakin bir 

formadan digərinə çevrilə bilər. Son illərdə ənənəvi enerji formalarına əlavə olaraq 

“təmiz enerji”, “yaşıl enerji”, “davamlı enerji”, “bərpa olunan enerji” və “smart 

enerji” kimi terminlərdən də istifadə olunmaqdadır. Bəşəriyyətin istifadə etdiyi 

ənənəvi enerji resurslarının proqnozlaşdırıla bilinən yaxın zamanda bitəcəyi və 

hazırki istifadəsi zamanı təbiətdə geri döndürülə bilinməyən mənfi prosseslərə yol 

açması yeni alternativ enerji mənbələrinin tapılması və istismarı məsələlərini aktual 

etmişdir. “Təmiz enerji” və ya “yaşıl enerji”nin ətraf mühitə çox az mənfi təsir 

etdiyini məlumdur. Klassik nümunə olaraq günəş enerjisi və ya külək enerjisi “yaşıl 

enerji” mənbələridir. “Davamlı enerji” və “bərpa olunan enerji” bir neçə nəslin 

yaşayışı müddətində istehlak edilə bilən və istehlak olunduğundan daha sürətli bərpa 

oluna bilən enerji mənbələridir. Bununla yanaşı, “davamlı enerji” ilə “bərpa olunan 

enerji” arasında müəyyən fərqlər ola bilər: “davamlı enerji” mənbələri insanlar 

tərəfindən yaradılmır, bərpa olunan mənbələr isə insanlar tərəfindən yaradılır. Bərpa 

olunan enerjinin mənbələrinə nümunə olaraq əldə olunması üçün üzvi materialların 

istehsalının genişləndirilməsi, istehlakı və atılmasını tələb edən bioqazdır. Başqa bir 

əlaqəli termin “sıfır enerji sistemi”dir. Nümunə üçün istehlak edilən enerjinin 

istehsal etdiyi enerji ilə eyni miqdarda olduğu “sıfır enerjili binalar”ı göstərmək olar. 

“Smart enerji” isə yuxarıda göstəriləndən daha geniş bir anlayışdır. “Smart enerji” 

"Enerji İnterneti" modeli olaraq görülə bilən bir anlayışdır. Bu model “smart enerji 

istehsalı”, “smart elektrik şəbəkələri”, “smart saxlama” və “smart istehlak” 

prinsiplərinə əsaslanır. Bu prinsipə görə ənənəvi enerji, təmiz enerji, yaşıl enerji, 

dayanıqlı enerji və bərpa olunan enerji mənbələrindən əldə olunan enerji 

informasiya və kommunikasiya texnologiyası vasitəsi ilə ümumi şəkildə smart 

energetika konsepsiyasına daxil olur. Smart energetikanın müxtəlif fərqli 
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komponentləri Şəkil 5 (a) –də verilmişdir. “Smart enerji” sisteminin ümumi təsviri 

isə Şəkil 5 (b) -də təqdim edilmişdir. 

 

(a) Smart energetikanın komponentləri 

 

(b)  “Smart enerji” sisteminin ümumi təsviri 

Şəkil 5. Smart energetika və smart enerji sisteminin ümumi təsvirləri 

“Smart energetika sistemi” desentralizə olunmuş davamlı enerji mənbələrinin 

intellektual inteqrasiyası, səmərəli paylanması və optimallaşdırılmış enerji 

istehlakından ibarətdir. “Smart energetika” vahid smart energetika sistemi 

yaradılması məqsədi ilə qarşılıqlı şəkildə inteqrasiya olunmalı və bir-biri ilə səmərəli 
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şəkildə əlaqə qurmalı olan üç müstəqil blokdan ibarətdir. Aşağı karbon emissiyalı  

“Yaşıl enerji” (foto-voltaik, günəş enerjisi, bio-qaz və külək enerjisi) smart 

energetika sisteminin vacib bir hissəsi ola bilər. “Smart energetika sistemi”ndə 

səmərəli paylama smart infrastruktur, smart şəbəkə, smart sayğacların istifadəsi və 

İKT-dən müvafiq istifadə səviyyəsi sayəsində mümkün olur. “Smart energetika 

sistemi”nin əsasını enerji istehlakı məlumatlarının toplanması və təhcizatçı tarifləri 

məlumatlarının paylaşılmasını təmin edən informasiya infrastrukturu təşkil edir. 

İKT hətta qabyuyan maşın və su qızdırıcısı kimi sadə lakin smart ev qurğuları üçün 

tələb olunan enerji istehlakı ilə əlaqədar elementar əməliyyatları idarə etmək üçün 

istifadə edilə bilər. Normal istehlak zamanı İKT - elektromobil şarj sistemləri (PEV), 

ev isitmə, havalandırma və kondisioner (HVAC) əməliyyatları üçün də tənzimləyici 

ola bilər. Günəş panelləri, külək turbinləri sistemləri və digər mümkün enerji 

mənbələrdən enerji alınmasında İKT-dən səmərəli şəkildə istifadə edilə bilər. 

Sistemin optimallaşdırılmış istehlakı smart energetika sisteminin 3-cü əsas 

komponentidir. Enerjinin səmərəli akkumulyasiyası, smart sayğaclar və enerji 

idarəçiliyində effektiv istifadə smart energetika sistemində enerji istehlakının 

optimallaşdırılması üçün açar rolunu oynaya bilər. 

Smart enerji sisteminin onurğa sütunu smart enerji şəbəkəsi və ya smart 

şəbəkədir. Smart şəbəkə (1) istehlakçı, (2) istehsalçı və (3) həm istehlakçı, həm də 

istehsalçı olan istifadəçilər davranışlarını səmərəli şəkildə özündə birləşdirir. Smart 

şəbəkə aşağı itki səviyyəsi, daha yüksək keyfiyyətli təchizat, sistemin və 

istifadəçilərin təhlükəsizliyi, təchizatın təhlükəsizliyi və mənbədən asılılığının 

aradan qaldırılması ilə sistemin səmərəliliyi, qənaətcilliyi və dayanıqlılığını təmin 

edir. Smart şəbəkə karbohidrogen yanacaq əsaslı istilik enerjisindən yaşıl foto-

voltaik enerjiyə və külək enerjisinə qədər müxtəlif enerji mənbələrini birləşdirməyə 

imkan verir. Gələcək smart şəbəkələrin indiki nəsildən daha mürəkkəb olacağı təbii 

qanunauyğunluqdur. Sistemin istənilən istifadəçisinin arzusu olduqda günəş 

enerjisi, bioyanacaq enerjisi və hətta külək enerjisi istehsal etməsi strateji 

gözləntidir. Smart şəbəkə müxtəlif mənbələrdən əldə olunacaq bu enerjini effektiv 

şəkildə sinxronlaşdıracaq və heç bir fluktuasiya olmadan müəyyən gərginlik və 
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tezlikdə sistemi elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. İKT-nin istifadəsi smart 

şəbəkələrdə aşağıdakı sadalanan hallar üçün əsas rol oynayır: (1) enerji istehlakının 

tələb-cavab idarəçiliyini dəstəkləmək, (2) günəş panelləri və külək turbinləri 

tərəfindən istehsal olunan enerjini paylaşdırmaq, (3) elektromobillərin şarjı üçün 

ərazidən asılı olmayan müstəqil satış nöqtələri xidmətləri təmin etmək və (4) 

istehlakçı əlaqələrini gücləndirmək. Smart ölçmə smart şəbəkənin vacib 

komponentidir. Smart sayğac elektrik enerjisi istehlakını qeyd edir və bu 

məlumatları müəyyən vaxt aralığında monitorinq və hesablama üçün xidmət 

təhcizatçısına ötürür. Beləcə sayğacların cari göstəricisinin oxunmasında insan 

faktoru aradan qaldırılmış olur, operativlik və etibarlılıq səviyyəsi dəfələrlə 

yüksəldilir. Enerjinin akkumulyasiyası və səmərəli daşınması üçün litium ion və ya 

yanacaq bölmələrindən hazırlanan uzun ömürlü smart batareyalar effektli ola bilər. 

“Smart şəhər” və “smart kəndlər”də enerjinin mümkün bütün alternativ 

vasitələrdən əldə edilməsi üçün təşviq olunmalıdır. Bura ən mütərəqqi üsullar aid 

edilə bilər. Özünü təminetmə prinsipinə əsaslanan enerji sistemlərinin qurulması  

effektivliyi kəskin şəkildə artıra bilir. Nümunə olaraq pilləkənlər boyunca insanların 

addımları hesabına əldə edilən enerjinin yenə də həmin pilləkənlərin işıqlandırılması 

üçün istifadə edilməsi və ya avtomobil yollarında quraşdırılan və nəqliyyat 

vasitəslərinin hərəkətinin sürtünmə qüvvəsi əsasında əldə edilən enerjinin avtomobil 

yollarının kənarlarının işıqlandırılması üçün istifadə edilməsi ən yaxşı 

nümunələrdəndir. 
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Smart Səhiyyə 

Əhalinin sürətlə artması ənənəvi səhiyyə xidmətinin həddən artıq 

yüklənməsinə gətirib çıxarmışdır. Vətəndaşların tibbi ehtiyaclarını ödəmək üçün 

kifayət qədər kvalifikasiyalı tibbi personala hər zaman ehtiyac vardır. Xüsusiylə 

yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi üçün xəstəxanalarda peşəkar tibbi heyətə təlabat 

böyükdür. Xəstəliyin doğru müəyyən edilməsi, dərman preparatlarının düzgün 

təyini və s. hələ də səhiyyənin aktual  mövzuları olaraq qalmaqdadırlar. Planetimizin 

bir çox ucqar yerlərində adekvat səhiyyə hələ də uzaq bir xəyal halındadır. Beləliklə, 

məhdud mənbələr və artan tələbatla ənənəvi səhiyyənin ağlabatan, səmərəli və 

davamlı olması tələbatı mövcuddur. Məhz smart səhiyyənin də yekun məqsədi 

budur. Smart səhiyyə konsepsiyası ənənəvi səhiyyə də daxil olmaqla smart 

biosensorların, geyilə bilən cihazların, informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları (İKT) və smart təcili yardım sistemlərinin tətbiqi ilə  müxtəlif 

səhiyyə bölmələrinin üzvi birləşməsidir. Smart səhiyyə konsepsiyası ümumi halda 

Şəkil 6-da verilmişdir.  

 

Şəkil 6. Smart səhiyyə konsepsiyasının ümumi təsviri 

Smart səhiyyənin müxtəlif komponentlərinə bədənə geyinilən (taxılan) 

sensorlar, smart xəstəxanalar və smart təcili yardım daxildir. Smart xəstəxanaların 
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işində İKT, bulud texnologiyaları, smart telefon tətbiqləri və qabaqcıl məlumat 

təhlili üsulları da daxil olmaqla müxtəlif mexanizmlərdən istifadə olunur. Xəstə 

barədə məlumatlar sistemə daxil edildikdə istər həmin xəstəxananın digər 

otaqlarında, istər başqa smart xəstəxanaların aidiyyatı şöbələrində, hətta başqa 

şəhərlərin smart xəstəxanalarında belə real vaxt rejimində müşahidə edilə bilər. 

Tibbi texniki heyət, tibb bacıları və həkimlər eyni məlumatları fiziki olaraq bir 

ofisdən digərinə köçürmək üçün vaxt itirmədən müayinə və müalicə məlumatlarına 

daxil ola bilərlər. Eyni qaydada, müxtəlif həkimlər xəstənin vəziyyəti ilə bağlı qərar 

vermək üçün həmin məlumatları görə bilərlər. Beləliklə, xəstənin sağlamlıq 

vəziyyəti və müvafiq dərmanların təyinatı barədə real vaxt rejimində qərarlar verilə 

bilər. 

Smart səhiyyə dedikdə təkcə ən müasir texnologiyalarla zəngin xəstəxana 

başa düşülmür. Smart səhiyyə ümumilikdə şəhər əhalisinin sağlamlığının yeni 

innovativ üsullarla daha effektli şəkildə qorunmasını ehtiva edir. Odur ki, sadə tele-

səhiyyədən başlayaraq, yaşlılara gündəlik baxımın sensor cihazlarla təminatından 

tutmuş dövlətin tərkib hissəsi olaraq smart şəhərin əhalisinin bütünlüklə səhiyyə 

xidmətləri digər xidmətlərlə sintez halında həyata keçirilməlidir. 
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Smart Texnologiyalar 

“Smart şəhər”in dizaynı, tətbiqi və istismarında smart texnologiyalar açar 

rolunu oynayır. “Smart şəhər”də istifadə olunan texnologiyalardan bəziləri Şəkil 7-

də göstərilmişdir. İnfrastruktur, binalar, fiziki struktur, elektrik infrastrukturu, 

elektronika, kommunikasiya infrastrukturu, informasiya texnologiyaları  

infrastrukturu və proqram təminatı daxil olmaqla bir çox müxtəlif komponentlər 

şəhərin “smart şəhər” olmasını çıxmasını təmin edir. Smart şəhərin dizaynı və 

fəaliyyət göstərməsi zamanı iki əsas prinsipial problem ortaya çıxır: smart 

texnologiyaların elə sintezini tapmaq lazım gəlir ki, şəhər həddən artıq ultra-müasir 

texnologiyalarla yüklənmiş olmasın və bu sintez kifayət qədər smart elementləri 

özündə birləşdirməlidir ki, şəhər uzun illər boyu davamlı olaraq zamanın tələbatına 

uyğun şəkildə inkişaf edə bilsin. Bundan əlavə, yeni smart texnologiyaların tətbiqi 

şəhər əhalisinin vergi yükünün artırılması hesabına aparılmaması ciddi riayət 

olunmalı vacib məsələdir. Aydındır ki, zaman keçdikcə, elm və texnologiya inkişaf 

etdikcə təbii qanunauyğunluq olaraq smart texnologiyaların da istehsal və istismar 

dəyəri aşağı düşür və smart şəhər iqtisadi baxımdan ən əlverişli seçim olacaq. 

 

Şəkil 7. “Smart şəhər”də istifadə olunan texnologiyalardan bəziləri 

 

Günəş enerjisi və külək enerjisi kimi yaşıl və ya bərpa olunan enerji mənbələri 

yuxarıda göstərildiyi kimi smart şəhər üçün əsas olan smart texnologiyanın ən öndə 

gələn nümunəsidir. Yaşıl binalar və yaşıl məhəllələrin inkişaf etdirilməsi də smart 

şəhər cəmiyyəti üçün vacibdir. Beynəlxalq praktikaya nəzər salsaq görərik ki, ABŞ-
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da yaşıl binalar və onlardan istifadə edən müvafiq icmalar Enerji və Ətraf Mühit 

Dizaynında Liderlik (LEED), İngiltərədə isə Bina Araşdırma Strukturu Ətraf 

Mühitin Qiymətləndirilməsi Metodologiyası (BREEAM) kimi ciddi standartlar 

proqramları ilə təsnif edilir. ABŞ-dakı LEED proqramı ən yaxşı bina strategiyaları  

və təcrübələrini təyin edən yaşıl bina sertifikatlaşdırma proqramıdır. LEED 

sertifikatını əldə etmək üçün bina layihələri ilkin şərtləri ödəməli və müxtəlif 

səviyyələr üzrə standartlara cavab verməsi ilə bal toplayaraq sertifikatlaşdırılmalıdır. 

Məsələn, ən son versiya sertifikat olan LEED v4 binanın materialları, daxili mühitin 

keyfiyyəti, smart şəbəkə və su səmərəliliyi kimi vacib cəhətləri özündə birləşdirir. 

Eynilə, BREEAM sertifikatı idarəetmə, enerji, çirklənmə, materiallar, tullantılar, su 

istifadəsi və sağlamlıq da daxil olmaqla qiymətləndirmə üçün bir neçə kateqoriyanı 

əhatə edir. 

Davamlı nəqliyyat sistemi smart şəhər üçün əsas texnologiyadır. Davamlı və 

smart nəqliyyat sistemləri, məsələn sürətli kütləvi tranzit sistemləri (MRTS), çox 

sayda insanı bir yerdən digərinə daşıya bilər. Bu, nəqliyyat sıxlığını azalda bilir və 

qlobal istiləşməyə mənfi təsir göstərən istixana tullantılarının ətraf mühitə 

atılmasının azaldılmasına kömək edir. Smart kommunikasiya texnologiyaları və İKT 

(evlərə çəkilən fiber optik xəttlər, şəhər daxilində Wi-Fi, yaxın ərazi 

kommunikasiyası (NFC) və Bluetooth) “smart şəhər” baxımından çox əhəmiyyətli 

texnologiyalardır. Bütün şəhəri əhatə edən Wi-Fi şəbəkələri taksi xidməti kimi 

gündəlik tələbat xidmətlərdən daha asan istifadəni təmin edə bilər. NFC kredit 

kartlarının istifadəsində müstəsna asanlıq əldə olunmasını təmin edir, bu isə nağdsız 

ödənişlərin geniş yayılmasına səbəb olur. Əşyaların interneti (İoT) kimi kiber fiziki 

sistemlər (hesablama, şəbəkələşmə və fiziki bina və qurğuların inteqrasiyası ) 

mövcud avadanlıqlara “smartlılıq” xüsusiyyətini vermək üçün açar rolunu oynayır. 

Sosial şəbəkələr, pop və qısa mesaj xidmətləri (SMS) smart şəhərlərdə kommunal 

xidmətlərdən səmərəli istifadə üçün simpleks ünsiyyət mexanizmləri yaradır. 

Şəhərləri smart etmək üçün müxtəlif ən müasir texnologiyalardan istifadə etmək 

olar. Wi-Fi və NFC kimi yuxarıda müzakirə olunan texnologiyalar bunun bir hissəsi 

olaraq qəbul edilə bilər. Bununla yanaşı, smart texnologiyanın bir çox başqa digər 
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formaları da mövcuddur. Müasir texnologiyanın ayrı bir nümunəsi elektrik, qaz və 

ya su kimi müxtəlif kommunal xidmətlərin istehlakını ölçə və qeydiyyatını  apara 

bilən və bu məlumatları monitorinq və hesablaşma üçün xidmət mərkəzlərinə ötürə 

bilən smart sayğaclardır. Digər bir müasir texnologiya bircə hesab ilə çox sayda 

xidmətlərə daxil olmağa imkan verən unikal şifrəli identifikatoru olan elektron 

kartlar və ya smart kartlardır. Təhlükəsiz rəqəmsal kameralar şəbəkəsi təhlükəsiz və 

müəllif hüquqları ilə qorunan görüntü və ya video ünsiyyət vasitəsi kimi İoT 

texnologiyaların da tətbiqi ilə smart səhiyyə və ya smart nəqliyyat sistemlərində 

effektiv bir həll ola bilər. 
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Smart Şəhər Dizaynı: Çətinliklər və İmkanlar 

Smart şəhər qurmaq üçün çətinliklər olduqca müxtəlif və mürəkkəbdir. 

Qarşıya çıxan və öz həllini tələb edən ən aktual məsələlərdən xərclər, səmərəlilik, 

dayanıqlılıq, kommunikasiya və təhlükəsizlik kimi məsələlərə geniş baxış Şəkil 8-

də verilmişdir. Ümumilikdə smart şəhərin dizayn problemləri təbii mühit, dövlət 

siyasəti, ictimaiyyətin özü və iqtisadi mexanizmlər də daxil olmaqla müxtəlif 

faktorlar vasitəsi ilə tənzimlənir. Xərclərin düzgün idarə olunması smart şəhər 

dizaynının ən vacib amili hesab oluna bilər. Xərclərə dizayn dəyəri və əməliyyat 

xərcləri daxildir. Dizayn dəyəri smart şəhərə çəkilən birdəfəlik xərcdir. Əməliyyat 

xərcləri smart şəhərin fəaliyyətini təmin etmək, qurulmuş yaşayış mexanizmlərinin 

işləkliyini qoruyub saxlamaq üçün lazım olan xərclərdir. Smart şəhər qura bilmək 

üçün mümkün qədər dizayn xərclərinin az olması özlüyündə təqdirəlayiq haldır. 

Lakin, əməliyyat xərclərinin az olması isə şəhər büdcəsinə minimal yüklə şəhərin 

uzun müddət fəaliyyət göstərməsini asanlaşdıra bilər. Sistemin mövcud olduğu 

bütün vaxt ərzində xərclərin optimallaşdırılması həqiqətən çətin həll olunan 

məsələdir. Smart şəhərin fəaliyyətinin səmərəliliyi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Belə ki, yüksək səmərəlilik əməliyyat xərclərini azalda bilər və smart şəhərin 

davamlılığını artıra bilər. Davamlılığı və səmərəliliyi artırmaq və əməliyyat 

xərclərini azaltmaq üçün karbon tullantılarının azaldılmasına və şəhər tullantılarının 

düzgün idarə olunmasına ehtiyac vardır. Smart şəhər optimallaşdırılmış əməliyyat 

xərcləri ilə uzunmüddətli davamlılığı təmin edərkən əhalinin artımının öhdəsindən 

də gəlməlidir. Smart şəhərin təbii fəlakətlərə və texnoloji qüsurlara davamlı olması 

lazımdır. Fəlakətlər təbiətdən gələ bilir, texnoloji qüsurlar isə İKT və ya elektrik 

kəsilməsi kimi müxtəlif səbəblərdən qaynaqlana bilər. Təbii fəlakətlər özlüyündə 

smart şəhərin müxtəlif texnoloji komponentlərinin sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. 

Smart şəhərin dizaynının hazırlanması zamanı təbii fəlakətlərin və texnoloji 

qüsurların mümkünlüyü mütləq nəzərə almalıdır ki, smart şəhər belə hallarla 

qarşılaşdıqda qısa müddətdə fəaliyyətini bərpa edə bilsin. Aydındır ki, smart şəhərin 

dizayn və istismar xərcləri bu çətinliklərin nəzərə alınması ilə dəyişikliklərə məruz 

qalacaq. Smart şəhər İKT, sensorlar və İoT da daxil olmaqla bir çox smart 
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komponentin səmərəli istifadəsi sayəsində mümkün olur və bu zaman böyük həcmli 

məlumatları emal etmək və saxlamaq lazım gəlir. Məlumat və infrastrukturun 

təhlükəsizliyi əlahiddə vacib bir dizayn problemidir. Hər şeydən əvvəl, ictimai 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi smart şəhərlər üçün kritik bir dizayn problemidir, 

çünki sakinlərin təhlükəsizliyi hər şeydən önəmlidir və bu da dizayn və əməliyyat 

xərcləri üzrə büdcəni artıra bilər. 

 

Şəkil 8. Smart şəhərin dizayn problemlərinin ümumi təsviri 
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“Smart Şəhər” və Əşyaların İnterneti (İoT) 

Smart şəhərin real həyatda tətbiqinin əsasını Əşyaların İnterneti (İoT) təşkil 

edir. İoT smart şəhərin texniki onurğası hesab edilə bilər (Şəkil 9). Smart şəhərin üç 

mühüm xüsusiyyətə malik olması vacibdir: intellekt, qarşılıqlı əlaqə və müvafiq 

avadanlıqlar. Bütün bunları İoT-un tətbiq edilməsini özündə ehtiva edir. Məhz İoT-

un istifadəsi smart şəhərin mövcudluğunu mümkün edə bilir. Smart cihazların, smart 

sayğacların, smart sensorların və radio tezlik identifikasiyasının (RFID) istifadəsi 

smart şəhərdə İoT çərçivəsini təşkil edir. İoT çərçivəsi müxtəlif elektron cihazlar, 

sensorlar, şəbəkələr və proqram təminatı da daxil olmaqla bir çox komponentlərdən 

ibarətdir. İoT - kompüterlər, smartfonlar, sensorlar, aktuatorlar, geyilə bilən cihazlar, 

evlər, binalar, müxtəlif obyektlər, nəqliyyat vasitələri və enerji sistemləri də daxil 

olmaqla bir-biri ilə əlaqəli fiziki obyektlər şəbəkəsidir (məhz bunlar "əşyalar" 

adlanır). Smart və etibarlı xidmətlərin təqdim edilməsi üçün müxtəlif növ sistem və 

tətbiqlərin əlaqəsini İoT təmin edir. Smart şəhərdə çox sayda RFID, infraqırmızı və 

GPS sensorlar binaları, infrastrukturu, nəqliyyatı, şəbəkələri və kommunal 

xidmətlərin İKT infrastrukturunu birləşdirir. Məlumat mübadiləsi və 

kommunikasiya, intellektual identifikasiya, məkanın təyin edilməsi, trekinq, 

monitorinq və çirklənməyə nəzarət kimi müxtəlif vəzifələr İoT çərçivəsi daxilində 

yerinə yetirilir. İoT-dan faydalanmaqla smart şəhərdə "Kiber Fiziki Sistem 

(CPS)"lərin də tətbiqi mümkündür. 

İoT konsepsiyasına konfiqurasiya edilə bilən dinamik bir “qlobal şəbəkələr 

şəbəkəsi” kimi baxıla bilər. İoT-un dörd əsas komponenti vardır: (1) Əşyalar, (2) 

Yerli şəbəkə (LAN), (3) İnternet və (4) Bulud texnologiyası. Burada “əşya” 

deyildikdə - başqa bir cihazı idarə etmək və ya bir istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə 

qurmaq üçün hər hansı bir şəbəkə üzərindən məlumat ötürə və qəbul edə bilən bir 

sensor və quraşdırılmış hesablama cihazı və ya alt sistem başa düşülməlidir. 

“Əşya”ya nümunə olaraq temperatur sensoru, mikrokontroller və ya mikroprosessor 

əsaslı bir cihaz göstərilə bilər. Digər tərəfdən, mikrodalğalı soba, su çiləyicisi, ev, 

paltaryuyan maşını və ya bina "əşya" anlayışına daxil deyil. 
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Şəkil 9. Smart şəhərdə İoT 

 

Bununla yanaşı, İoT bu fiziki qurğularla birlikdə bir Kiber Fiziki Sistem 

(CPS) təşkil edə bilər. "Əşya" aşağıdakıları həyata keçirə bilər: (1) məlumatların 

identifikasiyası və saxlanması, (2) məlumatların toplanması, (3) əmrlərin başa 

düşülməsi, (4) mesajların ötürülməsi və qəbul edilməsi, (5) texnoloji “hissetmə” və 

(6) hərəkət həyata keçirmə. İoT smart şəhərdə smart nəqliyyat, smart səhiyyə və 

enerji idarəçiliyi məsələlərində istifadə edilə bilər. 
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“Smart Şəhər” və Böyük Məlumatlar (Big data) 

Böyük Məlumatlar (Big Data) adi verilənlər bazası idarəetmə vasitələrindən 

və ya ənənəvi məlumat emalı tətbiqlərindən istifadə etməklə emalı çətin olan böyük 

və kompleks məlumat toplusuna aiddir. Əşyaların İnterneti, Böyük Məlumat və 

Smart şəhər anlayışları bir-biri ilə sıx bağlıdır. Smart şəhərdə müəyyən zaman 

kəsiyində müəyyən məkanda yaradılan şəhər məlumatları Big Data ola bilər. Smart 

şəhərdə Böyük Məlumatlar Şəkil 10-da göstərildiyi kimi çoxsaylı sensorlar, 

verilənlər bazası, e-poçt, veb saytlar, APİ xidmətlər, informasiya aqreqatorları və 

sosial mediadan əldə edilə bilər. Təxmini hesablamalara görə sensorlar, sosial 

şəbəkələr, veb səhifələr, şəkil və video tətbiqləri, habelə mobil cihazlar gündə 2.5 

quintillion baytdan çox məlumat istehsal edir. Böyük Məlumatların problemləri 

vizualizasiya, dəqiqləşdirmə, analiz, əldəetmə, saxlama, axtarış və paylaşma da 

daxil olmaqla çoxşaxəlidir. İnkişaf etmiş qərar qəbuletmə, mahiyyətin anlayışı və 

prosesin optimallaşdırılmasını təmin etmək üçün Big Data məlumatların emalında 

yeni və mütərəqqi yanaşmalar tələb edir. İoT vasitəsi ilə yaranan Smart şəhərin 

Böyük Məlumatlarından əhəmiyyət kəsb edən nümunələri əldə etmək və gərəkli 

məlumatların axtarışını həyata keçirmək üçün mürəkkəb məlumat təhlili 

mexanizmləri tələb olunur. 

“Big Data” aşağıdakılar da daxil olmaqla bir neçə vacib xüsusiyyətə malikdir: 

(1) mürəkkəblik, (2) həcm, (3) müxtəliflik, (4) dəyişkənlik, (5) həqiqilik. 

Abstraksiya səviyyəsində “Big Data”-nın Şəkil 10-da göstərildiyi kimi müəssisə 

məlumatları, ictimai məlumatlar və tranzaksiyalar kimi 3 növü ola bilir. Böyük 

Məlumatlara misal olaraq atmosfer məlumatları, telefon zənglərinin detallarının 

qeydləri, genom məlumatları, e-ticarət məlumatları, İnternetdə axtarışın 

indeksləşdirməsi, tibbi qeydlər, hərbi videomüşahidə, fotoqrafiya arxivləri, RFID 

məlumatları, sensor şəbəkələrinin məlumatları, sosial şəbəkə məlumatları, video 

arxivlər, veb qeydləri və s. göstərilə bilər. 
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Şəkil 10. Smart şəhərdə Böyük Məlumatlar 

Nəzərə almaq lazımdır ki, məlumatların saxlanması vasitələrinin istehsal 

qiymətləri getdikcə aşağı enməkdədir ki, bu da kifayət qədər böyük həcmdə 

məlumatların saxlanılması xərclərini xeyli aşağı salmaqdadır. Saxlanılan Böyük 

Məlumatlar arasından gərəkli olduğu təqdirdə sonradan əhəmiyyət kəsb edən dəyərli 

məlumatları əldə etmək mümkündür. Böyük məlumatlar xüsusi mahiyyət kəsb edən 

məlumatları əldə etmək üçün qabaqcıl analitik və alqoritmik üsul və vasitələrlə 

işlənməlidir. 
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Smart kənd 

Post-müasir dövrün inkişaf tendensiyalarını nəzər yetirdikdə asanlıqla 

görmək mümkündür ki, kəndlərdəki problemlərin mahiyyəti təkcə həyat keyfiyyəti 

ilə bağlı deyil və bu problemlərin həlli çoxşaxəli yanaşma və kompleks əsaslı məsələ 

olmaqla kifayət qədər böyük diqqət tələb edir. Məhz buna görə dünya əhalisinin 

həyatının bütün sahələrinin vahid əsaslı inkişafı üçün BMT Baş Assambleyası sayı 

on yeddi olan “Davamlı İnkişaf Məqsədləri”ni qəbul etmişdir. Məsələyə geniş 

nöqteyi-nəzərdən baxsaq qısa müddət ərzində informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarındakı böyük irəliləyişlər səhiyyə, təhsil, ərzaq təminatı, enerji 

istehlakı və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələri presendentsiz şəkildə geniş miqyasda 

dəyişdirmişdir. Son illərdə smart şəhərlər və smart qəsəbələr kimi əhalinin daimi 

yaşayış məkanlarının inkişafına yönəlmiş böyük diqqət müşahidə edilməkdədir. 

Smart şəhərlərə paralel olaraq smart kəndlərin inkişafı ölkənin vahid inkişafında 

tarazlığın qorunması üçün vacibdir və burada əsas məqsəd onların hər ikisini eyni 

inkişaf səviyyəsinə gətirməkdən ibarətdir. Smart şəhər kimi elə smart kəndin 

qurulmasında da əsas texnologiya məhz Əşyaların İnterneti (İoT)dir.  Smart kəndin 

struktural formalı ümumi prinsipial təsviri Şəkil 11-də verilmişdir.  

İoT smart cihazlar arasında məlumat mübadiləsi və idarəetmə fəaliyyəti üçün 

interaktiv platformalar təqdim edir. Smart əşyalar smart sensor-hesablama 

platformaları ilə birləşdirilir; burada məlumat mübadiləsi kommunikasiya 

protokolları əsasında aparılır. 

İoT - səmərəliliyinin artırılması, vaxta qənaət və xərclərin azaldılması ilə 

özünü sübut etmiş empirik bir həlldir. İoT texnologiyaları vasitəsilə 

smartlaşdırılması nəzərdə tutulan kəndlərdə mövcud olan problemlər və onların 

potensial rəqəmsal həlləri arasındakı boşluqları aradan qaldırmaq mümkündür. 

Simsiz informasiya mübadiləsi şəbəkəsi praktiki fəaliyyət və yaşayış üçün nəzərdə 

tutulan miqyasda ərazi daxilində bütün avadanlıqların “ünsiyyət qurması” üçün 

skelet rolunu oynayır. 
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Kənd mühitində simsiz texnologiya aşağı gücə və az kanal genişliyinə malik 

olsa belə geniş diapazonda quraşdırıldıqda güvənli informasiya mübadilsi üçün 

kifayət edir. Smart kənd dizaynerləri qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri 

olaraq optimal performansı təmin edə biləcək seçimə imkan verən iki rəqib 

texnologiya – (1) Uzaq Məsafəli Geniş Ərazi Şəbəkəsi (Long Range Wide Area 

Network - LoRaWAN) və (2) Aşağı Kanal Genişliyinə malik İoT (Narrow Band-

IoT - NB-IoT) arasında müqayisə üstünüyü aparmaq və “smart”laşacaq ərazinin 

xüsusiyyətlərindən, tələblərdən və qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən asılı olaraq daha 

effektiv olanını müəyyən etməkdən ibarətdir. 

 

 



45 
 

“Smart Kənd”in planlaşdırılması 

Dünyanın bir çox yerlərində smart qəsəbə və smart kəndlər artıq qurulub və 

bu kəndlərdə qarşılaşılan problemlərin analizi imkan verir ki, yeni qurulacaq “smart 

kəndlər”də onlar əvvəlcədən nəzərə alınsın və elə optimal yol seçilsin ki, bir 

problemin həlli ilə qarşıya yeni bir problem çıxmış olmasın. Smart kənd dizaynı 

kənd əhalisinin çətinliklərini yüngülləşdirmək, sosial ekosistemi qorumaq və iqtisadi 

artıma töhfə vermək üçün müvafiq xidmətlər qurmaq məqsədi ilə ağıllı  

texnologiyadan rasional istifadəni nəzərdə tutur. Smart kənd dizaynı problemi çox 

dağınıq elementləri və çox sayda iyerarxik olmayan strukturları əhatə edir. Bundan 

əlavə, kəndlərdəki resurslar əksər hallarda istifadə üçün paylaşılır və onların 

davamlılığını təmin etmək üçün vahid bir yanaşmaya ehtiyac vardır. Şəkil 12-də 

göstərildiyi kimi smart kəndin dizaynı üçün dörd əsas addım - identifikasiya və 

xəritələşdirmə, qərar qəbul etmə, prototipin hazırlanması, ilkin tətbiq və miqyasın 

genişləndirilməsidir. 

 

Aydındır ki, ilk addım mövcud problemlərin müəyyənləşdirilməsi, onların 

qiymətləndirməsi, habelə qəbuledilən səviyyədə xərclərlə smart rəqəmsal həllərlə 

uzunmüddətli inklüziv inkişafın təmin ediməsidır. İkinci vacib addım resursların 

səfərbər edilməsi və davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün uyğun və adaptiv 

rəqəmsal həllərin seçilməsidir. Smart kəndin uğurlu olması enerjiyə qənaət edən, 

aşağı qiymətli enerji həllərinin düzgün tətbiqindən, bir-birinə bağlantılı rəqəmsal 
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həllərin doğru seçimindən və ümumiyyətlə bağlantının fasiləsizliyindən asılıdır. 

Rəqəmsal texnologiyanın əsas həlledici amillər onların əhatə dairəsi, məlumatların 

ötürülmə sürəti, siqnalın gücü və stabilliyi, habelə texnologiyanın ilkin və istismar 

qiymətləridir. Deyilənlərlə yanaşı, istifadəçi məlumatlarının məxfiliyinin 

qorunmasına güvənin və inamın yaradılması sosial-psixoloji cəhətdən smart kəndin 

uğurlu olması üçün vacibdir. Bunu təmin etmək üçün smart kənd planlaşdırılarkən 

məlumatların necə toplanacağı, hansı şəkildə istifadə ediləcəyi, saxlanılacağı və 

paylaşılacağı əvvəlcədən bilinməlidir. Üçüncü addım konkret xüsusiyyətləri 

ölçüləbilən bir prototipin yaradılmasıdır. Belə prototipin tətbiqi quraşdırılan 

texnologiyanı qiymətləndirməyə, mümkün zəiflikləri öyrənməyə və daha səmərəli, 

habelə əhaliyə gəlir gətirən başqa texnoloji imkanları araşdırmağa kömək edir. 

Sonuncu addım artıq sınaqdan keçirilmiş prototipin bütün kənd sakinlərinin 

istifadəsi üçün çoxaldılmasıdır. Bu həm vaxta, həm resurslara qənaət edilməsi, həm 

xərclərin aşağı salınması,  həm də risklərin aradan qaldırması yollarının müəyyən 

edilməsi üçün təkrarlana bilən bir prosesdir. 
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Smart şəhər kimi smart kəndin də texnoloji əsası İoT-dur 

Smart kəndin layihələndirilməsi və tətbiqi mürəkkəb prossesdir və ona 

müxtəlif səviyyələrdə baxılmalıdır. İoT-un tətbiq sferalarına smart ev layihələri, 

smart təsərrüfatçılıq və maldarlıq (məsələn, süd məhsullarının əldə edilməsi və ya 

mal-qaranın izlənməsi), smart səhiyyə, smart su təhcizatı və tullantıların idarə 

edilməsi, smart enerji idarəçiliyi, smart nəqliyyat və smart yerli idarəçilik və s. 

daxildir. Kənd həyatı aspektlərini ümumilikdə üç əsas kateqoriyaya bölməklə 

təsnifləndirmək mümkündür (Şəkil 13): Kənd təsərrüfatı, sosial fəaliyyət, ev və 

kommunal xidmətlər.  

 

Şəkil 3: Smart kəndin əsas aspektləri. 

Cədvəl 2-də isə smart kəndin burayadək müzakirə olunan vacib məsələləri 

ümumi formada təqdim edilmişdir. 
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Kənd həyatının 

aspekləri 

Smart kənd olma 

istiqamətləri 

Tətbiqi 

məsələlər 

Kənd təsərrüfatı - Smart əkinçilik 

- Smart suvarma 

- Mal-qaranın smart şəkildə izlənməsi 

- Süd məhsullarının smart istehsalı 

- Kənd təsərrüfatı tullantılarının smart 

idarəçiliyi 

- iqlim monitorinqi və proqnozlaşdırma 

- Suvarma və gübrələmənin idarə edilməsi 

sistemi 

- Məhsulun yetişməsinin monitorinqi və 

proqnozlaşdırma təhlili 

- Heyvanların həm fərdi qaydada, həm də sürü 

tərkibində sağlamlığının və fəaliyyətinin 

monitorinqi 

- Kən təsərrüfatı məhsullarının vaxtında 

proqnozlaşdırılması və bu sahədə tələbatın 

ödənilməsi 

- Kənd təsərrüfatı tullantılarının azaldılması və 

təkrar emala cəlb edilməsi  

Sosial sfera - Təhsil 

- Müşahidə və təhlükəsizlik sistemləri 

- İdarəetmə 

- Məlumat-əyləncə 

- İnteraktiv tədris təcrübəsi, bir biri ilə əlaqəli 

elektron sinif otaqları və elektron kitabxanalar 

- Tədris üslubunun və münasibət lərin 

anlaşılması, habelə metodologiyanın fərdi 

şagirdlər üçün uyğunlaşdırılması 

- Real vaxt rejimində video-müşahidə daha 

yaxından nəzarətə, cinayətlərin və vacib aktiv 

itkisinin qarşısının alınmasına xidmət edir 

- İdarəetmənin səmərəliliyinin artırılması, bütün 

kənd boyu xidmət lərinin izlənməsi, kəndlilərin 

təhlükəsizliyi və davamlı inkişafın təmin 

edilməsi 

Ev və kommunal 

xidmətlər 

- Smart ev 

- Smart səhiyyə 

- Smart energetika 

- Su təhcizatı və tullantıların idarə 

edilməsi 

- Qaz, tüstü-yanğın müəyyənləşdirmə sistemləri, 

kamera nəzarəti və səmərəli enerji idarəçiliyi 

- Yaşlı insanların ehtiyaclarının təmin edilməsi, 

məsələn sağlamlığına nəzarət, təyziq artımı və 

ya huş-itimənin aşkarlanması. Xroniki 

xəstələrə daimi nəzarət, məsələn. yüksək qan 

təzyiqi, yüksək xolesterol, diabet və s. 

- İstehlakçıların avadanlığının enerji yığımının 

İoT  cihazları vasitəsiylə təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi 

- İçməli suyun səmərəli və sərfəli şəkildə 

paylanması, daimi şəkildə suda pH, oksigen və 

bulanıqlıq səviyyəsinin, torpaqda isə 

karbohidrogenlər, metal və kimyəvi 

maddələrin səviyyəsinin ölçülməsi 

 

Cədvəl 2: Smart kənd hədəfləri 
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Əkinçilik insanların təbiətdəki dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaq, real şəraiti 

təhlil etmək, habelə bitkilərin və heyvandarlığın keyfiyyətini və kəmiyyətini 

artırmaq üçün lazımi tədbirlər görmək qabiliyyətini tələb edən ən qədim peşələrdən 

biridir. İoT əsaslı smart əkinçilik bir çox cəhətdən bu sferada yeniliklər üçün 

perspektiv imkan olaraq görülə bilər. İoT sensorlar hava məlumatlarını, torpağın 

nəmliyi, bitkilərin və mal-qaranın sağlamlığı barədə məlumatları toplaya bilir. Bu 

zaman məlumat analizinin avtomatlaşdırılması imkanı (böyük məlumatlardan 

istifadə etdilməklə adaptiv maşın öyrənməsi) yetişdirilmə və istehsal dövrünü daha 

effektli idarə etməyə və daha yüksək standartlara cavab verən nəticələr əldə etməyə 

kömək edə bilir.  Real vaxt rejimində məlumatların analizini təmin edən, əkinin və 

ya mal-qaranın vəziyyəti ilə bağlı xüsusi əhəmiyyətli hadisələri detektə edə bilən, 

müstəqil şəkildə avtomatlaşdırılmış rejimdə qərar qəbul etməyi bacaran və müxtəlif 

təyinatlı sensorlar, prosseslər və əməliyyatlarla öncədən müəyyən edilmiş elektron 

təlimatlarla işləyən onlayn semantik sistem barədə düşünülə bilər. Eyni qaydada, 

İoT sensorlar heyvanların yerinin, sağlamlığının və fəaliyyətinin izlənməsi, qeyd 

məlumatlarının aparılması üçün istifadə edilə bilər. 

Bu bir reallıqdır ki, kənd əhalisinin çoxu kifayət qədər yaşlı vətəndaşlardan 

ibarətdir və ailələrin heç də əksəriyyəti zəngin deyil, bir çoxları isə faktiki kasıblıq 

həddində yaşayır. Belə olan halda demək mümkündür ki, kənd əhalisi çox vaxt 

keyfiyyətli tibbi yardımdan və yaşlılar üçün baxımdan məhrum olur. İoT əsaslı smart 

səhiyyə sistemi hadisə əsaslı ilkin tibbi yardım göstərmək üçün potensial bir həlldir. 

Xroniki xəstəliklər (məsələn, yüksək təzyiq, yüksək xolesterol və şəkərli diabet) 

ürək və böyrək xəstəliklərinə, diabetə, korluğa və amputasiyalara səbəb ola bilir. 

Elektron səhiyyənin bu günkü inkişaf səviyyəsi hətta altsheymer, demantia, vərəm, 

şəkərli diabet və əksər ürək-damar xəstəlikləri üçün bir çox maşın öyrənmə 

sistemləri və onların tətbiqi ilə optimallaşdırma alqoritmləri təklif edə bilir. Bütün 

bunlar smart kənd səhiyyə sistemində tətbiq oluna bilər. 

Kəndlərdə tullantıların toplanması üçün adətən ənənəvi üsullar mənimsənir, 

bu isə sağlam cəmiyyətin formalaşması üçün çatışmazlıqlar yaradır. Kənd 
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ərazilərində istehsal tullantılarının miqdarı əkinçilik mövsümündən və kəndin 

ixtisaslaşmasından asılı olaraq dəyişə bilir. Tullantıların idarə edilməsində İoT-un 

rolu öz müxtəlifliyi ilə fərqlənir – zibil qutularının zəruri tutumunu müəyyən etməyə, 

zibilin dolub daşmasına imkan verməməyə, zibilin ərazidən daşınması üçün 

texnikanın optimal marşrutunu təyin etməyə və tullantıların yaranmasının mənşəyini 

təhlil etməyə kömək etmək üçün praktiki həllər təqdim edir. 

Enerji idarəçiliyində də İoT-un rolu genişdir. Belə ki, smart enerji idarəçiliyi 

elektrik enerjisini ekoloji cəhətdən təmiz “yaşıl” mənbələrdən (məsələn, günəş 

generatorları, külək turbinləri, hətta istifadə olunmayan yel dəyirmanları) istehsal 

etmək, istifadəsini izləmək və istehlakı idarə etməyə imkan verir. İoT sensorlar, 

kontrollerlər, günəş panelləri, enerjinin saxlanması üçün akkumlyatorlar və smart 

enerji şəbəkələri enerjidən effektiv və optimallaşdırılmış şəkildə istifadə üçün əsas 

parametrlərdir. Günəş panelləri və külək turbinlərinə yerləşdirilən İoT sensorlar 

havanın xüsusiyyətlərini müəyyən edə bilir və bu məlumatlardan istifadə edərək 

elektrik enerjisi istehsalında optimallaşdıra apara bilir. Bundan əlavə, smart enerji 

sistemi küçələrin smart şəkildə işıqlandırılması və elektrikli nəqliyyat vasitələrinin 

şarj edilməsini də idarə edir. Yaşıl enerji mənbələrindən əldə edilən əlavə enerji 

şəhər ərazilərinə ötürülə və satışı həyata keçirilə bilər. Kənd ərazilərinin smart enerji 

təhcizatının idarə edilməsi dörd əsas aspektə əsaslanmaqla Big data analizi modeli 

qurula bilər. Bunlar - enerji istehsalı zamanı vizual idarəetmə, bərpa olunan enerji 

mənbələrinin mənimsənilməsi və onun mikro-şəbəkə idarəçiliyi, birgə aparılan 

əməliyyatların idarə edilməsi və tələbin idarə edilməsidir. 

Kəndlərdən əhalinin axınının səbəblərini analiz edərkən görmək mümkündür 

ki, məşğulluğun məhdudluğu və gəlir əldə etmək imkanlarının azlığından başqa 

sosial aspektlər (məsələn, təhsil, təhlükəsizlik, idarəçilik və s.) kənd əhalisinin 

köçməsinin ümumi səbəblərinin kökündə duran məsələlərdir. İoT ilə gücləndirilmiş 

təhsil davamiyyəti (RFID, ZigBee və s. istifadə edərək), imtahanların gedişatını 

(bulud hesablama sistemlərindən istifadə edərək), smart kitabxanalardan istifadəni 

(sensorlar vasitəsi ilə), interaktiv tədris təcrübəsini və resurslara qənaətin 
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monitorinqi bilər. Əlavə olaraq, virtual reallığa əsaslanan smart təhsil peşə 

bacarıqlarının artırılması, tibbi təhsilin inkişafı və fövqəladə vəziyyətlərdə davranış 

vədişlərinin təkmilləşdirilməsi və s. üçün faydalı ola bilər. 
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Məlumat əsaslı ekosistemin yaradılması 

 Rəqəmsal dünya məlumatların səmərəli toplanması, kommunikasiya və 

mərkəzləşdirilməmiş bir platformada smart qərarlar qəbul etməklə idarə olunur. 

Məlumatlara əsaslanan platforma hər bir komponent arasında təhlükəsiz və səmərəli 

şəkildə etibarlı məlumat mübadiləsinin mümkünlüyünü tələb edir. Smart kəndin 

yaradılmasının əsasını tətbiq olunacaq sensorların, hesablama platformasının, enerji 

təchizatı mexanizmlərinin, kommunikasiya şəbəkələrinin və məlumat emalı  

vasitələrinin düzgün şəkildə və optimal variantın seçilməsi təşkil edir. 

a) İoT əsaslı rəqəmsal transformasiya 

 

Şəkil 14. Smart kənd məqsədli rəqəmsal transformasiya 

Smart kəndlərdə məlumata əsaslanan ekosistemin özü İoT texnologiyaları  

çərçivəsində qurulur. İoT konkret fəaliyyəti həyata keçirən hər hansı bir sistemin 

internet vasitəsilə avtomatlaşdırılmış şəkildə idarə edilməsi üçün sensorlar, 

aktuatorlar və kiçik hesablama cihazlrının birləşməsindən ibarət olur. Bir kəndin 

rəqəmsallaşdırılması (Şəkil 4 -də göstərildiyi kimi) əsasən İoT əsaslı cihazlar (və ya 

cihaz blokları) və əlavə texnoloji imkanlar üzərində qurulur. Birbaşa tətbiq olunan 

texnologiyalar aşağıdakı kimi göstərilə bilər: 

- İoT əsaslı cihazlar (və ya cihaz blokları): Mahiyyəti etibarı ilə İoT maşından-

maşina (M2M) kommunikasiya protokolları və interfeysləridir. Buraya 

sensorlar, mikrokontrollerlər, enerji toplama mexanizmləri, məkan 

müəyyənetmə qurğuları (məsələn, GPS), radiotezlikli identifikasiya (RFID), 
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Aşağı enerjili Bluetooth (BLE), Zig-Bee, Z-wave, Aşağı Güclü Geniş Ərazi 

Şəbəkələrini (LPWAN) və Yaxın Məsafə Rabitəsi (NFC) daxildir. 

- Əlavə texnoloji imkanlar: Bu texnologiyalar mövcud sistemə əlavə imkanlar 

qatır, qərar verməyə kömək edir və ümumi xidmətdə təhlükəsizliyi artırır. Bu 

sıraya bulud hesablama texnologiyalarını, Böyük məlumatlar analizini, maşın 

öyrənmə, süni intellekt, virtual reallıq və blokçeyn texnologiyaları daxildir. 

Bundan əlavə, dronların və robot texnikasının istifadəsi də bu kateqoriyaya 

aid edilə bilər.  

B. Geniş ərazi şəbəkəsi (WAN) üçün simsiz rabitə  

Smart kənd texnologiyalarının tətbiqi çox mürəkkəb prossesdir və əksər 

hallarda problem kommunikasiya vasitələrində meydana gəlir. Bütün İoT əsaslı 

cihazlara və bloklara eyni anda xidmət göstərə biləcək vahid kommunikasiya 

texnologiyası yoxdur. Bağlantı texnologiyası geniş ərazidə fərqli mühit şəraitlərində 

əlaqəni dəstəkləməlidir, enerji itkisi mümkün qədər aşağı səviyyədə olmalıdır və 

komponentlər qısa zaman ərzində tez bir şəkildə quraşdırıla bilinməlidir. Əksər 

hallarda simsiz kommunikasiya vasitələri olaraq RFID, Bluetooth BLE, Wi-Fi, 

NFC, LPWAN və mobil texnologiyalar götürülür.  

Büdcəsinin strukturu, ərazisinin xüsusiyyətləri, enerji istehlakı, şəbəkə 

idarəçiliyi və təhlükəsizlik baxımından hər bir smart kəndin özünəməxsus tələbatı  

olur. Cədvəl 3-də smart kənd planlaşdırmasında üstünlük verilə biləcək İoT 

kommunikasiya texnologiyalarının uyğunluğu göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 



54 
 

Cədvəl 3. İoT kommunikasiya texnologiyalarının uyğunluğu 

Smart kənd 

idarəçiliyi 

RFİD ZigBee Z-Wave Bluetooth 

BLE 

Wi-Fi / 

Wifi halow 

LPWAN Mobil 

rabitə 

Smart 

əkinçilikdə 

iqlim 

monitorinqi 

- - - - - ✔ - 

Suvarma - - - - - ✔ - 

Heyvandarlıqda 

monitorinq 
✔ - - - - ✔ - 

Süd 

məhsullarının 

istehsalı 

✔ ✔ - - - ✔ - 

Səhiyyə - - - ✔ ✔ - ✔ 

Enerji əldə 

olunması və 

idarə edilməsi 

- - - - - ✔ - 

Smart 

işıqlandırma 

sistemləri 

- - - - - ✔ - 

Smart ev 

sistemləri 
- ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ 

Müşahidə 

sistemləri 
- ✔ - - ✔ - - 

Əmlakın 

monitorinqi 
✔ - - - - ✔ ✔ 

Su təsərrüfatı 

və tullantıların 

idarə edilməsi 

✔ - - ✔ ✔ ✔ - 
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Simsiz texnologiyaların məsafə, məlumat ötürmə sürəti, enerji istehlakı və xərc 

baxımından müqayisəli təsviri Şəkil 15-də verilmişdir. 

 

Şəkil 15. İoT-da simsiz kommunikasiya texnologiyaları 

Coğrafi şəraitdən asılı olaraq etalon olaraq götürülə bilən “smart kənd”in 

əksər hissələrində məlumat mübadiləsi üçün yüksək sürət və böyük kanal genişliyi 

tələb olunmur. Aşağı Güclü Geniş Ərazi Şəbəkəsi (LPWAN) olaraq adlandırılan 

məlumat ötürmə texnologiyası enerjiyə qənaət edən M2M kommunikasiyası üçün 

ən çox seçilən simsiz texnologiya olaraq istifadə oluna bilər. LPWAN 3 kbps ilə 375 

kbps arasında dəyişən məlumat sürəti ilə 10 və 1000 bayt aralığında məlumat 

paketlərindən istifadə edir. Bundan əlavə, LPWAN digər İoT kommunikasiya 

texnologiyalarına nisbətdə ən çox sayda cihazı dəstəkləyən texnologiyadır. Smart 

kəndin planlaşdırılması zamanı ən vacib ilk seçim lisenziyasız yaxud lisenziyalı  

LPWAN şəbəkəsindən istifadə ediləcəyini müəyyən etməkdir. Lisenziyasız 

LPWAN xərcləri aşağı sala biləcək pulsuz lisenziya spektrindən istifadə edir. Lakin, 

smart kənd daxilində digər hər hansı təşkilat eyni texnologiyadan istifadə edərsə 
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onların eyni spektrdən istifadə etmə ehtimalı vardır. Bu isə eyni spektrdə işləyən 

fərqli şəbəkələrin birinin digərinin istifadə etdiyi tezliyə müdaxilə ehtimalı yarada 

bilər. Lisenziyalı LPWAN şəbəkəsinin üstünlükləri çoxdur: mobil rabitə şəbəkəsini 

dəstəkləyir (məsələn, 2G, 3G, 4G və 5G). Lisenziyalı LPWAN eyni tezlikdən 

istifadə edildikdə belə şəbəkələr arasında problemsiz şəkildə əlaqə qurmağı 

asanlaşdırır və müəyyən bir mobil operatora ayrılmış xüsusi spektrdə işləyir. Odur 

ki, LPWAN  daha etibarlı və təhlükəsiz rabitə yaratmağa imkan verir. Lakin, 

lisenziyanın əldə edilməsi smart kənd üçün əlavə xərc tələb edir. 

 

Şəkil 6: LoRaWAN və NB-IoT şəbəkələrindən istifadənin müqayisəsi 

Lisenziyalı LPWAN ümumilikldə şanvari transmissiyaya əsaslanır. Məsələn, 

Dar Kanal Genişliyi olan İoT (NB-IoT), Uzunmüddətli Evalusiya-Maşın tipli 

kommunikasiya (LTE-M), Genişləndirilmiş Əhatə dairəsinə malik GSM (EC-

GSM). Lisenziyasız LPWAN Uzaq Məsafəli Geniş Ərazi Şəbəkəsində (LoRaWAN) 
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yayılma spektri texnologiyasından, MIoTy-də teleqram bölünməsindən və SigFox 

sxemlərində ultra dar kanal genişliyindən istifadə edir. LoRa və LoRaWAN heç də 

həmişə bir-birini qarşılıqlı şəkildə əvəz edə bilmir. LoRa Cığır Yayılma Spektri 

(Chirp Spread Spectrum - CSS) əsaslı bir tezlik texnologiyasıdır, LoRAWAN isə 

tətbiq səviyyəsinə qədər müəyyən edilmiş və bir neçə cihazın qoşulmasına icazə 

verən WAN protokoldur. Lisenziyalı və lisenziyasız LPWAN texnologiyaları  

arasında NB-İoT və LoRaWAN kanal genişliyi, məlumatların ötürülməsi sürəti, 

akkumlyator tələbatı və mobilliyinə görə smart kənddə tətbiq edilməyə daha 

uyğundur. Şəkil 6 LoRaWAN və NB-İoT-un müqayisəsini göstərir. Texnologiyanın 

seçimi İoT faktorlarından, yəni məsafə, qiymət, əhatə dairəsi, akkumlyator 

istifadəsi, gecikmə və Xidmət keyfiyyətindən (QoS) asılıdır. LoRaWAN və NB-İoT 

müxtəlif İoT faktorları üzrə müqayisədə müvafiq üstünlüklərə malikdirlər. 

LoRaWAN əhatə dairəsinin böyüklüyü, tətbiqinin asanlığı, qiymətinin səmərəliliyi 

və akkumlyatordan istifadə müddəti baxımından daha münasibdir. Bununla belə, 

NB-İoT diapazonun genişliyi, məlumatların ötürülməsinin yüksək sürəti, 

gecikmənin azlığı və QoS baxımından daha əlverişlidir. Ən uyğun kommunikasiya 

texnologiyasını seçmək üçün bir çox amilləri nəzərə almaq lazım gəlir. Cədvəl 4-də 

NB-İoT və LoRa-nın kanal genişliyi, əhatə dairəsi, akkumlyatorun ömrü, 

təhlükəsizlik, genişləndiriləbilinmə imkanı, hər spektr üzrə qiymət və tətbiq xərcləri 

və s. baxımdan müqayisəsi verilmişdir. 
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Texniki parametrlər LoRaWAN NB-İoT 

Kanal genişliyi 125 kHZ 180 kHZ 

Əhatə dairəsi 157 dB 164 dB 

Təhlükəsizlik AES 128 bit 3GPP 

 (128 - 256 bit) 

Batareya ömrü 15+ il 10+ il 

Maksimal cərəyan istifadəsi 32 mA 12-130 mA 

Yuxu rejimində cərəyan 

istifadəsi 

1 MA 5 MA 

Gecikmə fərq etmir < 10 S 

Məlumat göndərmə (Uplink 

MCL) 

165 dB 145-169 dB 

Məlumat qəbuletmə 

(Downlink MCL) 

165 dB 151 dB 

Məsafə < 15 KM < 35 KM 

Spektr dəyəri pulsuz > 500 ABŞ dolları/MHz 

Şəbəkə və tətbiq dəyəri Hər gateway üçün 100-1000 

ABŞ dolları 

Hər baza stansiyası 15 min 

ABŞ dolları 

 

Cədvəl 4. NB-İoT və LoRa-nın müqayisəsi 

Aydındır ki, göstərilən hər iki texnologiya müəyyən xüsusiyyətlərə malik 

olması planlaşdırılan smart kəndin spesifik xüsusiyyətlərinə daha yaxşı cavab vermə 

potensialına malikdir. Burda üstünlük verilən seçim əhatə dairəsindən, şəbəkə 

seçimlərindən, quraşırılan cihazların əlçatanlığı və onlarla digər faktorlardan 

asılıdır. 
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“Smart” ekosistemdə investisiya məsələləri 

 Smart ekosistem özü-özlüyündə yenilikçiliyə meylli bir bütün kimi ortaya 

qoyulduğundan onun idarə olunması da innovasiya menecmentinə əsaslanır. Lakin, 

tələbatların təsiri altında “smartlaşma”nın durmadan baş verməsi və daimi xarakter 

daşıması bu sahədə idarəetmə təcrübəsində effektli qeyri-ənənəvi yanaşmaların 

tətbiqini zəruri edir. Burada əsas fərq düşüncə və yanaşma tərzi ilə bağlıdır. 

 Hər bir iqtisadi alt-sistem kimi “smart ekosistem”lər də ilk növbədə maliyyə 

əsaslı olur. Lakin, burada maliyyə axını çevik investisiya siyasəti idarəçiliyində 

dinamik vəziyyətdə olur və yalnız tələbata yönəlir. Başqa sözlə, tələbin effektiv 

idarə edilməsi, faydalılıq və asan istifadənin yeni texnologiyalarla çulğalaşması 

prossesi gedir. “Smart ekosistem”in yaradıldığı və fəaliyyət göstərdiyi ərazinin və 

əhalinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq investisiya tutumu dəyişkən olur. Eyni 

zamanda müvafiq olaraq investisiya veriminin də müxtəlifliyin dövriyyəsindən asılı 

ərazinin profilinə uyğun şəkildə fərqli olduğu bəlli olur. “Smart mühit”də adətən 

investisiyanın özünü ödəmə müddəti qısa olur və məhz bu xüsusiyyəti investorları  

bu sahəyə cəlb edir. 

“Smart ekosistem”in ən vacib həyati komponenti yaşayış dövriyyəsinin elə 

qurulmasıdır ki, əhalinin ehtiyacları təminatı dövriyyəsi tamamlanmış olsun. Qısa 

şəkildə ifadə edilsə bu o deməkdir ki, “smart ekosistem” fəaliyyəti baxımından elə 

qurulmalıdır ki, özü öz ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Bu təminat zəncirinin bütün   

mərhələlərinə şamil edilir. Mahiyyəti etibarı ilə belə quruluş həm “smart 

ekosistem”in avtonomluğunu təmin etmiş olur, həm də sintez şəklində digər “smart 

ərazilər”lə uyğunlaşdırılmış təmasını təmin edir. Digər tərəfdən “smart ekosistem”in 

inkişafı mövcud resurslardan istifadənin təkmilləşdirilməsi hesabına aparılır. “Smart 

ekosistem”in fəaliyyəti böyük həcmdə müxtəlif faktorlardan düzgün və səmərəli 

istifadəyə bağlı olur. Tullantıların təkrar emalı hesabına optimal fəaliyyət şəraitinin 

yaradılması “smart ekosistem”in başlıca məqsədlərindən olmalıdır. 
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“SMART AZƏRBAYCAN” layihəsinin tətbiqinin ümumi analizi 

 Azərbaycan Respublikası ərzisində smart texnologiyaların tətbiqinin böyük 

perspektivləri mövcuddur. Burada təkcə beynəlxalq təcrübədən istifadə 

praktikasının geniş tətbiqi məsələləri deyil, ölkədəxili lokal resurslar hesabına yerli 

şəraitin, infrastrukturun, əhalinin adət-ənənələrinin, mənəvi dəyərlərinin, 

mentalitetin, əsrlər boyu xalqımızın ənənəvi istehsal-həyat tərzinə çevrilmiş 

xüsusiyyətlərin və digər meyarların da nəzərə alınması ilə hədəf məqsəd olaraq 

qarşıya qoyulmuş inkişaf xəttinin tendensiyası üzrə fəaliyyətlər aparıla bilər. Bu 

sahə üzrə Azərbaycan hələ ilk addımlarını atmaqda olsa da mövcud yerli imkanların 

genişliyi və əhalinin sosial-psixoloji cəhətdən innovasiyalara meyllili çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın effektiv smart ölkəyə çevrilməsində vacib rol 

oynaya bilər. 

 2021-ci ilin mart ayında Dünya Bankının Azərbaycanda smart kənd 

layihələrinin tətbiqi və analiz və yol xəritəsi üzə çərçivə hesabatı buraxılmışdır. 

Hesabat Azərbaycanlı tədqiqatçıların iştirakı ilə aparılmış olsa da ümumi xarakter 

daşımış və konkret məsələlər səviyyəsində analiz olunmamışdır. Bundan əlavə ən 

vacib məsələlərdən biri və bəlkə də birincisi olan yerli əhalinin xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmamışdır. Hesabatda Azərbaycanın 2 geniş ərazisi üzrə nümunəvi pilot 

layihələrini həyata keçirilməsinin səmərəliliyi barədə yazılmışdır. Lakin, 2020-ci 

ildə Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqlarını azad etməsi ilə yaranan yeni 

reallıqlar barədə ümumiyyətlə söz edilməmişdir. Bu isə çox önəmli məsələdir və 

ümumiyyətlə Azərbaycanın smart yaşayış tərzinə keçid üçün tamamiylə yeni 

keyfiyyət yaradır. Belə ki, Azərbaycanın digər ərazilərində smart yeniliklərin tətbiqi 

mövcud olan yaşayış ərazilərində aparılacaqsa, işğaldan azad edilmiş ərzilərdə isə 

əksər yerlərdə Ermənistan tərəfindən bir tikili belə sağlam saxlanılmadığından 

praktiki olaraq hər şey sıfırdan başlanılmalı olacaq. Bu isə tamam fərqli yanaşma 

tərzini tələb edir və praktiki olaraq unikal şərait yaradır. Çünki, bu günədək dünyanın 

digər ərazilərində qurulmuş smart şəhər/qəsəbə/kəndlər ənənəvi yaşayış ərzilərinin 

“smartlaşdırılması” yolu ilə hyata keçirilmişdir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 
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ərazilərində isə smart şəhərlər, smart qəsəbələr və smart kəndlər ümumiyyət lə 

sıfırdan qurulacaq. 

 Smart şəhər/qəsəbə/kənd layihələrinin icrası hər bir yaşayış məntəqəsi üzrə 

ayrıca yanaşma tətbiq edilməsini tələb edir. Bununla yanaşı, hər bir smart yaşayış 

sahəsi üst idarəçilik bəndinə bağlı olmaqla idarəetmə piramidasının üzvü olur. 

Piramidanın ən üst hissəsində ali idarəçilik mərkəzi olaraq dayanan Azərbaycan 

rəhbərliyidir. Hər bir aşağı bənd üzrə ümumi və spesifik metodiki təlimatların 

mövcudluğu mümkündür. Bu bir tərəfdən şaquli idarəetmənin effektivliyi təmin 

edir, digər tərəfdən yerli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması ilə elastik lokal inkişafı  

təmin edir və hər bir ayrıca bənd üçün öz səlahiyyətləri daxilində müəyyən edilmiş 

çərçivədə müstəqil qərar qəbuletmə imkanı verir. 

 Ümumilikdə smart şəhər texnologiyalarının tətbiqi iqtisadiyyatın və 

idarəetmənin bütövlükdə yeni keyfiyyət yaradacağı şübhə doğurmur. Bunlardan 

bəzilərinə nəzər yetirmək dəyişiklərin miqyası və xarakteri barədə ümumi məlumat 

verə bilər: 

 Smart nəqliyyat sistemi 

i. Avtomobil yolları infrastrukturu və yolların idarə edilməsi 

Yol şəbəkəsi istənilən ərazinin inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Dünyanın əksər yerlərində olduğu kimi Azərbaycanda da tarixən bütün böyük 

yaşayış məntəqələri ticarət yollarının üzərində salınmışdır. Müasir dövrdə yolların 

əhəmiyyəti daha da artmış, yeni yolların salınması, mövcud yolların istismarı, yol 

infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, genişləndirilməsi və tələbatlara cavab verəcək 

səviyyəyə gətirilməsi ayrıca sahələr olaraq görülməyə başlanmışdır. Əhəmiyyətinə 

və istismar səviyyəsinə görə yolları müxtəlif kateqoriyalara ayırmaq mümkündür.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 7 fevral tarixli, 16 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən 

qurulması və təmiri qaydaları"na əsasən Avtomobil yolları hesabi hərəkət 

şiddətindən, xalq təsərrüfatı və inzibati əhəmiyyətindən asılı olaraq, aşağıdakı 

cədvələ uyğun texniki dərəcələrə ayrılırlar. 
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Avtomobil yolunun 
Hərəkətin hesabi şiddəti 

(avt./sutka) 

Avtomobil yolları 
Funksional 

təyinatı 
dərəcəsi 

minik 
avtomobilinə 

çevrilmiş 

nəqliyyat 
vahidinə 

Magistral Ia 14000 – dən çox 7000 – dən çox 

respublika əhəmiyyətli magistral 

avtomobil yolları (o cümlədən 

beynəlxalq əlaqələr üçün) 

Sürətli Ib 14000 – dən çox 7000 – dən çox 
respublika əhəmiyyətli avtomobil 

yolları (Ia dərəcəsinə aid edilməmiş) 

Adi yollar 

Ic 14000 – dən çox 7000 – dən çox 
respublika əhəmiyyətli avtomobil 

yolları (Ib dərəcəsinə aid edilməmiş) 

II 
6000 – dən 
14000 – dək 

3000 – dən 
7000 – dək 

respublika əhəmiyyətli avtomobil 
yolları (Iс dərəcəsinə aid edilməmiş) 

III 
2000 – dən 
6000 – dək 

1000 – dən 
3000 – dək 

respublika əhəmiyyətli avtomobil 

yolları (II dərəcəyə aid edilməmiş), 

yerli əhəmiyyətli yollar 

IV 
200 – dən 
2000 – dək 

100 – dən 
1000 – dək 

yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları (III 

dərəcəyə aid edilməmiş) 

V 200 – dək 100 – dək 
yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları (IV 
dərəcəyə aid edilməmiş) 

Cədvəl 5. Avtomobil yollarının texniki dərəcələri 

 

Smart şəhərdə smart nəqliyyat texnologiyaları süni intellekt vasitəsi ilə 

mütəmadi şəkildə (1) yollardakı avtomobil axının gedişinə nəzarət edir, (2) 

tıxacların yaranması səbəblərini analiz edir və (3) mümkün həlləri barədə təkliflər 

irəli sürür, (4) müxtəlif səbəblərdən yollarda yaranmış sıxlıq barədə mərkəzi 

idarəetmə təşkilatına müvafiq informasiyanı ötürür, (5) habelə konkret yol 

kəsiyindəki cari yüklənmə barədə yollarda quraşdırılmış tablolar və onlayn 

xidmətlər vasitəsi ilə həmin yol kəsiyinə yaxınlaşan sürücülərə məlumatlar verir, (6) 

müqayisəli alternativ yol imkanları təqdim edir, (7) tənzimlənən yol ayrıclarında 

avtomobil axınının miqdarından və prioritetlərdən asılı olaraq tənzimləmə aparır (bu 

tənzimləmə istənilən an əl ilə idarəetmə rejiminə keçirilə bilinməlidir), (8) yolların 

cari texniki vəziyyəti barədə məlumat verməklə zədələnən və ya sıradan çıxan yol 

infrastrukturu avadanlıqlarının cari və normativ texniki göstəricilərini onlayn   

rejimində  təqdim edir, (9) hava şəraiti, klimatik vəziyyət və ekstremal hallar da 
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nəzərə alınmaqla yolların tənzimlənməsi üçün prosedur təklifləri irəli sürür, (10) 

ictimai nəqliyyatın normal fəaliyyəti və üstün keçid imkanına malik operativ 

nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və cəld hərəkəti üçün şərait yaradılmasını təmin 

edir, (11) yolların vaxtında və doğru işıqlandırılmasına texnoloji nəzarəti və digər 

funksiyaları həyata keçirir. Arxa planda isə smart planlaşdırma aparılır, 

genişləndirilməsinə ehtiyyac olan yollar, normativlərə cavab verməyən yollar, 

mövcud yollara alternativ daha qısa və ya daha geniş ötürücülük qabiliyyətinə malik 

yolların salınması üçün, habelə yeni piyada keçidlərinin yaradılmasına ehtiyac üzrə 

müvafiq təkliflər irəli sürür, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışı, icbari sığortası və 

mülkiyyət hüququ məsələlərinin sistemləşdirilməsini aparır, yol nəqliyyatı  

hadisələrinin qarşısının alınması üçün intellektual həllər təklif edir, zəruri yol 

tənzimlənmələrinin aparılması üçün ilkin məlumatları təqdim edir. Nəqliyyat 

vasitəsi səviyyəsində İoT texnologiyalarının tətbiqi avtomobillər (habelə yol 

nəqliyyatının digər iştirakçıları və yol infrastrukturu) arasında interval və məsafənin 

qorunması, habelə zəruri tormozlamanın vaxtında və effektiv şəkildə həyata 

keçirilməsi, çöl işıqlanmanın düzgün aparılması, gərəkli zamanda dönmə işıqlarına 

dair tövsiyyələr, ictimai nəqliyyat vasitələrində isə cari məkan məlumatları , 

dayanacağa yaxınlaşma və onu tərketmə məlumatları, öndə gedən və arxadan gələn 

eyni marşrut üzrə hərəkət edən digər nəqliyyat vasitələri barədə məlumatlar, 

öncədən müəyyən edilmiş gediş qrafikinə uyğunluq və s. məsələlər öz həllini tapır. 

İnfrastruktur səviyyəsində - avtomobil yollarında svetoforun cari göstəricisi, yolların 

cari vəziyyəti, hava şəraitinin hazırki və proqnozlaşdırılan vəziyyəti barədə 

sürücülərəməlumat verən onlayn elektron operativ sistem, ictimai nəqliyyat 

vasitələrinin dayanacaqlarının texnoloji vasitələrlə, alternativ enerji mənbələrindən 

istifadə və gözləmədə olan şəxslər üçün isitmə/soyutma vasitələri ilə, WiFi 

qoşuntulu internet, şarjetmə imkanları ilə təminatı, ekstremal hallar üçün təcili 

yardım çağırış düyməsi, ilkin tibbi yardım vasitələri, gecə görüntülü müşahidə 

kameraları, komplektləşdirilmiş zibil qutuları ilə təhciz edilməsi, martşrutların 

hərəkət tablosu, ödəniş terminalları və digər avadanlıqlarla təhcizatı məsələləri 

nəzərdə tutula bilər. 
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“Smart şəhər”də elektron və onlayn növbətutma və ödəniş parkinq 

xidmətlərinin təşkilinin əsas məsələlərindəndir.  Xüsusiylə yeraltı parkinqlərdə İoT 

texnologiyalarının tətbiqi işin əsasını təşkil edir. Digər bir məsələ “smart şəhər”də 

avtomobil tıxacı probleminin istisna olunmasıdır ki, bunun da ən uğurlu nümunəsi 

Sinqapur timsalında avtomobil yollarının yer altına keçirilməsi məsələsidir. Bakı 

şəhərində Neftçilər prospektinə alternativ olaraq dənizkənarı yeraltı avtomobil 

yolunun çəkilişi nəzərdən keçirilirdi. Baxmayaraq ki, hazırda belə bir layihə icra 

edilməyib, lakin, paytaxtın “smartlaşdırılması” baxımından effektiv ola biləcəyi 

gözləniləndir. 

“Smart şəhər”də digər bir məsələ yolların və küçələrin işıqlandırılması ilə 

bağlıdır. Faktlar göstərir ki, bəzi böyük şəhərlərdə işıqlandırma üçün sərf edilən 

elektrik enerjisi xərcləri şəhərin bütövlükdə maliyyə xərclərinin yarısına qədər 

böyük həcmdə vəsait tələb edə bilir. “Smart şəhər”də bərpa olunan və digər 

alternativ enerji mənbələri hesabına əldə edilən enerji bu xərcləri çox kiçiltməli və 

ya sıfıra endirməlidir. Bu barədə sonrakı bölmələrdə ətraflı yazılıb. İşıqlandırma ilə 

əlaqəli bir başqa problem işıqlandırmanın keyfiyyəti, insanların səhhətinə dəyən 

ziyanın minimumlaşdırılmasıdır. Başqa bir məsələ işıqlandırma sisteminin düzgün 

qurulması, qarşılıqlı asılılıqların aradan qaldırılması, modul prinsipinin tətbiq 

olunmasıdır. Bir başqa məsələ effektivlik və qənaətcilliklə bağlıdır. Belə ki, “smart 

işıqlandırma” əvvəlcədən müəyyən edilmiş ərazilərdə günün qaranlıq vaxtlarında 

işıqlandırmadan yalnız gərəkli olduğu hallarda istifadənin təmin edilməsi ilə 

əlaqədardır. 

Avtomobil nəqliyyatının təşkili məsələlərinə “smart” texnlogiyalar 

baxımından yanaşıldıqda bir çox alt-sahələrin yeni texnologiyalarla səmərəli və 

faydalı yöndə dəyişikliklərə məruz qala biləcəyini görmək mümkündür. Bu 

texnologiyalardan bəziləri hazırda mövcuddur, lakin, təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

var, bəzilərinin isə tətbiqi sıfırdan aparılmalıdır. Belə alt-sahələrdən biri də 

avtomobil təmiri sferasıdır. Belə ki, təmirə qəbul edilmiş avtomobil üzərində gedən 

texniki işin onlayn şəkildə video-müşahidəsinin qurulması, dəyişilmiş detalların və 

onları dəyişən usta və mütəxəssisin, habelə dəyişilmə tarixinin mümkün elektron 
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sistemə daxil edilməsi və ictimaiyyətə açıq şəkildə saxlanılması sonradan həmin 

nəqliyyat vasitəsinin alqı-satqısı zamanı avtomobilin ümumi texniki vəziyyəti və 

onun üzərində görülmüş işlər barədə alıcıya kifayət qədər təsəvvür verə bilər. 

Avtomobil yollarının saxlanılması və gündəlik təmizlik və texniki baxımın 

həyata keçirilməsi İoT texnologiyaların tətbiq oluna biləcəyi ayrıca alt-sahədir. Belə 

ki, yolların mərkəzləşdirilmiş sistemi hansı yollarda hansı növ işlərin aparılması, 

aparılan işlərin xarakteri və vaxtı, habelə müddəti barədə maraqlı tərəflərin məlumat 

almasına imkan verə bilər. Bundan əlavə yollardakı cari iqlim vəziyyəti, yolun 

görünürlüyü, sürüşkənliyi, küləyin gücü və istiqaməti, yağıntının növü və miqdarı, 

sürət məhdudlaşdırması və tövsiyyə olunan sürət həddi barədə məlumatların real-

vaxt rejimində belə sistemdə görüntülənə bilər, bu isə yollardan rasional istifadəni 

təmin etməyə imkan verir, yolların əlavə yüklənməsinin qarşısını almağa köməklik 

göstərir. 

 

 Yol nişanlarının təkmilləşdirilməsi 

 Avtomobil yollarında maksimal təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

smart ölkənin əsaslarıdan biri hesab etmək olar. İstər şəhərdaxili yollarda istərsə də 

şəhərlərarası yollarda həm nəqliyyat vasitələri, həm də piyadaların təhlükəsizliyi 

smartlaşdırmanın  ilkin addımlarıdır. Piyada xəttlərlərinin işıqlandırılması, müxtəlif 

sensorlarla təhciz edilmiş tənzimlənməyən piyada zolaqlarına insan daxil olarkən 

uzaqdan yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri üçün asan görülməsi üçün 

xüsusiylə gecə vaxtlarında zolaqların qırmızı rəng alması, yerişə görə rəngin 

dəyişməsi, keçid boşaldıqda isə yenidən ağ rəngə qayıtması “ağıllı piyada keçidi” 

texnlogiyalarının ən sadələrindəndir. STOP işarəsi qoyulmuş yol ayrıcı qarşısında 

yerdə çəkilmiş “mütləq durmaq” işarəsinin alternativ enerji mənbələri hesabına 

gecələr qırmızı rənglə işıqlandırılması da bu sıradan olan tədbirlərdəndir və 

təhlükəsizliyin yüksəldilməsinə xidmət edir. 

ii) Taksi xidmətlərinin təşkili və həyata keçirilməsi 

Taksi xidmətlərinin təşkil edilməsi və tənzimlənməsi sahəsində də 

təkmilləşdirmələrin aparılması mümkündür. Belə ki, hazırda ölkəmizin praktiki 
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olaraq bütün rayonlarında telefon zəngi vasitəsi ilə taksi sifarişi mümkndür, taksi 

sürücüləri onlayn naviqator-xəritə sistemlərindən uğurla faydalana bilir. Lakin, 

onlayn taksi sifarişi xidmətləri isə yalnız paytaxt Bakı, qismən Xırdalan və Sumqayıt 

şəhərlərini əhatə edir. Texniki baxımdan rayonlarda belə sistemlərin qurulması heç 

bir problem təşkil etmirsə də, aşağı rentabellik və əhalinin üstünlük verdiyi ənənəvi 

xidmətlərin genişliyi səbəbindən sahibkarlar tərəfindən məqsədəuyğun hesab 

edilmir. Bu isə rayon, kənd və şəhər mühitləri arasında kəskin fərq yaradır. Digər 

tərəfdən, ölkəmizin böyük şəhərləri ilə rayon mərkəzləri arasında sərnişindaşıma 

demək olar ki, ümumiyyətlə elektronlaşma mərhələsinə keçməyib. Bu isə həm 

yayınmaları artırır, qəza zamanı məsuliyyətin müəyyən edilməsini mümkünsüz edir, 

digər tərəfdən inzibati nəzarətdə arzuolunmaz hallara yol açır. Taksi xidməti ilə 

məşğul olan vətəndaşların dövlət qeydiyyatının elekronlaşdırılması aparılsa da bu 

sahədə də qeyri-praktiki yanaşma mövcuddur. Hər şeydən əvvəl heç bir taksi 

sürücüsündən qanunu mükəmməl bilməsi gözlənilə bilinməz, digər tərəfdən heç də 

daimi şəkildə hər zaman taksi xidməti ilə məşğul olmayan sürücülərə vergi və ya 

fərqlənmə nişanı tələbi qoyulması yekunda qanunun və ya qaydaların ümumiyyət lə 

işləkliyi itirməsinə gətirib çıxara bilir və ya nəzarətedici orqan əməkdaşlarının 

vəzifədən sui istifadəsinə yol aça bilir. Digər tərəfdən vətəndaşların narazılığına 

səbəb ola bilər. Taksi xidməti ilə məşğul olan avtomobillərdə heç də hər zaman 

taksometrin olmaması və ya eyni məsafə üzrə müxtəlif hava şəraitində və ya günün 

müxtəlif vaxtlarında qiymətlərin fərqliliyi, yollardakı tıxacların yaratdığı 

problemlər, sürücü və sərnişinlər arasında yarana biləcək anlaşılmazlıqlar, istifadə 

olunan xəritələrin qeyri-dəqiqliyi, bəzi ərazilərdə ünvanların olmaması və ya düzgün 

olmaması, gediş zamanı avtomobildə baş verə biləcək texniki nasazlıqlar zamanı 

sürücü və sərnişinlər arasındakı münasibətlərin mürəkkəbliyi və s. halların 

mövcudluğu bu sahəsə “smart” texnologiyaların tətbiqini günün tələbinə çevirir. 

Ayrıca olaraq taksi xidmətlərində elektron ödənişlər, müvafiq terminallar və ya 

terminalsız elektron ödənişlərin təşkili və s. məsələlər də aktual olaraq qalmaqdadır. 

Taksi xidmətlərini təşkilində “smart”laşdırıla bilinəcək ayrıca alt sahə olaraq taksi 
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dayancaqları, parkinq sahələri və dayanma-durma imkanı verən digər ərazilərin 

rəqəmsal göstəricilərinin onlayn formatda ötürülə bilinməsidir. 

 iii) dəmir yolları şəbəkəsi  

 Azərbaycanda dəmir yolunun təməli hələ 1878-ci ildə qoyulmuş və inşası 20 

yanvar 1880-ci ildə başa çatmışdır. O, uzunluğu cəmi 20 km olan Bakı-Sabunçu-

Suraxanı dəmir yolundan ibarət olmuşdur. Həmin tarixi dövrdən başlayaraq 

Azərbaycan dəmir yolu yük daşınmasına olan tələbatın artdığını nəzərə alaraq 

inkişaf etmiş və təkmilləşmişdir. Hazırda ölkə üzrə baş yolların açılmış uzunluğu 

2954,74 km, istismar uzunluğu 2133,07 km-dir ki, onlardan da 803,3 kilometri 

ikiyollu, 1329,72 km-i isə bir yolludur. Yolun ümumi istismar  uzunluğunun 1169,17 

kilometri və ya 54,82%-i elektrikləşdirilib, 964,9 kilometri, yəni 45,18%-i teplovoz 

dartısı ilə işləyir.  1527,7 kilometri avtomatlaşdırılmış işarəvermə sistemi ilə təchiz 

edilib. Dəmiryol nəqliyyatı ənənəvi olaraq həm şəhərdaxili qəsəbələrlə əlaqə, həm 

də rayonlararası nəqliyyat vasitəsi kimi çıxış etsə də smart ölkə üçün alternativlik və 

istismar qiymətinin aşağı olması baxımından xüsusi əhəmiyyət təşkil edir. 

Ölkədaxili və regional yükdaşıma xidmətlərində isə dəmiryol nəqliyyatı unikal 

xüsusiyyətlərə malikdir və əksər hallarda digər nəqliyyat növlərinə nisbətən daha 

çox üstünlük verilən sahədir. Dəmiryol nəqliyyatının smartlaşdırılmasının əsas 

məqsədi əhalinin və iqtisadiyyatın dəmiryolu nəqliyyatı xidmətlərinə artan 

tələbatının təmin olunması, Azərbaycanın tranzit potensialının artırılması, dəmir 

yolu nəqliyyatında xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, sərnişin və yük 

daşımalarında nəqliyyat xərclərinin azaldılması yolu ilə nəqliyyat kompleksinin 

səmərəli fəaliyyətini və onun ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisində daha fəal iştirakını 

təmin etməkdir. Smartlaşdırma dəmiryolu infrastruktunun yalnız innovativ və daha 

əlçatan şəkildə yenilənməsini ehtiva edir, ümumilikdə dəmiryolu infrastruktunun 

xarakteri, binaların, avadanlıqların, maşınların və relslərin texniki xüsusiyyətlərinin 

dəyişdirilməsini  nəzərdə tutmur. Dəmiryol nəqliyyatı sahəsində smartlaşdırma daha 

çox mövcud idarəetmənin və istismarın təkmilləşdirilməsi, dəmiryolu nəqliyyatının 

istifadəçiləri üçün rahatlıq və əlçatanlığın artırılmasını təmin etməyə yönəli həllər 

təklif edir. Bura bir tərəfdən dəmir yollarında təkmil siqnallama sistemlərinin tətbiqi, 
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qatarların cari lokasiyasının və texniki istismar vəziyyətinin real vaxt rejimində 

idarəetmə mərkəzində izlənə bilinməsi, ekstremal və qəza hallarında təxirəsalınmaz 

xidmətlərin operativ əməliyyatının təmin edilməsi, relslərin istismar vəziyyətinin və 

istismar müddətinin elektron xəbərdarlıq sistemin qurulması, dəmiryol nəqliyyatı və 

digər nəqliyyat növlərinin kəsişməsi keçidlərində elektron növbəlilik və nəzarət 

sisteminin qurulması ilə qəzaların aradan qaldırılması, elektrik təhcizatı  

məsələlərinin avtomatlaşdırılması, vaqonların təmiri prosedurlarının qeydiyyatı və 

reqlament üzrə baxış prosseslərinin elektronlaşdırılması və s. məsələlər aiddir. Digər 

tərəfdən bilet satışı prossesinin təkmilləşdirilməsi, hərəkət istiqamətləri, qiymətlər, 

boş yerlərin mövcudluğu və sinifliliyi barədə məlumatların daha əlçatan şəkildə 

əhaliyə təqdim edilməsi, sərnişinlərin qeydiyyatı prossesinin elektronlaşdırılması və 

s. məsələlər daxildir. Bir qr-kodun oxunması ilə tələb olunan bütün gərəkli 

məlumatlara asan girişin təmin edilməsi, digər nəqliyyat növləri ilə qarşılıqlı 

müqayisəli göstəricilərin təqdim edilməsi, marşrut üzrə cari lokasiyanın izlənə 

bilinməsi və s. texnoloji həllər dəmiyol nəqliyyatının smartlaşdırılması prossesinin 

başlanğıcı hesab edilə bilər. 

 Dəmiryol nəqliyyatında ictimai tələbatın ödənilməsi prossesinin 

təkmilləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi və innovativ vasitələrlə təmin edilməsi 

məsələləri də əhəmiyyətlidir. Belə ki, hər bir stansiyanın Asan standartarına uyğun 

avadanlıqlar və vasitələrlə təmin edilməsi, stansiya binalarının günəş panelləri və 

külək generatorları ilə təhciz olunması və alternativ enerji mənbələri hesabına 

işıqlandırma, şarjetmə, isitmə, soyutma, terminal ehtiyacları və digər avadanlıqların 

elektrik enerjisi tələbatlarının ödənilməsinin həyata keçirilməsi sadə, lakin mühüm 

məsələlərdəndir. 

 

iv) Metropoliten 

 Hazırda metropoliten yalnız paytaxt Bakı şəhərində mövcuddur. Baxmayaraq 

ki, ölkəmizin digər şəhərlərində də bu universal şəhər nəqliyyatı vasitəsinə ehtiyac 

var, lakin, Smart Azərbaycan konsepsiyasının mövzusu yeni metropoliten sisteminin 

yaradılması olmadığına görə bu mövzuya toxunulmayacaq, yalnız mövcud 
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metropoliten sistemində təkmiləşdirilmələrin aparılması yollarının tədqiq olunmuş  

göstərilməsi ilə bu nəqliyyat vasitəsindən istifadənin smartlaşdırılması prossesi 

əhatə ediləcək. Bu prossesin uğurlu yekunundan əldə edilən praktiki nəticələr 

gələcəkdə də yaradılacaq metropoliten sistemi üçün post-müasirliyin əsasını təşkil 

edə bilər. 

 1967-ci il noyabrın 6-sında istifadəyə verilmiş Bakı metropoliteninin hazırda 

25 stansiyası,1 elektrik deposu (ikincisi tikilməkdədir) və 36,6 kilometr 

uzunluğunda 3 xətti var. Metropoliten yol şəbəkəsində siqnallaşdırma sisteminin 

rəqəmsallaşdırılması, qatarların marşrut qrafikinin elektron vasitələrlə 

tənzimlənməsi və idarə edilməsi, metro dəmir yollarındakı cari texnogen vəziyyətin 

(su nasosları, texniki qurğular, hava təmizləyiciləri və s.), qatarların və digər 

vasitələrin lokasiyalarının real-vaxt rejimində təyini vahid elektron sistemə 

oturdulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və təhlükəsizlik səviyyəsini 

nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəldə bilir. Bundan əlavə metro stansiyalarında 

temperatur, təyziq və sanitar-gigiyenik göstəricilərin elektronlaşdırılması və 

avtomatlaşdırılması, havalandırma sistemlərinin vəziyyətinin xüsusi sensorlarla 

izlənməsi imkanları, təxirəsalınmaz vasitələrin çağrısı və həyata keçirilməsi üçün 

vasitələrin rəqəmsallaşdırılması, ictimai asayış vasitələrinin təkmilləşdirilməsi 

mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemin tətbiqini zəruri edir. İstər yeraltı, istərsə də 

yerüstü metro stansiyalarında ödənişsiz, lakin idarə olunan WiFi şəbəkəsi ilə internet 

təminatı, şarjetmə qurğuları, rəqəmsal reklam vasitələrinin tətbiqi əhalinin istifadə 

rahatlığının təmin edilməsi üçün əhəmiyyətli addımlar ola bilər. Yerüstü metro 

stansiyalarında, depolarda və yardımçı binaların üzərində alternativ enerji mənbələri 

vasitəsi ilə elektrik enerjisinin alınması və bunun metrodaxili ictimai ehtiyaclara sərf 

edilməsi metropolitenin enerji istifadəsi işində xeyli asanlaşdırmaya səbəb ola bilər. 

 Hazırda metro vaqonlarında cari stansiya və stansiyalararası mövqeyi bildirən 

tablolar quraşdırılmışdır. Lakin bu bütün metro qatarlarını əhatə etmir. Bəzi metro 

vaqonlarında əlilliyi olan şəxslər üçün yerlər mövcuddur. Bu sahədə də inkişafa 

ehtiyac vardır. 
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 Metropolitenin işinin təmin edən yerüstü yardımçı binaların və qurğuların 

(məsələn havalandırma zonalarında yerləşən texniki vasitələrin, elektrik 

tənzimlənməsi və təminatı qurğularının, akkumlyator və generator cihazlarının) 

müxtəlif texniki göstəricilərinin izlənilməsi, habelə fiziki müdaxilə imkanlarının 

qarşısının alınması üçün həm sensorlardan, həm də müşahidə kameralarından 

istifadənin təkmilləşdirilməsi zəruriyyəti qarşıda duran məsələlərdəndir. 

 Hazırda ölkəmizdə metropolitendən istifadə üzrə gediş haqqlarının 

ödənilməsi prosedurları elektronlaşdırılmış, metropoliten stansiyalarına 

sərnişinlərin daxil olması xüsusi elektron kart sisteminə keçirilmişdir. Ödənişlərin 

qəbulu üçün xüsusi ödəmə aparatları quraşdırılmış, şəhərdaxili ictimai nəqliyyat 

növlərində ödəniş vasitələri ilə unifikasiya aparılmışdır. Bu əhəmiyyətli dərəcədə 

istifadə rahatlığı yaratmışdır. Sonrakı mərhələdə bu sistemin onlayn ödənişləri qəbul 

edəcək şəkilə gətirilməsi təkmilləşdirmədə növbəti addım hesab oluna bilər. 

 Keçid imkanlarının təkmilləşdirilməsi təkcə sərnişinlər üçün stansiyalara 

daxil imkanı ilə məhdudlaşmamalıdır. Belə ki, metropoliten işçilərinin metropoliten 

daxilində digər ərazilərə girişinin təmin olunması üçün keçid kartı və ya giriş kartı 

sisteminin tətbiqi də faydalı ola bilər. Xüsusi qorunmalı olan otaqlar və ya ərazilərə 

(məsələn, server otağı, kimyəvi vasitələr otağı və s.) ayrıca keçidin təmin edilməsi 

üçün giriş imkanı xüsusi səviyyə şəklində təsnifləndirilməlidir. 

 Metropoliten işçilərinin, xüsusiylə maşinistlərin peşə hazırlığı və ixtisas 

artımının keyfiyyətli təmin edilməsi də metropoliten sistemində təhlükəsizliyin 

yüksəldilməsi tədbirləri sırasında ön cərgələrdədir. 

 Metropoliten ərazisinin təmizlənməsi işinin də robotexnikalara həvalə 

olunması metronun smartlaşdırılması istiqamətlərindən biri hesab oluna bilər. 

Metronun qeyri-iş saatlarında stansiyalarda təmizliyin aparılması bununçün xüsusi 

hazırlanmış kiçik ölçülü, lakin yıxılma/düşmə/toqquşma/dəymə əleyhinə sensorlarla 

təhciz edilmiş təmizləyici (süpürücü,silici, quruducu) qurğular vasitəsi ilə həyata 

keçirilə bilər. 

 Metropoliten ərazisində eskalatorlardan istifadənin də smartlaşdırılması enerji 

qənaəti məsələlərindəndir. Bu həm metro stansiyaları daxilindəki eskalatorlar, həm 
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də metro stansiyalarının girişlərindəki eskalatorlara aid edilə bilinir. Belə ki, hərəkət 

sensorları vasitəsi ilə yalnız sərnişinlər eskalatora yaxınlaşdıqada eskalatorun 

hərəkətə başlaması, gərək olmadıqda isə avtomatlaşdırılmış şəkildə dayanması 

elektrik enerjisinə qənaət imkan verə bilər. Hazırda paytaxt Bakı şəhərində bir çox 

yeraltı piyada keçidlərində belə sensor vasitələrindən istifadə edilməkdədir. 

 Hərəkət imkanı məhdud şəxslərə xüsusi yanaşmanın təmin edilməsi də vacib 

məsələlərdəndir. Belə ki, metropolitendən istifadə etmək istəyində olan, ahıl şəxslər, 

hamilə qadınlar, əlil arabası ilə hərəkət edən şəxslər, görmə və eşitmə məhdudiyyəti 

olan şəxslər, əsa və qoltuqaltı ilə hərəkət edən şəxslər və bu kateqoriyadan olan digər 

şəxslər üçün ayrıca imkanların yaradılması onların cəmiyyət həyatına tam 

adaptasiyası üçün mühüm məsələlərdəndir. Hazırda Bakı metrosunda belə şəxslərə 

yardım məqsədi ilə əvvəlcədən məlumatlandırılmaqla xüsusi telefon nömrəsi 

fəaliyyət göstərir. Bu çox təqdirəlayiq haldır və bu kimi tədbirlərin əhatəsinin 

genişləndirilməsinə və daha da asanlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Hazırda 

metropoliten işçilərinin köməyindən yararlanmaq istəyən yuxarıda qeyd edilən 

şəxslər ən azı 1 saat, ən çoxu 24 saat əvvəlcədən metropoliten üzrə növbətçiyə 

telefonla zəng etməklə, mesaj göndərməklə və ya xüsusi mobil əlavə vasitəsilə 

xidməti sifariş edə bilərlər. Sifarişdə hər hansı dəyişiklik və ya ondan imtina barədə 

məlumat ən azı 20 dəqiqə əvvəl verilməlidir. Bu xidmət sərnişin axınının gur vaxtı 

səhər saat 07:00-dan 09:30-dək və axşam saat 17:30–dan 19:30–dək olan müddət 

ərzində həyata keçirilmir. Sifariş 09:00-dan 21:00-dək icra olunur. Bu xidmətlərin 

genişləndirilməsinə, vaxt məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına, növbəliliyin 

yaradılmasına və gözləmə şəraitinin yaradılmasına ehtiyyac vardır. 

 Metropoliten işçilərinin layiqli həyat tərzi və sağlamlığının reallaşdırılması 

üçün onların mütəmadi olaraq istirahətini təmin etmək önəmli məsələlərdəndir. Bakı 

metropoliteninin nəzdində olan sanatoriya-profilaktoriya, istirahət zonası və idman-

sağlamlıq kompleksindən metropoliten işçiləri və onların ailə üzvlərinin 

istifadəsinin rasionallığının təmin edilməsi üçün elektron növbəlilik sisteminin 

yaradılması, SMS bildiriş və onlayn izləmənin təmin edilməsi bu sahədə 

elektronlaşmanın tətbiqinəyol açmış olar. 



72 
 

v)Tramvay nəqliyyatı 

Müasir dünyamızın ən aktual problemlərindən biri nəqliyyat vasitələrinin 

ətraf mühitə təsiridir. Avtomobil praktiki olaraq biosferin bütün tərkib hissələrinə - 

atmosferə, su və torpaq resurslarına, litosferə və insana mənfi təsir göstərir. Bu 

günün avtomobili qeyri-ekoloji nəqliyyat vasitəsidir. Avtomobil nəqliyyatı bir 

tərəfdən atmosferdən oksigeni udur, digər tərəfdən işlənmiş qazları və 

karbohidrogenləri havaya buraxır. Ötən əsrin 70-ci illərində avtomobillərin 

atmosferə buraxdığı çirkli maddələr cəmi 10-15% idisə, hazırda bu göstərici 50%-i 

keçir, iri şəhərlərdə və meqapolislərdə isə 65-70%-ə çatır. Bundan başqa, atmosferə 

atılan zərərli maddələrin miqdarı hər il 3% artır və bu ciddi təhlükə doğurur. Bu 

maddələrin flora və faunaya təsiri nəticəsində təbiətdə baş verən dəyişikliklər ildən-

ilə qlobal və miqyaslı xarakter almağa başlayır. Havanın çirkləndirilməsinin 90%-

dən çoxu avtomobil nəqliyyatının payına düşür ki, bu da ətraf mühitin 

çirkləndirilməsində onun lider mövqe tutduğunu göstərir. Bu problemdən bütün 

canlı aləm əziyyət çəkir. Avtomobil nəqliyyatından fəal istifadənin daha bir 

təhlükəsi turşulu yağışların yağmasıdır. Bu yağışlara səbəb işlənmiş qazların 

atmosferə buraxılmasıdır. Bu yağıntı təbiətə və insanların sağlamlığına təsir edir, 

torpağın tərkibini dəyişir, binaları və abidələri dağıdır, su mənbələrini çirkləndirərək 

onları yararsız hala salır. İlk baxışdan elə görünür ki, bu problemin həlli yolları  

yoxdur. Amma artıq bir çox ölkələr avtomobilləşmənin ciddi zərərini dərk edərək, 

problemin həllini alternativ nəqliyyat vasitələrindən istifadədə görürlər. Belə 

nəqliyyat vasitələri ekosistemə mənfi təsiri olmayan, tramvay və trolleybuslar, 

elektrik qatarlarıdır. Dünyada ilk tramvaylar XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində 

şəhərlərin əsas nəqliyyat vasitəsi olmuşdur. Həmin dövrdə onunla layiqli rəqabət 

apara biləcək nəqliyyat vasitəsi olmayıb. XIX əsrin sonlarında Bakıda neft 

sənayesinin inkişafı ictimai nəqliyyat növünün inklişafına tələbat yaratdı. 1889-cu 

ildə yeganə olaraq şəhər nəqliyyatı üçün Bakıda “konqa” (polad rels xəttiylə işləyən 

fayton) tikilmişdi. Lakin nə faytonlar, nə də konqa neft paytaxtının tələbatını 

ödəmirdi. Bakıda isə tramvayın istismarı 1913-cü ildə nəzərdə tutulurdu. Birinci 

tramvay xətti 27 verst olub (təxminən 29 km), 3 il ərzində tikilməli, Ağ şəhəri, 
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Balaxanı şossesini, Salyan kazarmalarını, Dağlıq hissəni və Bayılı şəhərin mərkəzi 

ilə birləşdirməli idi. Lakin, bu plan həyata keçmədi və yalnız 12 ildən sonra Bakıda 

ilk tramvaylar görünməyə başladı. 1923-cü ilin yanvar ayında RSFSR Əmək və 

Müdafiə Şurasının qərarı ilə Bakıda tramvay xəttinin tikintisinə start verildi. 1924-

cü il fevralın 8-də Bakı küçələrində Dəmiryol vağzalı ilə Azneft meydanını 

birləşdirən ilk tramvay hərəkətə başlayıb. 1924-cü ilin sonunda Bakı tramvayı 72 

vaqonla uzunluğu 35,9 km olan xətdə işləb. 1939-cu ildə isə Bakıda tramvay 

sisteminin uzunluğu 117 km-ə çatıb. 1960-cı illərdə Bakıda tramvay sisteminin 

inkişafı ictimai nəqliyyatın digər növlərindən zəif inkişaf edib, əsas diqqət metro 

tikintisinə, avtobusların artırılmasına yönəldilib. Şəhərin tramvay şəbəkəsi tədricən 

azaldılmağa başlanmışdır. 1980-ci ildə Bakı tramvay şəbəkəsinin uzunluğu 70 km-

ə düşmüşdür. XX əsrin 90-cı illərindən Bakının ictimai nəqliyyat sistemindən 

tramvay intensiv surətdə sıxışdırılmağa başlanıb. 2004-cü ildə tramvay şəbəkəsinin 

son xətti – metronun Xətai st. – Montin bazarı tamamilə bağlanıb və relslər 

sökülməyə başlanmışdır.  

Tramvay nəqliyyatının smart şəhər və smart qəsəbələr üçün xüsusi önəmi 

vardır. Azərbaycanda tramvay Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində mövcud 

olmuşdur. Tramvay sisteminin yaradılması üçün tələb olunan xərclər metro 

tikintisinə sərf olunan vəsaitin məbləğindən dəfələrlə azdır. Tramvayın istismarı 

avtobusun istismarından xeyli ucuz başa gəlir. Orta ölçülü şəhərdə avtobus saatda 4 

mindən artıq sərnişin daşıyırsa, tramvay 7 min sərnişini daşımaq imkanındadır. 

Bundan əlavə, pik saatlarında tramvaya əlavə vaqonlar qoşmaq mümkündür. 

Dördüncüsü, tramvayın istismar müddəti daha uzundur (40 ildən artıq). Məsələn, 

Belçikada XX əsrin 70-ci illərində buraxılmış vaqonlardan indi də istifadə olunur. 

Milanda isə 1928-ci ildə buraxılmış retro vaqonları görmək olar. Beşincisi və ən 

başlıcası, tramvaylar havanı çirkləndirmir, ətraf mühitə mənfi təsir göstərmir. 

 Smart şəhərlərdə və şəhər tipli smart qəsəbələrdə tramvay nəqliyyatının 

istismara verilməsi və onun elektronlaşdırılması ərazinin smartlaşdırılması məntiqi 

üzrə həm ətraf mühitə mənfi təsirlərin azaldılması, həm də enerji qənaətçiliyi 

baxımından çox önəmli məsələlərdəndir. Tramvayların iş qrafiki cədvəlinin onlayn 
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formada, xüsusi mobil tətbiqdə, həmçinin elektron tablolarda əhaliyə təqdim 

edilməsi, digər ictimai nəqliyyat vasitələri ilə qarşılıqlı alternativ müqayisəsinin 

verilməsi, onlayn bilet alışı, QR kod ilə gedişin təmin edilməsi məsələnin əhali ilə 

qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi imkanlarındandır. Digər tərəfdən tramvayın cari 

coğrafi mövqeyinin, tramvayın texniki göstəricilərinin təyini və mərkəzi idarəetmə 

sisteminə ötürülməsi ümumi sistemin qurulması üçün vacib məlumatlardandır. 

vi) Funikulyor 

Funikulyor şəhərlərdə sərt eniş-yoxuş ərazilərində tramvay nəqliyyatını əvəz 

edə bilən ayrıca nəqliyyat vasitələridir. Ölkəmizdə funikulyor yalnız Bakı şəhərində 

mövcud olmuş və daha çox əyləncə xarakteri daşımışdır. Bakı funikulyoru Əliş 

Ləmbəranskinin təşəbbüsü ilə tikilmiş, 1960-ci il mayın 5-də istifadəyə verilmişdir. 

SSRİ zamanında funikulyorun qatarları xüsusi sifarişlə Ukraynanın Xarkov 

şəhərində hazırlanaraq gətirilmişdir. Hazırda Bakı funikulyorunun 2 stansiyası var: 

"Bəhram Gur" və "Şəhidlər Xiyabanı". Stansiyalar arası məsafə 455 metrdir. 2 

vaqonu olan bu funikulyorda vaqonlar saniyədə 2,5 metr sürətlə hərəkət edərək bir 

stansiyadan digərinə 4 dəqiqəyə çatır. Vaqonlararası interval 10 dəqiqədir. 

Funikulyor saatda orta hesabla 2 min sərnişini daşımaq imkanına malik idi. Bakı 

funikulyoru 1980-ci illərin sonlarında qəza vəziyyətində olduğu üçün bağlanmış və 

2001-ci ilin sonunda yenidən istifadəyə verilmişdir. Bakı funikulyoru 2001 və 2007-

ci ildə iki dəfə əsaslı şəkildə təmir edilmişdir. 2007-ci ildəki təmirdən sonra 

vaqonların hərəkəti zamanı yaranan səs-küy minimuma endirilmişdi. 2011-ci ilin 

aprelində isə yenidən təmirə dayandırılmışdır. 23 may 2012-ci ildə əsaslı təmir və 

yenidənqurmadan sonra yenidən istifadəyə verilmişdir. Azərbaycanın bir çox şəhər 

və qəsəbələrində sərt yoxuşların olduğunu nəzərə aldıqda ölkəmizdə funikulyor kimi 

həm estetik, həm də praktiki əhəmiyyəti olan nəqliyyat vasitələrindən istifadənin 

genişləndirilməsinin məqsədə uyğun olduğunu demək mümkündür. 

vii) Trolleybus nəqliyyatı 

 İctimai nəqliyyat vasitələri tərəfindən ətraf mühitə atılan tullantıların  

miqdarının azaldılması baxımından bu sahədə hər hansı imkan yarada biləcək 

nəqliyyat vasitələrindən istifadə təqdirəlayiqdir. Bu baxımdan trolleybus kimi 
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ictimai nəqliyyat vasitəsini inkişaf etdirmək dövrün zəruriyyəti hesab oluna bilər. 

Azərbaycanda trolleybus ictimai nəqliyyat vasitəsi kimi Bakı, Gəncə, Mingəçevir, 

Naxçıvan və Sumqayıt şəhərlərində mövcud olmuşdur. Bakıda ilk dəfə 

trolleybusdan 1941 ildə istifadə edilməyə başlanmışdır. Şəhərdə trolleybus sistemi 

60-70 illərdə təkmilləşmişdir. 1980-ci illərdə isə xətlərin uzunluğu 300 kilometrə 

çatırdı. Burada 32 marşrut mövcud olmuşdur. Bakı trolleybus şəbəkəsi Bakı ətrafı 

bir necə qəsəbəni də əhatə edirdi. Burada iki depo mövcud olmuşdur. Bakı trolleybus 

şəbəkəsi 2004-cü ildə ləğv edilmuşdir. Ötən əsrin 60-cı illərində Bakıda BTL-62 

markalı trolleybuslar istehsal edilməyə başlanılmışdır (LAZ-695B markalı  

avtobusun bazasında yığılmışdır). 60-cı illərdə Şkoda 9Tr, 79-cu ildə Şkoda 9TrN, 

1982-ci ildə Şkoda 14Tr, 80-ci ildə ZİU-9 modelləri istifadəyə verilmişdir. 

 Ətraf mühitə az ziyan verməsi, habelə şəhərdaxili və şəhərətrafı nəqliyyat 

növlərinin şaxələndirilməsi baxımından Azərbaycanda trolleybus nəqliyyatının 

bərpa olunması və yeni salınacaq smart şəhərlərdə xüsusi trolleybus xəttlərinin 

nəzərdə tutulması məqsədəuyğun hesab oluna bilər. Trolleybusların iş qrafiki 

cədvəlinin onlayn formada, xüsusi mobil tətbiqdə, həmçinin elektron tablolarda 

əhaliyə təqdim edilməsi, digər ictimai nəqliyyat vasitələri ilə qarşılıqlı alternativ 

müqayisəsinin verilməsi, onlayn bilet alışı, QR kod ilə gedişin təmin edilməsi 

məsələnin əhali ilə qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi imkanlarındandır. Digər 

tərəfdən trolleybusun cari coğrafi mövqeyinin, texniki göstəricilərinin təyini və 

mərkəzi idarəetmə sisteminə ötürülməsi ümumi sistemin qurulması üçün vacib 

məlumatları təşkil edir. 

 viii) Elektrobus 

Bu ictimai nəqliyyat növü həm ekoloji, həm də yanacağa qənaət baxımından 

çox sərfəlidir. Hazırda Azərbaycanda Gəncə şəhərində elektrobus istehsalı təşkil 

edilmişdir. 2019-cu ildə “Gəncə Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyi ilə Belarusun 

“Belkommunaş” ASC arasında bağlanmış ikitərəfli müqavilələr çərçivəsində 

müəssisədə “E-321” markalı elektrobusun istehsalına başlanılıb və artıq 4 elektrobus 

yığılıb. Elektrobuslar elektrikliklə işləyən avtobuslar olmaqla kondisionerlə, 

həmçinin məlumat monitoru və videonəzarət sistemi ilə təmin olunub. Smart şəhər 
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baxımından bu növ ictimai nəqliyyat vasitəsindən istifadə şəhərin smartlaşdırılması 

baxımından çox önəmlidir. Faktiki olaraq avtobus nəqliyyatı üzrə tətbiq olunan 

bütün digər texnoloji yeniliklər bu nəqliyyat növünə də şamil edilir. 

 ix) Metrobus 

Metrobus, metro ilə avtobusun birləşməsi nəticəsində meydana çıxmış bir 

ictimai şəhər sərnişindaşıma növüdür. Metrobus ən müasir, əlverişli və üstün şəhər 

nəqliyyatı növlərindəndir. Metrobusun üç əsas müsbət parametri vardır. Bunlar – (1) 

qısa hərəkət intervalı və tez çatdırma, (2) əhalinin yüksək sıxlığı olan şəhərin 

mərkəzi hissələrinə işləyə bilməsi, (3) uyğunlaşma, ekoloji təmiz, alternativ 

nəqliyyat rejimi və komfortluq. 

Metrobus xəttində istifadə olunan nəqliyyat vasitələri elektron idərəetmə 

sisteminə malik olur. Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş xüsusi hərəkət zolaqlarına malik 

olduqlarından metrobus nəqliyyatı onların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş həmin 

xəttlərdə çox böyük surətlə hərəkət edə bilir. Metrobusların digər xüsusi hərəkət 

zolaqlı yollarla müqayisədə bəzi önəmli fərqli xüsusiyyətləri vardır. Metrobus 

dayanacaqları arasında məsafə digər ictimai nəqliyyat (avtobus) sistemlərində 

olduğundan nisbətən daha uzundur. Gediş haqqı sərnişinin dayanacağa daxil 

olmasından əvvəl dayanacaqda yaxud digər ictimai nəqliyyat ödəmə terminallarında 

əvvəlcədən ödənilir. Metrobus yollarında ümumilikdə tək bir xətt fəaliyyət göstərir. 

Sərnişinlər ümumi qapılardan daxil olur və düşürlər. Minib-düşmələrin asanlıqla 

həyata keçirilməsi və vaxt itkisinin qarşısının alınması üçün dayanacaq platforması 

ilə metrobusa giriş yüksəklikləri eynidir və pilləli çıxış yoxdur. İstifadə olunan 

nəqliyyat vasitələrinin sərnişindaşıma və sərnişingötürmə həcmi daha yüksəkdir. Bu 

xətlərdə əlavə kart və ya kiçik tutumlu nəqliyyat vasitələrinində istifadə olunan 

kartlardan istifadə olunması doğru deyildir. Bu xüsusiyyətlər səbəbi ilə sistemdən 

istifadə edən sərnişin sayı digər şəhər ictimai sərnişindaşıma sistemlərindən daha 

yüksəkdir. Sərnişinçatdırma vaxtı isə digər şəhər ictimai sərnişindaşıma sitemləri ilə 

müqayisədə təqribən 30 % azdır. 

Metrobuslar inkişaf etmiş naviqasiya sistemi ilə təchiz edilir. Hazırda, 

dünyada bu texniki özəlliklərə və yüksək texniki standartlara malik və intensiv 
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istehsal edilən başqa bir nəqliyyat vasitələri mövcud deyildir. Metrobus sisteminin 

qurulması və texniki istismar xərcləri metro və digər oxşar ictimai sərnişindaşıma 

sistemlərindən dəfələrlə ucuz olduğundan dünyada inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə 

geniş şəkildə tətbiq edilməkdədir. 

Paytaxt Bakı şəhərində əhalinin sürətli artımı ilə geniş yol şəbəkələrində belə 

tıxac problemlərinin yaranması yaxın gələcəkdə ölkəmizin digər iri şəhərlərində də 

oxşar problemlə qarşılaşılacağını deməyə imkan verir. Belə olan halda Bakı 

şəhərində və digər böyük şəhərlərdə metrobusların tətbiqi tıxac məsələlərinin də 

aradan qaldırılmasına böyük tövhə ola bilər. Bu özlüyündə smart şəhər konsepsiyası 

ilə tam uzlaşır. Bundan əlavə yeni innovativ metrobus tətbiqi ümumilikdə smart 

şəhər üçün ən əhəmiyyətli element olan xidmətlərin sürəti məsələləsinə də böyük 

tövhə verə bilər. Xüsusiylə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nisbətən düzənlik olan 

geniş sahələrdə yenidən sıfırdan qurulacaq olan şəhərlərdə (Məsələn Füzuli 

şəhərində) elə ilk başdan metrobus kimi nəqliyyat vasitəsinin nəzərdə tutulması və 

ayrıca xəttlərin inşası post-müasirlik baxımından tam smart şəhər konsepsiyasına 

uyğun olar. 

 x) velosiped yolları və xidmətləri 

 Smart şəhərin ən mühüm elementləri əhalinin sağlamlığı, ətraf mühitə 

buraxılan zərərli tullantıların miqdarının minimuma endirilməsi, enerjiyə qənaət, 

təhlükəsizlik, əhalinin həyat və yaşayışının asanlaşdırılması elektron vasitələrin 

tətbiqi ilə həyata keçirilir. Bu isə şəhərlərdə, qəsəbələrdə, kəndlərdə və ümumiyyət lə 

respublika miqyasında velonəqliyyatın inkişafını ən səmərəli fərdi nəqliyyat vasitəsi 

kimi ortaya çıxarır. Velosipedin bir nəqliyyat növü olaraq ictimai istifadə 

məhşurlaşdırılması dövlət siyasətinin tərkib hissəsi ola bilər. Lakin, bununçün bütöv 

bir sosial prosses və ona uyğun olaraq atılmalı olan addımlar vacibdir. Hər şeydən 

əvvəl ictimai şüurda velosiped nəqliyyat növünə münasibəti müsbət yöndə dəyişmək 

gərəklidir. Bu məqsədlə bir çox sosial aksiyalar, sosial reklamlar, ictimai nüfuzlu 

şəxslərin simasında müxtəlif davranışların geniş yayımlanması və s. ola bilər. 

Velosiped yarışlarının təşkili və geniş kütləyə çatdırılması ən müxtəlif yollardan 

biridir. Hazırda hər il may ayında ölkəmizdə ümumrespublika velosiped yürüşü 
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keçirilir. Bunu dövlət qurumları səviyyəsinə gətirmək çox səmərəli sosial effekt 

yarada bilər. 

Təşkilati baxımdan ən öndə gələn məsələ velosiped istehsalının 

genişləndirilməsidir. Hazırda ölkəmizdə İsmayıllı rayonun Diyallı kəndi ərazisində 

İsmaBike velosiped zavodu fəaliyyət göstərməsinə baxmayraq velosiped və ehtiyyat 

hissələri əsasən idxal olunur. Bu həm idxaldan asılılığı artırır, həm də bu sahədə 

respublika standartlarının tətbiqini mümkünsüz edir. Digər tərəfdən təkcə 

velosipedin özünün istehsalı (yığılması) deyil, müxtəlif komponentlərinin də ölkə 

daxilində istehsalı zəruridir. Bu həm də ehtiyyat hissələrlə təminat baxımından 

zəruridir. Bu sahədə bir digər məsələ velonəqliyyatın təhlükəsizliyinin texniki 

təminatı ilə bağlıdır. Beləki, ölkəmizdə velosiped istehsal olunsa da velosiped 

istismarı zamanı təhlükəsizlik baxımından zəruri olan velokaska istehsalı yoxdur. 

Bundan başqa, məhz velosiped nəqliyyatında istifadə üçün nəzərdə tutulan xüsusi 

geyimlərin istehsalına da ehtiyac var.  

Baxmayaraq ki, gənc nəslin velosiped nəqliyyatına həvəsi var və böyükdür, 

lakin bu sahədə işlər görülməlidir. Bakıda mövcud olan velotreyk isə hazırda 

fəaliyyət göstərmir. Ölkəmizin əksər şəhərlərində velosiped yolları mövcud deyil. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurulacaq və ümumiyyətlə ölkəmizdə yeni 

salınacaq bütün yaşayış məntəqələrində (həcmindən asılı olmayaraq) veloyolların 

nəzərdə tutulması bu sahədə böyük irəliləyişlərə səbəb ola bilər.  

Bir başqa məsələ də velosiped icarəsi obyektlərinin açılması və 

dəstəkləməsidir. Hazırda ölkəmizdə yalnız paytaxt Bakı şəhərində belə məntəqələr 

fəaliyyət göstərir. Lakin, sahibkarların veloicarə məntəqəsi açmasına həvəs 

göstərməməsinin bir çox səbəbləri mövcuddur. Hər şeydən əvvəl velosipedlərin alış 

qiymətinin baha olması, veloicarə obyekti üçün ərazinin asan görülə bilinən yerdə 

yerləşməli olması və müvafiq olaraq belə ərazilərin qiymətinin yüksək olması, 

velosipedlərdə quraşdırıla bilinən qaçırılma əleyhinə sistemlərin ölkəmizdə 

işləksizliyi və s. Bu sahə üzrə sahibkarlığın dəstəklənməsi üçün müxtəlif tədbirlər 

həyata keçirilə bilər. Bunlar vergi güzəştlərindən tutmuş, dövlətə məxsus ərazi və ya 

binaların güzəştli icarəsi, reklam yerləşdirmə qiymətlərində güzəştlər, məhz bu sahə 
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üçün güzəştli kredirlərin ayrılması, istifadə olunan elektrik enerjisinin qiymətlərində 

güzəştlər və s. şəkildə ola bilər. 

 Velosiped nəqliyyatı üzrə hazıda mövcud olan bir başqa problem də velosiped 

dayanacaqlarının azlığı və ya ümumiyyətlə olmamasıdır. İoT texnologiyalardan 

istifadə ilə (məsələn dayanacaq yerinin təyini, məsafədən ödəniş kartları və s.) belə 

sahələrin ayrılması effektiv ola bilər. 

 Bir başqa məsələ də velosiped təmiri məntəqələrinin azlığıdır. Bu sahədə də 

atılmalı olan addımlar var. Belə ki, hazırda əksər təmir işlərini bir çox hallarda məhz 

velosiped satan şəxslər özləri həyata keçirir. Velotəmir fəaliyyətinə dövlət dəstəyi 

və təşviqi bu sahə üzrə yerinə düşən fəaliyyət olar. 

 Şəhərin smartlaşdırılması üçün velosiped nəqliyyatının geniş əhali arasında 

məhşurluq qazanması ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadə 

sahəsində ən asan tədbirlərdən biridir. Dünyanın bir çox “smart” şəhərlərində 

(xüsusiylə Sinqapur, Tokio və Seulda) şəhərdaxili və şəhərlərarası avtobus 

nəqliyyatın arxa hissəsində velosipedlərin daşınması üçün xüsusi velosiped baqajı 

quraşdırılır və sərnişinlər bu baqajdan ödənişsiz istifadə edə bilir. Belə bir 

praktikanın ölkəmizdə də tətbiqi yerinə düşərli olar. 

 xi) aeronəqliyyat və mülki aviasiya 

 Azərbaycanda sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsi üçün aerovağzal 

binası ilk dəfə 1933-cü ildə yaradılmışdır. Bakı aeroportunun ərazisində ilk 

ikimərtəbəli aerovağzal binası 1965-ci ildə tikilib istismara verilmişdir. 1980-ci ildə 

ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı aeroportunda yeni aerovağzal 

kompleksinin layihələndirilməsinə və tikintisinə başlanmışdır. Lakin bu layihənin 

həyata keçirilməsi yalnız Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra baş 

tutmuşdur. Beynəlxalq standartlar səviyyəsində aerovağzal kompleksinin açılışı ulu 

öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə 1999-cu ildə olmuşdur. Cəmi bir neçə il ərzində 

Bakı aeroportunda uçuş-enmə zolaqları və yönəldici yollar yenidən qurulmuş, 

uçuşları idarəetmə sistemləri müasirləşdirilmiş, radionaviqasiya və meteoavadanlıq 

yenilənmiş, digər silsilə tədbirlər reallaşdırılmışdır. Bununla paralel olaraq, ölkənin 

regionlarında da mülki aviasiya intensiv inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 
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2004-cü ildə beynəlxalq standartlara cavab verən Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanı işə düşmüşdür. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 

çərçivəsində 2006-2008-ci illərdə bir-birinin ardınca Gəncədə, Zaqatalada və 

Lənkəranda hava limanları istismara verilmişdir. Daha sonra Qəbələdə və Yevlaxda 

hava limanları inşa olunmuşdur. Zaqatala Beynəlxalq hava limanının tikinti üçün 

çəkilən ilkin xərclər 2006-2020-ci illər arasındakı inflyasiyaya uyğun tənzimlədikdə 

67.1 milyon manat təşkiletmişdir. 2017-ci ildə hava limanının yenidən qurulması 

üçün əlavə olaraq 29.1 milyon manat (inflyasiya nəzərə alındıqdan sonra) vəsait 

ayrılmışdır. Lənkəran Hava Limanının tikintisinə 51,5 mln. dollar (indiki məzənnə 

ilə 87 mln. manata yaxın), Gəncə Hava Limanının yenidən qurulmasına 39.5 milyon 

(indiki məzənnə ilə 67 milyon), Lənkəran Hava Limanının tikintisinə 51.5 milyon 

(indiki məzənnə ilə 87 milyon) vəsait xərclənmişdir. Bundan əlavə, sərnişin və yük 

daşımalarının daha müasir səviyyəyə çatdırılması üçün təyyarə və helikopter parkı 

yenilənmişdir. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (AZAL) 

təyyarə parkı dünyanın tanınmış şirkətlərindən alınan yeni və müasir təyyarələrlə 

zənginləşdirilmişdir. Hazırda AZAL-ın təyyarələri dünyanın onlarla ölkəsinə 

uçuşlar həyata keçirir.  

 İşğal altında olan Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi ilə geniş tikinti-

quraşdırma işlərinin tərkib hissəsi kimi Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı tikilmiş, 

hazırda Zəngilan və Laçın rayonlarında müvafiq hava limanlarının tikintisi davam 

etməkdədir.  

 Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu (IATA: GYD) sərnişin və yük 

daşımalarının, uçuş-enmə əməliyyatlarının həcminə, aerovağzal kompleksinin 

sahəsinə və yük terminalının buraxılış gücünə görə Azərbaycanın və regionun ən 

böyük aeroportudur. 

 Aviasiya sahəsində smart texnologiyaların tətbiqi həm ölkədaxili gedişlərin 

planlaşdırılmasında, həm turizmin smart inkişafında, həm də lokal və beynəlxalq 

yükdaşımaların işində mühim əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, hazırda Azərbaycanda 

yalnız avia-reyslər üzrə bilet satışları elektron formada həyata keçirilməkdədir. 

Lakin, bununla yanaşı “smart” texnologiyaların tətbiqi üçün geniş imkanlar 
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mövcuddur. Belə ki, öncədən planlaşdırma (digər xidmətlərlə qarşılıqlı və birgə 

fəaliyyət) smart şəkilə gətirilə bilər. Hazırda Bakı aeroportunun girişində 

avtonəqliyyat vasitələrinin çoxsaylı giriş terminalları mövcud olsa da ödəniş yalnız 

yerində aparılır və xüsusi kart vasitəsi həyata keçirilir. Bu ödənişlər onlayn şəkildə 

və/və ya toxuntusuz kart ödənişləri formasına salına bilər. Biletlərin sifarişi zamanı 

onlayn mühitdə öncədən sifariş sıralamasının tətbiqi də smartlaşdırma sahəsində 

maraq doğura bilər. Belə ki, vətəndaş istədiyi istiqamət üzrə boş yer tapmadıqda 

sıralama növbəsinə daxil edilməsi mobil telefon nömrəsi də daxil olmaqla zəruri 

məlumatları daxil edə bilər (və ya hesab yaratmaqla bu məlumatları öncəən daxil 

etməkmümkün olmalı) və həmin istiqamətdə ilk uçuş barədə məlumat və müvafiq 

bronlama barədə təsdiq sms-i (və ya tətbiqdə bildiriş) ala bilmə imkanı sistemin 

smartlaşdırılması yollarından biri kimi görülə bilər. Bundan əlavə, sistemdə hesab 

yaradılması avia-uçuşlardan mütəmadi istifadə edən şəxslər üçün fərdi-personal 

təkliflər (endirimlər, aksiyalar və s.) irəli sürülməsi üçün gözəl imkanlar yarada bilər. 

 Mülki aviasiya sahəsində smartlaşdırma imkanları həqiqətən çox genişdir. 

Əvvəlcədən bilet sifariş vermiş və ya sərnişin gözləmə bildirişini onlayn şəkildə 

təqdim etmiş şəxsin aktiv mobil tətbiq ilə aeroport ərazisinə daxil olarkən gözlədiyi 

reysin başlanması (və ya enişi) barədə məlumatların avtomatik olaraq tətbiq bildirişi 

vasitəsi ilə ötürülməsi, ölkəyə gələn turistlərə ilkin əsas turistik informasiyanın (ən 

yaxın otellər, restoranlar, turizm məkanları, tarixi abidələr, taksi xidmətləri və s.) 

barədə məlumatların intellektual şəkildə formalaşdırılması və istifadəçiyə 

ötürülməsi, karqo xidmətlərinin məkan məlumatlarının onlayn rejiminə keçirilməsi 

və intellektual vasitələrlə təmin olunması və s. 

 xii) nəqliyyat vasitələri ilə bağlı prosedur əməliyyatlarının smartlaşdırılması 

 Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı və təkrar qeydiyyatı, habelə bu sahədə 

aparılan digər əməliyyatların “smartlaşdırılması” əhəmiyyəli məsələlərdəndir. 

Burada digər əməliyyatlar dedikdə dövlət nömrə nişanlarının verilməsi və 

dəyişdirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin müxtəlif avadanlıqlarla sonradan təhciz 

olunması və tüninq məlumatlarının texniki şəhadətnaməyə daxil edilməsi, 

avtomobilin rəng, mühərrik və s. dəyişikləri üzrə qeydiyyat məlumatlarının 
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yenilənməsi, nəqliyyat vasitələrinin çıxdaş olunması, qəzaya düşmə vəziyyətinin 

qeydiyyatı və s. başa düşülməlidir. Ümumilikdə, hazırda Azərbaycan yaxın və uzaq 

olan ölkələrin bir çoxunda nəqliyyat vasitələri üzrə qəza bazalarının açıq şəkildə 

mövcud olmasına baxmayaraq hazırda bizim ölkədə belə bir baza ictimai istifadəyə 

verilməyib. Bundan əlavə, nəqliyyat vasitələrinə texniki baxım üzrə də mərkəzi baza 

hazırlamaq mümkündür ki, bu da nəqliyyat vasitələrinin saz saxlanmasını, gərək 

olduğu halda qiymətləndirilməsi və istehlakçı hüquqlarının qounmasını yüksək 

səviyyədə təmin edə bilər. Bununla yanaşı, ümumilikdə nəqliyyat vasitəsi üzrə 

hərəkətlərin blokçeyn texnologiyasına keçirilməsi şəffaflığın, innovativliyin və 

əlçatanlığın ən asan vasitələrindən biri olmuş olar. 

 

 Kosmik texnologiyaların səmərəli tətbiqi 

 Azərbaycan hazırda kosmik ölkələr siyahısında yer almaqdadır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2010-cu il 3 may tarixli 885 

nömrəli Sərəncamı ilə Cənubi Qafqazda ilk peyk operatoru olan “Azərkosmos” təsis 

edilib. İlk milli peykimiz – “Azerspace-1” telekommunikasiya peyki 8 fevral 2013-

cü il tarixində Fransız Qvianasında yerləşən Kuru kosmodromundan Fransanın 

“Arianespace” şirkətinə məxsus “Ariane-5” daşıyıcı raketi vasitəsilə 46° şərq 

uzunluğu orbital mövqeyinə çıxarılıb. Peyk ABŞ-ın“Orbital Sciences” korporasiyası 

tərəfindən istehsal olunub. “Azerspace-1” peyki Afrika, Avropa, Mərkəzi Asiya və 

Yaxın Şərqdə 50-dən artıq ölkəni birləşdirən ortaq məkanda mühüm informasiya 

ötürücüsü funksiyasını yerinə yetirir. Azərbaycan və Fransa arasındakı strateji 

əməkdaşlıq çərçivəsində imzalanan müqaviləyə əsasən Azərbaycanın sayca ikinci, 

təyinatına görə yüksək ayırdetməli (1.5 m ayırdetmə) Yer səthinin məsafədən 

müşahidə peyki olan “Azersky” peykini 2014-cü ildə dekabr ayından etibarən təhvil 

almışdır. Bununla da “Azərkosmos” Yer səthinin məsafədən müşahidəsi üzrə 

kommersiya fəaliyyətinə başlamışdır. Peyk xidmətlərinin etibarlılığını və 

rəqabətliliyini təmin etmək məqsədilə ikinci telekommunikasiya peyki - 

“Azerspace-2“ 26 sentyabr 2018-ci il tarixində 45° şərq uzunluğu orbital mövqeyinə 

buraxılıb. 
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 Ölkəmizin kosmik imkanları peyk-interneti xidmətlərinin bütün ölkə 

ərazisində tətbiqinə imkan verir. Bu isə “smart texnlogiyalar”ın tətbiqi zəruri olan 

böyük band genişliyinə malik sürətli, kəsintisiz və ucuz internet deməkdir. 

 Kosmik texnologiyaların tətbiqi kənd təsərrüfatı işlərinin aparılması, vulkanik 

aktivliyə nəzarət, peyk rabitəsi, naviqasiya xidmətləri, xəritəçəkmə işləri, tikintiyə 

nəzarət, faydalı qazıntı (xüsusiylə neft və qaz) yataqlarının tədqiq olunması, xüsusi 

əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin, boru kəmərlərinin mühafizəsi, ərazinin 

zondlaşdırılması və planlaşdırma işləri kimi geniş spektrdə istifadə edilə bilinir. 

Bütün bunlar İoT texnologiyaları ilə birləşdirildə “smartlaşdırma”nın effektivliyini 

qat-qat artıra bilir. 

 

Qəza şəraitində prossesual smartlaşdırılma 

 Şəhər mühitinin ən çox rastlaşılan və ön görülə bilinməyən, bununla yanaşı 

ən arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxaran hadisələrindən biri məhz yol nəqliyyat 

hadisələri və qəzaların baş verməsidir. Qəza sonrası davranışların tələb olunduqda 

operativ və təxirəsalınmaz şəkildə həyata keçirilməsi insan ömrü və sağlamlığı kimi 

dəyərli nemətlərin qorunmasına yol açır. Bu baxımdan  hadisənin baş verməsi 

siqnalı daxil olduqda operativ reaksiya mərkəzi mümkün bütün vasitələrlə (yollarda 

quraşdırılmış müşahidə kameraları, yaxınlıqdakı yol polisi əməkdaşları ilə əlaqə 

saxlayaraq və ya ərazidəki post patrul xidməti əməkdaşlarını cəlb etməklə) hadisə 

faktının təsdiqini alır, hyeç bir əlavə müraciəti gözləmədən hadisənin ümumi 

xarakterinə uyğun olaraq müvafiq ərazi üzrə təcili tibbi yardım stansiyasına, 

ərazidəki yol polisi əməkdaşlarına, zərurət olduqda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

aidiyyatı qurumuna və qəza yol-nəqliyyatı vasitələri ilə bağlı olduqda İcbari Sığorta 

Bürosuna məlumat ötürməli və məlumatlar mərkəzləşdirilmiş bazada öz əksini 

tapmalıdır. Hadisə nəticəsində insan sağlamlığı ilə əlaqədar hallar olduğu müəyyən 

edildikdə dərhal yaxın ərazidəki tibb işçilərinə avtomatlaşdırılmış yardım mesajı  

göndərilməli, ən yaxın xəstəxanaya yeni pasientin qəbul edilməsinə hazırlıq siqnalı  

ötürülməlidir. Xəstəxanaya gedən yolların və alternativlərinin yüklülüyü avtomatik 

müəyyən edilməli və optimal variantın seçilməsi intellektual sistemlər tərəfindən 
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həyata keçirilməlidir. Xəsarət alan şəxs və ya şəxslərin kimliyi dəqiqləşdikdə 

avtomatlaşdırılmış qaydada yaxınlarına mesaj/məlumat ötürülməlidir. Sadalananlar 

insan həyatının və sağlamlığının qorunması sahəsində Smart Şəhərdə qəza zamanı 

atılacaq minimal addımları özündə əks etdirir. 

 

 

Şəhər ekologiyasının qorunması 

Smart şəhər texnologiyaları bir tərəfdən şəhərlərdə havanın 

çirkləndirilməsinin minimuma endirilməsini, digər tərəfdən su israfının qarşısının 

alınması və yaşıllıqlara baxımı da nəzərdə tutur. Belə ki, şəhər yaşıllıqlarında 

qiyməti etibarı ilə çox ucuz olan sensorların quraşdırılması ilə yağıntıdan asılı olaraq 

torpağın üst qatının temperaturu və zəminin rütubətliliyinin ölçülməsi və bu 

məlumatların real vaxt rejimində sadə idarəetmə qurğularına ötürülməsi bu 

informasiyanın sonrakı emalı üçün əsas ola bilir və bunun əsasında əraziyə səpiləcək 

suyun miqdarının avtomatlaşdırılmış sistemlər tərəfindən tənzimlənməsinə nail 

olmaq mümkündür.  

Şəhər ekologiyasının qorunması vasitələrindən biri olaraq şəhərin çoxsaylı 

müxtəlif ərazilərində hava çirkliliyinin və radiasiyanın sensorlar vasitəsi mütəmadi 

olaraq ölçülməsi və bu barədə məlumatların data kanalı vasitəsi ilə rəqəmsal 

formatda yayımlanması və kənaraçıxmaların yolverilən həddən çox olması halında 

aidiyyatı nəzarətçi dövlət orqanlarına lazımi məlumatların ötürülməsidir. Bu əksər 

faciəvi nəticələrə gətirən halların öncədən qarşısının alınması, ekstremal hallarda 

cəld reaksiya və əhalinin həqiqətən sağlam mühitdə yaşama hüququnun 

reallaşdırılması demək olar. 

Çimərlik ərazilərində sensorlar vasitəsi ilə dəniz suyunun tərkibinin mütəmadi 

izlənilməsi və bu barədə məlumatların həm aidiyyatı orqanlara ötürülməsi, həm də 

vətəndaşlarların istifadəsi üçün açıq rəqəmsal data kanalları vasitəsi ilə 

yayımlanması xüsusiylə yay aylarında insanların sağlam mühitdə istirahətinə böyük 

tövhə vermiş olar. 
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Kənd təsərrüfatı işlərinin smartlaşdırılması 

 Kənd təsərrüfatı sferasında smart texnologiyaların tətbiqi bir çox sahələrdə 

qənaətə, operativliyə və effektivliyə şərait yaratmış olar. Xüsusiylə geniş ərazilərin 

suvarılmasının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi məsələlərinin yarım-

intellektual və pilotsuz sistemlər tərəfindən həyata keçirilməsi bütün spektr üzrə 

inkişafa gətirib çıxarır. Hava şəraitindən, əkinin növündən və xüsusiyyətlərindən, su 

tələbatından və digər çoxsaylı faktorlardan asılı olaraq müxtəlif kənd təsərrüfatı  

əməliyyatlarının intellektual sistemlər tərəfindən planlaşdırılması məhsuldarlığın 

maksimallaşdırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Əkinə hazırlıq 

işlərinin və gübrələmənin, habelə toxumsəpmənin dronlar tərəfindən həyata 

keçirilməsi vaxt və effektivlik baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, əkinin 

növündən asılı olaraq yarpaqların yuyulması və üst suvarma işləri də dronlara həvalə 

edilə bilər. Bu cür əməliyyatlar xüsusi texniki biliklər tələb etmir və çox sadə istifadə 

rahatlığına malik olur. Əkin torpağının suvarma işi isə qiyməti etibarı ilə çox ucuz 

olan sensorların quraşdırılması ilə yağıntıdan asılı olaraq torpağın üst qatının 

temperaturu və zəminin rütubətliliyinin ölçülməsi, habelə bu məlumatların real vaxt 

rejimində sadə idarəetmə qurğularına ötürülməsi bu informasiyanın sonrakı emalı  

üçün əsas ola bilir və bunun əsasında əraziyə ötürüləcək suyun miqdarının 

avtomatlaşdırılmış sistemlər tərəfindən tənzimlənməsinə həyata keçirmək 

mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 Daşınmaz əmlak üzrə əməliyyatların smartlaşdırılması 

 Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, təkrar qeydiyyatı, kadastr və ünvan xidməti, 

habelə əmlak məsələləri üzrə digər əməliyyatlar istənilən iqtisadi sistemdə əsas yer 

tutan məsələlərdəndir. Hazırda ölkəmizdə bu sahədə elektronlaşdırılma bir sıra 

mütərəqqi işlər görülüb, ölkənin elektron kadastrı hazırlanıb, mərkəzləşdirilmiş 

sistem qurulub, digər dövlət orqanlarının məlumat bazaları ilə əlaqələr yaradılıb. 

Sonrakı mərhələdə əməliyyatların blokçeyn texnologiyasına keçirilməsi bir tərəfdən 

şəffaflığın təmin edilməsi, digər tərəfdən fərdi məlumatların qorunması baxımından 

çox mühüm addım ola bilər. Blokçeyn texnologiyası geri döndürülməsi mümkün 

olmayan funksiyalar əsasında qurulur və məlumat blokları bir-birinə üzvü surətdə 

bağlı olan informasiya zəncirini əmələ gətirir. Zəncirə yeni məlumatın əlavə 

edilməsi, mövcud məlumatlardakı hər hansı dəyişiklik, istənilən məlumatın 

silinməsi, redaktəsi və s . avtomatik olaraq vaxt möhürü qoyulmaqla həmin məlumat 

blokunun zəncirinin davamına yazılmış olur. Sistem yayılmış tipli olduğundan hər 

bir blokun tamamlanması bir neçə əsas inzibatçının (minimum 3) elektron imzalı  

təsdiqli autentifikasiya ilə baş verir. Bu həm qanunvericiliyin tələblərinə riayət 

olunması, həm də insan xətası faktorunun aradan qaldırılması imkanını verir.  

 

Blokçeyn texnologiyasının tətbiqi nömrələmə üzrə daşınmaz əmlak 

obyektləri üzərində yüklülük barədə məlumatlar üçün də meta-məlumatları özündə 
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saxlaya bilir. Beləliklə, bir neçə dövlət qurumunun elektron imzalı təsdiqi ilə qeyri-

mərkəzləşdirilmiş baza şəklində fəaliyyət göstərən blokçeyn texnologiyaları əmlak 

reyestri xidməti istənilən daşımaz əmlak üzrə açıq informasiyaların sistemli hala 

salınaraq təqdim edilməsinə, məlumatların autentifikliyinə və fərdi məlumatların 

istisnasız qorunmasına gətirib çıxarır. Blokçeyn texnologiyası əmlak üzərində 

hüquqların vətəndaşın FİN nömrəsi, hüquqi şəxslərin VÖEN və s. ilə 

əlaqələndirməyə imkan verir. 

 

 İqtisadi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və güzəşt sistemi 

Hazırda Azərbaycanda dünyaya gələn hər bir şəxsə Fərdi İdentifikasiya 

Nömrəsi (FİN) təhkim olunur. Bu əsasda vətəndaşlar və daimi yaşamaq hüququ olan 

şəxslər üçün FİN nömrələrinə bağlı e-fəaliyyət profilinin yaradılması mümkündür. 

E-Fəaliyyət profili vətəndaşın hüquqlarının genişləndirilməsinə xidmət etməli və 

proporsional güzəştlər sisteminin tətbiqi üçün istifadə olunmalıdır. Heç bir şərtlər 

altında e-fəaliyyət profili vətəndaşların hüquqlarını, imkanlarını və azadlıqlarını 

məhdudlaşdırmamalı, belə meyllərin qarşısı kökündən alınmalıdır. E-Fəaliyyət 

profili vətəndaşa güzəştli kreditlərin verilməsi, vergi güzəştlərinin tətbiq olunması, 

subsidiyalaşdırma, dotasiyalaşdırma və s. əlavə preferensiyaların verilməsinə 

xidmət etməlidir. Vətəndaşlar e-fəaliyyət profilinə yalnız təşviq edilməli və belə bir 

profilin olmaması onu heç bir imkandan məhrum etməməlidir. 
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 Milli valyutanın dövriyyəsinin idarə edilməsi 

 Smart sistemlər öz mahiyyəti etibari ilə intellektual sistemlərin tətbiqi ilə 

yaxından əlaqəlidir və məhz onların qarşılıqlı əlaqəsi sistemin “smartlılıq 

dərəcəsini” müəyyən edir. İntellektual sistemlərin tətbiqi sahələrindən ən 

effektlilərindən biri ölkənin milli valyutasının idarə olunmasıdır. Ölkə daxilində və 

xaricində baş verən iqtisadi və sosial prosseslərin intellektual sistemlər tərəfindən 

emalı və idarəetmə sistemlərində müxtəlif versiyalar üzrə proqnozlaşdırmada 

istifadə edilməsi inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində geniş yer almaqdadır. Ölkə 

daxilindəki istehsal (ÜDM), ölkəyə daxil olan xarici valyuta, xarici bazarlardan 

asılılıq dərəcəsi, sosial inkişafın aparıcı tendensiyaları, yaxın perspektivin 

gözləntiləri, real inflyasiya və istehlak zənbili tələbatından asılı olaraq dövriyyədəki 

milli valyutanın tənzimlənməsi smartlaşdırılmış ölkə miqyasında ən əhəmiyyətli 

iqtisadi tədbirlərdəndir. İntellektual sistemlər insanlardan fərqli olaraq fövqəladə 

hallarda soyuqqanlılığı saxlaya bilir, bununla yanaşı, yaranmış hər hansı qeyri-tipik 

vəziyyətin insanların davranışlarına necə təsir edəcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdıra 

bilir. İntellektual sistemlər bir tərəfdən problemli sahələrin vaxtında aşkara 

çıxarılması, real üstün və zəif nöqtələrin müəyyən edilməsi işini daha effektli şəkildə 

həyata keçirməyə imkan verirsə də, onun ən böyük üstünlüyü özü-öyrənə bilən 

sistem olduğundan müxtəlif vəziyyətlərin təcrübəsini nəzərə ala bilir və problemlərə 

həll versiyaları irəli sürür və yekun əldə ediləcək nəticələri qiymətləndirməyi 

bacarır. Ölkəmizdə smart texnologiyaların bu növünün tətbiqi üçün real texnoloji 

imkanlar və statistik bazanın mövcudluğunu ayrıca qeyd etmək lazımdır. 
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 Dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsi və intellektuallaşdırılması 

 Smart ölkə üçün ən vacib meyarlardan biri də dövlət tərəfindən təqdim edilən 

xidmətlərin sadələşdirilməsi və məlumatların emalının inteqrə olunmuş intellektual 

sistemlər tərəfindən həyata keçirilməsidir. Hazırda ölkəmizdə dövlət orqanları 

tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin əksər hissəsi elektronlaşdırılıb və bəzi 

sahələrdə isə bir pəncərə prinsipi yaradılmağa başlanılıb. Bu vətəndaşlardan 

müntəzəm şəkildə daxil olan mürəciətlərin baxılmasını asanlaşdırıb. Lakin, 

məlumatların emalı sürəti baxımından smart texnologiyaların tətbiqi zəruriyyəti 

özünü göstərməkdədir. Belə ki, nümunə olaraq hüquqişəxslərin dövlət qeydiyyatı  

məsələsinə baxmaq mümkündür. Bu sahədə aparılmış avtomatlaşdırma əslində 

asanlaşdırmadan daha çox qəlizləşdirməyə gətirib çıxarıb və bunun nəticəsidir ki, 

rəsmi e-gov.az statistikasına görə bu xidmət insanlar tərəfindən istifadə olunmayan 

ən qeyri-populyar xidmət halına gəlmişdir. Baxmayaraq ki, “ASAN Xidmət” 

mərkəzlərindəki müşahidələr göstərir ki, cəmiyyətin bu sahə üzrə böyük tələbatının 

mövcudluğunu bir faktdır və ölkənin inkişaf tendensiyası da bunu təsdiqləyir. 

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə bir pəncərə prinsipinin tətbiqi çoxsaylı 

kağız daşıyıcıları üzərində tələb olunan sənədlərin sayının azaldılması və bütövlükdə 

bürokratik əngəllərin və maneələrin aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq. Başqa 

bir hal isə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən tələb edilən sənədlərin Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq edilmiş notariuslarda təsdiqindən sonra qəbul edilməsi məsələsidir 

ki, bu tip çətinliklər də bir pəncərə prinsipində aradan qalxmış olur. Daxil olmuş 

məlumatların intellektual sistem tərəfindən ilkin emalının həyata keçirilməsi həm 

prosseslərin sürətlənməsinə, həm də sadələşməsinə yol açacağı dəqiqdir. Müxtəlif 

dövlət orqanları arasındakı mövcud kommunikasiya sistemlərindən ən sürətli və 

səmərəli şəkildə istifadə olunması məhz intellektual sistemlər hesabına əldə edilə 

bilər. Əlbəttə, intellektual sistemlərin tətbiqi manual qaydada əl ilə sənəd emalının 

mümkünlüyünü istisna etmir və xüsusiylə keçid mərhələsində labüd hesab edilir. 
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 Kommunal xidmətlərin smartlaşdırılması 

 Hazırda ölkə ərazisində əhaliyə əhaliyə göstərilən bir çox kommunal 

xidmətlərin elektronlaşdırılması prossesi həyata keçirilib. Buna baxmayaraq əhaliyə 

“smart sayğac” adı ilə təqdim edilən bir çox sayğacların reallıqda heç bir “smart” 

funksiyaya sahib olmadığı istismar müddətində özünü göstərib. Nümunədə “smart 

tipli” qaz sayğaclarının tətbiqi əhaliyə daha çox problem yaratdığından hazırda bir 

addım inkişaf geriliyinə gedilməkdə və həmin sayğaclarə ənənəvi sayğaclarla əvəz 

olunmaqdadır. Smart bir ölkədə isə təkcə qaz sayğacları deyil, elektrik enerjisi, su 

təhcizatı və digər sayğacların smartlaşdırılması ən elementar zəruriyyətdir. 

Smartlaşma təkcə sayğaclar bazasında aparılmamalı, bütövlükdə təhcizat sisteminin 

smartlaşdırılması təmin edilməlidr. Belə ki, nümunədə götürüldükdə, məsələn, əhali 

tərəfində istifadə edilən içməli su təhcizatının magistral xəttlərində suyun müxtəlif 

cəhətlərdən keyfiyyəti və tərkibi barədə məlumatları toplayan sensorlar 

quraşdırılmalı və mütəmadi olaraq açıq informasiya kanalları vasitəsi ilə ötürülməsi 

təmin edilməlidir. Su təsərrüfatının paylanma şəbəkəsi boyunca əhalinin içməli su 

istehlakının həcmi, əraziyə düşən yağıntı norması və faktiki hava şəraitini də nəzərə 

alan intellektual sistemlərin tətbiqi ərazi üzrə kanalizasiya xəttlərinin yüklülüyünü 

müəyyən edə bilər ki, bu da həm ekstremal hallarda ərazinin vəziyyətinin sabit 

saxlanılması üçün, həm də yaşayış zonasında infrastruktur layihələrinin həyata 

keçirilməsi zamanı planlaşdırmanın düzgün aparılması üçün ən zəruri məlumatlarla 

təmin edilməsi demək olar. Ərazidə quraşdırılan smart sayğaclar avtonom şəbəkəyə 

malik olmalı və kənar ötürücü qurğulardan asılı olmayaraq öz aralarında məlumat 

mübadiləsi apara bilməklə “smart” funksiyalara malik olmalıdırlar. Burada su 

təhcizatı yalnızbir nümunə olaraq götürülmüş, eyni texnologiya istilik, elektrik və 

təbii qaz və digər kommunal xidmətlərdə də tətbiq edilməklə yaşayış məntəqəsinin 

(şəhərin, qəsəbənin, kəndin) smartlaşdırılmasına tövhə vermək olar. 

 

 

 

 



91 
 

 Şəhər infrastrukturunun smartlaşdırılması 

 Hazırda dünyanın ən smart ölkələri və çəhərlərinin təcrübəsindən 

yararlanmaqla ölkəmizin spesifikasına uyğun smartlaşdırma aparılmasının 

istiqamətlərinin seçilməsi ən mühüm məsələlərdəndir. Xüsusiylə Sinqapur kimi 

dünyanın ən smartlaşmış şəhər dövlətinin praktikasından yararlana biləcəyimiz bir 

çox sahələr var və yaxın gələcəyə yönəli ümumi inkişaf xəttinin müəyyən edilməsi 

üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, ekoloji tarazlığın qorunması üçün atıla biləcək ən 

əhəmiyyətli məsələlərdən biri iri şəhə mühitində avtomobil yollarının yerin altına 

salınması, yerüstü sahələrdə daha çox velo və piyada yollarının salınması məsələsinə 

diqqət yetirilməsidir. Belə bir tendensiya hazırda Sinqapur nümunəsində müşahidə 

edilir və təcrübənin tətbiqinin verdiyi üstünlüklər göz önündədir. Ölkəmizdə şəhər 

infrastruktunun idarə olunması sahəsində belə bir təcrübənin verə biləcəyi faydalar 

saymaqla bitməz. 

 Piyadalarla bağlı mühüm məsələlərdən biri də fiziki qüsurlü şəxslərin 

təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi və bu sahədə görülə biləcək tədbirlərlə 

əlaqədardır. Hazırda Bakı şəhərində gözdən qüsurlü şəxslər üçün xüsusi yeriş cığırı 

tətbiq olunmaqdadır. Bu təqdirəlayiq hal olsa da yalnız Bakı şəhərində və qismən 

həyata keçirilir. Bu kimi tədbirlərin genişləndirilməsinə böyük ehtiyac vardır. 

Bundan əlavə, bu kateqoriyaya daxil olan şəxslərin dopler üsulu ilə işləyən və 

qarşıdakı maneəni bir neçə metr öncə müəyyən etməyə imkan verən qurğularla 

təhciz edilməsi şəhərin “smartlaşmasına” ən müstəsna tövhələrdən ola bilər. Habelə 

piyada yollarında əlil arabaları və uşaqlı şəxslərin daha asan hərəkətini təmin etmək 

üçün pandusların qurulması da əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Təəssüf ki, ölkəmizdə 

bu cür mütərəqqi fəaliyyət yalnız Bakı şəhərində həyata keçirilir və ölkəmizin digər 

şəhərləri bu sahədə çox geri qalır. 

 Bir digər məsələ də infrastrukturun köhnəlməsinin idarə edilməsi ilə 

qəzalardan qaçınılması və insan tələfatının qarşısının alınmasıdır. Belə ki, ölkədə 

bütün tikililərin reyestrinin mövcud olduğu bir şəraitdə daimi fəaliyyət göstərən 

intellektual sistemlərin qurulması və əvvəlcədən xəbərdalıq sistemlərinin işləkliyi 

istismar müddətini başa vuran və ya vurmaqda olan binaların vaxtında müəyyən 
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edilməsi, binalara mütəxəssislər tərəfindən baxış keçirilməsi işini asanlaşdıra, 

operativliyi təmin edə bilər və buna müvafiq olaraq da qəza hallarının baş 

verməsinin qarşısının vaxtında alınmasına gətirib çıxa bilər. Xüsusiylə çoxmərtəbəli 

binaların və göydələnlərin tikilməkdə olduğu iri şəhər-metropolislərdə belə 

məsələlərin aktuallığı şəhər infrastrukturunun idarə olunması sahəsində intellektual 

sistemlərin tətbiqini zəruri edir.  

 

 Smartlaşdırmaya təşviqat 

 Smartlaşdırma yalnız dövlətin boynuna düşən bir çağırış olaraq qalmamalı, 

yerli özünüidarəetmə orqanları və vətəndaşların da bu işdə fəal iştirakı təmin 

edilməli, zəruri şərait yaradılmalı, ümumi maarifləndirmə və mümkün olduqca daha 

çox təşviqat işi aparılmalıdır. Xüsusiylə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri bu işə 

aktiv cəlb edilməli, smartlaşdırmaya təkan verən sahibkarların mükafatlandırılması, 

güzəştlərin tətbiqi və s. aktiv şəkildə təbliğ edilməlidir. Xüsusiylə, ictimai sosial 

xidmətlər sferasında fəaliyyət göstərən sahibkarların keçid dövründə verə biləcəyi 

tövhələr qiymətləndirilməlidir. Belə ki, gözəllik salonları, bərbərlər, dərzilər, ustalar 

və digər çoxsaylı kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən həyata keçirilən 

xidmətlərin smartlaşmasında dövlət maraqlı olmalı və bu sahəyə təkan verə biləcək 

proqram təminatı vasitələrinin hazırlanması və ödənişsiz şəkildə sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən limitsiz vaxt müddətində istifadəsini təşkil etməlidir. 

Növbələrin onlayn şəkildə təyin edilməsi, smart tətbiqlər vasitəsi ilə izlənilə 

bilinməsi, aparılan və ya planlaşdırılmış əməliyyatların vəziyyəti barədə elektron 

məlumatın əldə edilə bilinməsi, bitirilmiş əməliyyatın başa çatması barədə bildiriş 

mesajlarının göndərilməsi və s. bu funksionallığın tərkib hissəsi olmalıdır. 
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1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 45 saylı orta məktəbi 

bitirib. Həqiqi hərbi xidmətdə olub. Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetində bakalavr təhsili, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında magistr və 

doktorantura təhsili alıb. “Abşeron iqtisadi rayonunda alternativ və 

bərpaolunan  enerji mənbələrindən istifadənin yaxşılaşdırılması 

istiqamətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazıb. 30-dan 

artıq elmi məqalənin müəllifidir, çox sayda beynəlxalq konfransda 

məruzə ilə çıxış etmişdir. BMT-nin İnkişaf Proqramı çərçivəsində 

Davamlı İnkişaf, Stanford Universitetində İoT, Rusiyanın Sankt-

Peterburq Dövlət Universitetində “Beynəlxalq Münasibətlərdə 

Rəqəmsallaşdırma” kurslarını bitirib. Alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələri üzrə tədqiqatçıdır. Azərbaycan Standartlar 

İnstitutunda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında, Azərbaycan Dillər 

Universitetində, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində çalışıb, 

Sənaye və Energetika Nazirliyində Elektron İdarəetmə şöbəsinə 

rəhbərlik edib. Hazırda Bakı Dövlət Universitetində və Qərbi 

Kaspi Universitetində iqtisadiyyat və idarəetmə fənnlərini tədris 

edir. Ailəlidir, bir övladı var. 

Azərbaycan, rus, türk, ingilis, fransız, yapon və ivrit dillərini 

bilir.  
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