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E-DEMOQRAFİYA SİSTEMİNİN MƏLUMATLARI ƏSASINDA DEMOQRAFİK 

İNDİKATORLARIN ANALİZİ 

Rəqəmsal texnologiyaların, İnternet və sosial medianın insan həyatına daxil olması demoqrafik 

davanışların araşdırılması üçün yeni informasiya mənbələri, verilənlər təqdim etmiş olur. 

Məqalədə e-demoqrafiya sisteminin məlumatları əsasında demoqrafik xarakteristikaların analizi 

məsələsi araşdırılmışdır. Demoqrafik proseslərin idarə edilməsi, demoqrafik davranışların 

araşdırılması, demoqrafik tədqiqatların aparılması üçün e-demoqrafiya sisteminin yaradılması 

aktual məsələlərdən biridir. Məqalədə e-demoqrafiya quruculuğu sahəsində mövcud beynəlxalq 

təcrübə araşdırılmış, vahid əhali reyestrinin yaradılması sahəsində aparılan tədqiqatların mövcud 

vəziyyəti analiz olunmuşdur. E-demoqrafiya sisteminin qurulması üçün müxtəlif sahələr üzrə 

elektron reyestrlərin fərdi identifikasiya nömrəsi vasitəsi ilə vahid platformaya inteqrasiya 

olunması təklif olunmuşdur. Məqalədə e-demoqrafiya sisteminin məlumatları əsasında demoqrafik 

xarakteristikalar analiz olunmuşdur. Aparılan eksperimentdə xaricdə təhsil almış məzunların 

demoqrafik xarakteristikaların analizi məsələsinə baxılmışdır. Məqalədə demoqrafik verilənlərin 

analizi üçün K-means alqoritmindən istifadə olunmuşdur. Məzunların yaşı cinsi, ailə vəziyyəti, 

təhsil səviyyəsi, ixtisası, təhsil aldığı ölkə və s. göstəricilərinə görə demoqrafik analizlər 

aparılmışdır. E-demoqrafiya sosial tədqiqatların və əhaliyə dair məlumatların monitorinqinin 

aparılması üçün yeni imkanlar yaradır. E-demoqrafiya sisteminin yaradılması əhali statistikası, 

onlayn siyahıyalma üzrə monitorinqlərin aparılması, demoqrafik proseslərin dərin təhlil olunması 

və demoqrafik davranışların öyrənilməsinə imkan verəcəkdir.  

Açar sözlər: e-dövlət, e-demoqrafiya, əhali reyestri, miqrasiya, demoqrafik xarakteristikalar, 

demoqrafik tədqiqatlar.  

Giriş 

Demoqrafiya əhalinin sayını, ərazi bölgüsünü və tərkibini, onların dəyişməsini, bu 

dəyişikliklərin səbəblərini və nəticələrini, sosial-iqtisadi amillərin əlaqəsini və əhali dəyişməsini 

öyrənən bir elmdir [1, 2]. Qədim dövrdən əhalinin demoqrafik göstəriciləri siyahıyaalmalar 

vasitəsilə qeydiyyata alınırdı. Lakin bu göstəricilər əlyazma şəklində olduğuna görə demoqrafik 

tədqiqatların aparılması vaxt və resurs tələb edirdi. 

Müxtəlif ölkələrdə əhali reyestrinin yaradılmasına dair işlərə hələ 1970-ci illərdə 

başlanmışdır [1, 3, 4]. Amma ayrı-ayrı informasiya sistemləri yaradılsa da, müxtəlif səbəblərdən 

o cümlədən, bir çox ölkələrdə maliyyələşmənin, İKT-nin lazımı səviyyədə olmaması və s. 

məsələlərə görə ölkə üzrə vahid əhali reyestrinin yaradılması mümkün olmamışdır. Hazırda isə 

inkişaf etmiş ölkələrdə əhali reyestrinin yaradılması yalnız dövlət orqanları tərəfindən deyil, 

həmçinin nəhəng bank sistemləri və sığorta şirkətləri tərəfindən yaradılmaqdadır və işlər 

vətəndaşların sosial vəziyyətinin, alıcılıq qabiliyyətinin müəyyən olunması adı altında aparılır. 

Reyestrdəki məlumatlar vasitəsi ilə əhalinin sayını, sosial-demoqrafik quruluşunu, müəyyən 

dövrdəki miqrasiyanın səbəbini, müddətini və digər məlumatları əldə etmək mümkündür. Vahid 

platformaya inteqrasiya, reyestrdəki verilənlər əsasında müxtəlif demoqrafik analizlərin 

aparılması, əhali haqqında müəyyən göstəricilərin proqnozlaşdırması üçün yeni imkanlar yaradır. 

Hazırda rəqəmsal texnologiyaların inkişafı, internetin genişlənməsi, sosial şəbəkələrin 

populyarlığı, İnternet-əşyaların, izləmə cihazlarının, ağıllı saatlar və planşetlərin meydana çıxması 

insanların həyat tərzini köklü dəyişdirmiş, yeni fərdi məlumat mənbələri, sosial və iqtisadi 

məsələləri həll etmək üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Demoqrafik prosesləri daha yaxşı anlamaq 

və proqnozlaşdırmaq üçün İnternetdən bir məlumat mənbəyi kimi istifadə edilməsi dövlət 
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qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir. Facebook, Twitter, Amazon, Craigslist kimi onlayn 

əmək bazarları sorğular apararaq iştirakçıları cəlb edirlər. Sosial şəbəkələr əhalinin müxtəlif 

demoqrafik xüsusiyyətləri, maraqları, davranışlarına əsasən uyğun olan fərdləri hədəf almalarına 

imkan verir [5,6,7].  

E-demoqrafiya – sosial tədqiqatların və əhaliyə dair məlumatların monitorinqinin 

aparılmasının üçün effektiv vasitədir və e-dövlətin əsas komponentlərindən hesab olunur [1,3]. 

Dövlət reyestrlərində toplanan məlumatlarının analizi demoqrafik verilənlərin tədqiqində böyük 

rol oynayır. Tədqiqatçılar [1,8,9] hesab edir ki, “e-demoqrafiya, bütün şəxsi məlumatları (hətta ilk 

baxışda əhəmiyyətsiz) istifadə edərək, rəqəmsal inqilabın nəticələrini qiymətləndirərək 

demoqrafik dəyişiklikləri ölçə və proqnozlaşdıra, həmçinin vətəndaşların demoqrafik 

davranışlarını müəyyən edə bilər” [1]. Demoqrafik inkişaf kontekstində cəmiyyətin davamlılığı və 

inkişafı əhalinin optimal artımı və cəmiyyətin idarə olunmasında optimal yolun seçilməsi 

deməkdir. Demoqrafiyanı ölkələr, regionlar, bölgələr və rayonlara görə qiymətləndirmək olar. 

Demoqrafik tədqiqatların aparılması mikro (fərdi səviyyədə), mezo (regional səviyyədə), makro 

(dövlət səviyyəsində) səviyyədə aparıla bilər [1, 9]. 

Dövlət reyestrlərində toplanan məlumatların statistik istifadəsini mümkün edən əsas 

amillərdən biri müxtəlif mənbələr, resurslar üçün vahid identifikasiya sisteminin və ya vahid 

identifikasiya nömrəsinin mövcud olmasıdır. Vahid identifikasiya sisteminin olmadığı təqdirdə 

müxtəlif reyestrləri əlaqələndirmək, inteqrasiya etmək olduqca çətindir. E-demoqrafiya sistemi 

dövlət reyestrlərində toplanan məlumatların intellektual analizi üçün yeni imkanlar yaradır. Bu 

baxımdan e-demoqrafiya sisteminin yaradılması üçün təhsil, səhiyyə, sığorta və digər sahələr üzrə 

elektron reyestrlər yaradılmalı və vahid platformaya inteqrasiya olunmalıdır. Hazırda tətbiq olunan 

texnologiyalar, yalnız FİN istifadə etməklə qısa bir müddət ərzində mövcud olan bütün dövlət 

reyestrlərini əlaqələndirməyə imkan verir. Demoqrafiya tədqiqatlarının əsas mənbələri kimi isə 

veb bruzerlərdə axtarış sorğuları, sosial mediada toplanan verilənlər, dövlət reyestrlərində toplanan 

verilənlər: e-xidmət verilənləri, vətəndaşların məmnunluq göstəriciləri, hökumət-vətəndaş 

münasibətlərində əks əlaqə verilənləri və s. aid edilir. Göstərilən mənbələrdə toplanan böyük 

verilənlərin analizi mövcud tədqiqatları tamamlamağa və demoqrafik davranışlarla əlaqəli yeni 

təsəvvürlərin yaranmasına, biliklərin əldə olunmasına imkan verəcəkdir.  

Məqalədə e-demoqrafiya quruculuğu sahəsində mövcud təcrübə araşdırılır, əlaqəli işlərin 

icmalı aparılır və demoqrafik verilənlərin analizi sahəsində mövcud yanaşmalar tədqiq olunur. E-

demoqrafiya verilənləri əsasında demoqrafik xarakteristikaların analizi məsələsi araşdırılır. 

Mövcud demoqrafik tədqiqatlar 

Demoqrafik tədqiqatların aparılması və əhali məlumatlarının effektli analizi üçün vahid əhali 

reyestrinin yaradılması olducqa aktual məsələdir. Təcrübə göstərir ki, rəqəmsal dövrə qədər 

aparılan demoqrafik tədqiqatlarda statistik olaraq əlyetərli məlumatların toplanması və emalı 

həyata keçirilirdi.  Ədəbiyyatda demoqrafik proseslərin araşdırılmasında rəqəmsal verilənlərin 

istifadəsinə dair müxtəlif yanaşmalar vardır. Məsələn, ölkədə doğum potensialının araşdırılması 

üçün İnternet verilənlərindən istifadə olunması hələ ilkin mərhələ sayılsa da ümidverici nəticələrin 

əldə olunacağına inanılır. Bu sahədə aparılan tədqiqatlarda axtarış sistemlərinin sorğularının analiz 

olunaraq demoqrafik davranışları öyrənilməsinə və monitorinqin aparılmasına cəhd olunur [8, 10] 

İKT-nin sürətli inkişafı insanların həyatını tamamilə dəyişmişdir və xüsusilə miqrantların fərdi 

məlumatlarının qorunması ilə bağlı yaratdığı məhdudiyyətlər və risklər tədqiq olunur [11]. 

 [12] tədqiqat işində demoqrafik tədqiqatlar üçün rəqəmsal izlərdən (trace) istifadə 

olunmasının üstünlükləri və çatışmazlıqları göstərilir. Onlayn şəbəkədə buraxılan rəqəmsal izlər 

sosioloqlar və demoqrafik tədqiqatlarla maraqlananlar üçün getdikcə daha əhəmiyyətli məlumat 

mənbələri hesab olunur. Tədqiqat işində sosial və demoqrafik tədqiqatlar üçün rəqəmsal iz 

verilənlərinin istifadəsinin üstünlükləri, qarşıya çıxan problemlər müzakirə olunur. Eləcə də, 

doğum, ölüm və miqrasiya ilə əlaqəli prosesləri öyrənmək üçün rəqəmsal iz verilənlərindən 



İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2021, №2, 70–82 

 

72                                                                  www.jpis.az 

yaradıcılıqla istifadə olunan mövcud demoqrafik tədqiqatlar analiz olunur. 

[13] tədqiqat işində Facebook reklamları şəhər-kənd arasında fərqlərin ölçülməsi üçün 

demoqrafik alət kimi araşdırılır. Araşdırmada iki milyarddan çox istifadəçisi olan Facebook 

Advertising platformasının təklif etdiyi rəqəmsal “siyahıyaalma”nın kənd-şəhər arasında 

bərabərsizliyin ölçülməsində istifadə imkanları göstərilir. Tədqiqatın nəticələri rəqəmsal 

demoqrafik tədqiqatlara az təmsil olunan əhali qruplarının daxil edilməsi üçün mövcud vasitələrin 

və metodologiyaların təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini göstərir. 

[14]-də aparılan təqdiqata görə onlayn anonim müsahibə aparılan zaman onlayn iştirak edən 

və oflayn olan insanlar haqqında məlumat əldə edilməsi məsələsinə baxılmışdır. Bu yanaşma 

insanların sosial şəbəkələrdə olan qohumluq, dostluq əlaqələrinə əsaslanır. 

Facebookda aparılan digər tədqiqata görə işə qəbul veb saytda reklamlar vasitəsilə həyata 

keçirilmişdir. Tədqiqat ABŞ-da yaşayan qadın Facebook istifadəçilərin üzərində aparılmışdır. 

Reklam bir çox qadın istifadəçilərinin diqqətini cəlb etdi və reklama daxil oldular. Sosial şəbəkə, 

xüsusən də Facebook, tədqiqat işlərinə iştirakçıların cəlb edilməsi üçün yenilikçi bir məkandır [15].  

Twitter istifadəçiləri üzərində aparılan təcrübəyə görə CrowdFlower tətbiqi istifadəçilərin 

şəkillərinə görə yaşını təyin etmək üçün, Face++ tətbiqi vasitəsi ilə istifadəçilərin cinsini təyin 

etmək üçün etibarlıdır. Əldə olunan digər nəticəyə görə Twitter məlumatları analiz olunaraq 

əhalinin sayını dəqiqləşdirməyə imkan verir [16]. 

İsveçdə vahid əhali reyestrindən istifadə etməklə əhali reyestrində həddən kənara çıxılmanı 

müəyyənləşdirmək üçün miqrantların sayından istifadə olunur. Əhali reyestrindən kənara 

çıxılmasını ölçmək üçün miqrantların doğum, ölüm göstəricilərindəki dəyişikliklər, sağlamlıq 

səviyyələri qiymətləndirilir [17]. 

[18]-də aparılan tədqiqata görə Facebook qlobal miqyasda ən çox istifadə olunan sosial 

şəbəkədir. Demoqrafik prosesləri tədqiq etmək üçün Facebook reklam platformasında olan 

məlumatlar götürülmüşdür. İstifadəçinin yaşına, cinsinə, maraqlarına, dostluq şəbəkəsinə və digər 

demoqrafik göstəricilərə uyğun olaraq müxtəlif sorğular aparılır və istifadəçilər bir-birindən 

demoqrafik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirilir.   

Aparılan digər tədqiqat işində Billari və digərləri Google axtarış brauzerində “hamiləlik” , 

“doğum” açar sözlərinin sorğularının sayını izlədilər, nəticə olaraq bir neçə ay öncədən doğum 

potensialını və doğum sayını planşandırmaq mümkün oldu [19].  [20]-də Google axtarış 

brauzerində qriplə bağlı axtarış sorğularını tapmaq üçün avtomatik müəyyən edən sistemdən 

istifadə etmişlər. Beş illik axtarış sorğularını analiz edən sistemin ABŞ-da qripə bənzər 

xəstəliklərin aşkarlanmasında böyük rolu olmuşdur.  

Bəzi ölkələrdə əhalinin səhhəti, təhlükəsizliyi ilə əlaqədar riskləri azaltmaq üçün izləmə 

cihazlarındakı məlumatlardan - gündəlik hərəkət trayektoriyası, sağlamlığı ilə bağlı məlumatlar 

istifadə olunur [5,8]. Demoqrafiyanın tədqiq edilməsi üçün coğrafi məkanların aşkar olunması, 

miqrasiya istiqamətlərini, əhali yerləşməsinin müəyyənləşməsi üçün vacib xüsusiyyətdir. Fərdin 

ölkə daxilində və ya ölkə xaricində hərəkət istiqamətinin tədqiq edilməsində geolokasiya 

xidmətlərindən istifadə olunur. Mobil telefonlarda geolokasiya xidməti vasitəsi ilə fərdin hərəkət 

marşrutunu aşkarlamaq mümkündür. Google Map, Google Latitude, Twitter, Facebook, 

Vikipediya və digər açıq internet tətbiqlərində onlayn xəritələrdən istifadə etməklə, sosial 

şəbəkələrdə müxtəlif şəkillər, videolar paylaşmaqla coğrafi məkanla bağlı məlumatları əldə etmək 

mümkündür [8,21]. 

Demoqrafik məlumatlar əhalidən də əldə edilə bilər. [22]-də WikiTree platformasının 

istifadəçilərinin ailə üzvləri, həyat yoldaşı arasındakı münasibətlərinin analiz edildiyi 

göstərilmişdir. Geni.com və WikiTree kimi platformalardakı məlumatlardan istifadə edilərək 

Familinx kimi verilənlər bazası yaradılmışdır və bu platforma istifadəçilərinə ailə üzvlərini 

tapmağa, onlayn nəsil məlumatlarının yaradılmasına imkan verir [5,22].  

[1]-də demoqrafik tədqiqatların aparılması üçün vahid dövlət reyestri əsasında e-

demoqrafiya sisteminin formalaşdırılması və reyestrlərdəki məlumatların demoqrafik 
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tədqiqatlarda istifadə olunması məsələlərinə baxılmışdır. Hesab edilir ki, bütün dövlət reyestrləri 

inteqrasiya olunmalıdır və reyestrdəki məlumatlar demoqrafik tədqiqatlar üçün vacib mənbədir. 

Tədqiqatçılar demoqrafik verilənlərin analizi üçün ETL, Big Data, OLAP texnologiyalarından 

isifadə edilməsini təklif edirlər [1]. 

Vyana Demoqrafiya İnstitutu tərəfindən inzibati məlumat mənbələrindən istifadə edərək 

Avstriya və Vyanada doğum sayını izləmək üçün “Doğum barometri” sistemi təklif olunmuşdur 

[23]. Veb axtarış sorğularının istifadəsi, potensial olaraq bir sıra ölkələr üçün doğum potensialının 

qiymətlənirilməsinə gətirib çıxardı. 

Almaniya da siyahıyaalma qeydləri vasitəsi ilə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. 

Siyahıyaalma qeydləri vasitəsilə əhali, nəqliyyat, daşınmaz əmlak, səhiyyə, təhsil və digər sahələr 

üzrə planlama dövlət idarəetmə qurumları üçün əsasdır. Ölüm və doğum göstəriciləri bu rəqəmlərə 

əsasən hesablandığı üçün siyahıyaalma göstəriciləri də demoqrafik tədqiqatların əsasıdır [24].  

[25] tədqiqat işində əhalinin siyahıya alınmasında elektron reyestr sistemlərindən istifadə 

olunması məsələsi araşdırılır. Tədqiqatın məqəsədi Avropa ölkələrində əhalinin siyahıya alınması 

üçün elektron reyestr sistemlərinin istifadə edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübələrin 

ümumiləşdirilməsi və bu təcrübələrin Ukrayna reallığında nəzərə alınmasıdır. Reyestr 

sistemlərinin siyahıyaalma məqsədilə istifadəsi təcrübəsi iki Avropa ölkəsinin – Finlandiya və 

Estoniyanın təcrübələri əsasında araşdırılmışdır. Aparılan tədqiqatda inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübələrinin növbəti əhalinin siyahıya alınmasının təşkilində Ukrayna statistikləri üçün faydalı 

ola biləcəyi qeyd olunur. 

2025-ci ilə qədər Rusiya Federasiyasında vahid əhali reyestri yaradılacaq. 2020-ci ilə qədər 

siyahıyaalma ənənəvi şəkildə aparılmışdır. Vətəndaşlar veb sayt ilə anketi dolduraraq 

məlumatlarını təqdim edirdilər. Yaradılacaq reyestrdə bütün məlumatlar toplanacaq və onlayn 

yenilənəcək. Reyestr bütün dövlət orqanları üçün əlçatan olacaq, məlumat mübadiləsi onlayn 

aparılacaq [3,26]. 

Əhali reyestrinin yaradılmasına dair ilk təcrübə Skandinaviya ölkələrinə aiddir. 

Skandinaviya ölkələrində demoqrafların əsas üstünlüyü fərdi qeydiyyat məlumatlarından istifadə 

edilməsi, fərdi siyahıyaalma verilənlərinin, digər müxtəlif reyestrlərin Belçika və Niderland kimi 

ölkələrdə genişləndirilməsinə, əlaqələndirilməsinə səy göstərmələri idi [4]. 

[27]-də Danimarka və İsveç təcrübəsində miqrasiya və inteqrasiya tədqiqatları üçün əhali 

reyestrlərindən istifadə məsələsi araşdırılır. Tədqiqatlar göstərir ki, Danimarkada və İsveçdə 

reyestrlər tədqiqatçılar üçün tamamilə əlyetərli olan yüksək keyfiyyətli verilənlərin toplanması 

potensialına malik olan sistematik obyektiv məlumatlar təqdim edir. Bununla yanaşı tədqiqatçılar 

təklif edirlər ki, reyestrlərin birləşdirilməsi və administrativ verilənlərin sorğu verilənləri ilə 

inteqrasiyası imkanının yaradılması tədqiqatçılar üçün daha dərin araşdırmaların aparılmasına, 

qanunauyğunluqların aşkarlanmasına və gələcək tədqiqat istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə 

imkan verəcəkdir. 

Estoniyada 2018-ci ildən etibarən X-Road platformasından istifadə olunur. Bu platforma 

bütün dövlət xidmətlərində olan məlumatların etibarlı və effektiv şəkildə digər sistemlər arasında 

məlumat mübadiləsinə imkan yaradır. X-Road Estoniya və Finlandiya arasında avtomatik 

məlumat mübadiləsinə imkan verən ilk platformadır. X-Road platforması vətəndaş ilə dövlət 

arasındakı qarşılıqlı əlaqəni asanlaşdırır, müxtəlif elektron xidmətlərin yerinə yetirilməsi zamanı 

məlumat mübadiləsini asanlaşdırır. Fərdi identifikasiya nömrəsi vasitəsi ilə müxtəlif dövlət 

reyestrlərində olan məlumatlar bir-biri ilə əlaqələndirilir [28].  

Norveçdə yaradılmış əhali reyestri vasitəsi ilə ümumi əhali haqqında məlumat əldə etmək, 

ailə üzvləri arasında əlaqə yaratmaq, kiçik bölgələrdə demoqrafik prosesləri izləmək, qeydiyyat 

məlumatları, nigah, boşanma və digər demoqrafik davranışlar haqqında məlumat əldə etmək 

mümkündür. Tədqiqatın aparılması üçün məxfiliyin qorunmasını və məlumatın əldə edilməsini 

tənzimləyən qanunvericilik mövcuddur [29].   



İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2021, №2, 70–82 

 

74                                                                  www.jpis.az 

Azərbaycanda e-demoqrafiya sisteminin vahid dövlət reyestri əsasında qurulması təklif olunur. 

E-dövlət platformasında yaradılan e-demoqrafiya sisteminə bütün dövlət reyestrləri inteqrasiya 

olunmalıdır. Azərbaycandakı e-demoqrafiya sistemi daha çox Şərq modelinə uyğun gəlir [3].  

E-demoqrafiya sisteminin məlumatlarının analizi  

E-demoqrafiya sisteminin vahid dövlət reyestri əsasında qurulması təklif olunur. Bu halda 

bütün demoqrafik tədqiqatlar üçün əsas mənbələr olan dövlət reyestrləri, verilənlər bazaları və 

veb-portallar e-demoqrafiya sisteminə transfer olunmalıdır. Bu tədqiqat işində eksperimental 

qiymətləndirmə üçün vahid reyestrə inteqrasiya olunmuş, xaricdə təhsil almış məzunların 

məlumatları əsasında demoqrafik təhlilər aparılmışdır. 

Xaricdə təhsil almış məzunların demoqrafik göstəricilərinə yaş, cins, ailə vəziyyət və digər 

xarakteristikalar aid edilir. Bu göstəricilər hipotetik verilənlərdir və eksperiment üçün istifadə 

olunmuşdur. Eksperimentin aparılması üçün məzunlar haqqındakı məlumatlar Kaggle bazasından 

götürülmüşdür [30]. Məzunların məlumatları Python proqramlaşdırma dili vasitəsi ilə analiz 

olunmuşdur. Analizlər Jupyter Notebook 6.1.4. mühitində realizasiya olunmuşdur.  

Tutaq ki, məzunlar haqqında məlumatlar iki ayrı-ayrı reyestrdə (əhali və təhsil reyestrləri) 

saxlanılır. Vahid reyestrə inteqrasiya olunan 100 məzunla bağlı dataset götürülmüşdür. Bu dataset-

lərdən məzunların fərdi məlumatları və təhsil haqqında olan məlumatları toplanmışdır. Bu dataset-

də hər bir şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi, cins, yaş, vəzifəsi, iş stajı, ailə vəziyyəti, təhsil 

səviyyəsi, təhsil aldığı ixtisas, təhsil aldığı ölkə və təhsil müddəti mövcuddur. Şəkil 1-də xaricdə 

təhsil almış məzunlar haqqında məlumatlar göstərilmişdir. Burada məzunlar haqqında 6 

kateqoriyada fərdi məlumatlar mövcuddur.   

 

Şəkil 1. Məzunların fərdi məlumatları 

Şəkil 2-də xaricdə təhsil alan məzunların təhsil haqqında məlumatları göstərilmişdir. 5 

kateqoriyada təhsil məlumatları mövcuddur.  

 

Şəkil 2. Məzunların təhsil haqqında məlumatları 

Şəkil 3-də fərdi identifikasiya kodu (PIN) vasitəsi ilə hər iki dataset inteqrasiya olunmuşdur. 

Burada hər bir məzunun PIN vasitəsi ilə eyni zamanda həm təhsil, həm də fərdi məlumatları əldə 

etmək mümkündür. 
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Şəkil 3. Məzunlar haqqında məlumatlar 

Dataset analiz olunmuş və Şəkil 4-dəki diaqramda xaricdə təhsil almış məzunların cinslər 

üzrə bölünmə diaqramı göstərilmişdir. Bu diaqrama görə xaricdə təhsil almış məzunlar arasında 

kişilərin daha çox olduğu görünür. 

 

Şəkil 4. Məzunların cins bölgüsü 

Şəkil 5-də məzunların yaş qrupları üzrə bölünməsi diaqramı göstərilmişdir. Analizlər 

göstərir ki, 22-24 yaş aralığında məzunların sayı çoxluq təşkil edir. Şəkil 6-da isə cinsə görə yaş 

bölgüsü verilmişdir. Bu diaqrama əsasən yaş qrupları üzrə əksər hallarda kişi məzunların sayı 

qadın məzunların sayından çoxdur.  

                                                             

Şəkil 5. Məzunların yaş aralığı                           Şəkil 6. Cinslər üzrə yaş bölgüsü 
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Xaricdə təhsil almış məzunların ailə vəziyyətinə görə göstəriciləri də analiz edilmişdir. Şəkil 

7 a)-da ailəli məzunların sayının subay məzunlara nisbətən çox olduğu müəyyən olunur. Şəkil 7 

b)-də evli və  subay məzunlar arasında kişi məzunların daha çox olduğu görünür. 
 

  
                           a)                                                                              b) 

Şəkil 7. Məzunların ailə vəziyyətinə görə nisbəti 

Məzunların təhsil aldığı ixtisaslara, cinsə görə bölgü Şəkil 8-də göstərilmişdir. Bu diaqramda 

qadınların ən çox Marketinq ixtisası üzrə, kişilərin isə ən çox Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə 

təhsil aldığı görünür.   

 

Şəkil 8. Məzunların ixtisas seçiminə görə bölgüsü 

Şəkil 9-da təhsil alan məzunların  22-25, 26-30, 31-35 yaş qruplarına görə bölgüsü 

verilmişdir. Diaqramdan da göründüyü kimi 22-25 yaş aralığında olan məzunlar daha çox 

Proqramlaşdırma və Marketinq, 26-30 yaş aralığında Kompüter mühəndisliyi, 31-35 yaş 

aralığında olan məzunlar isə Marketinq ixtisası üzrə təhsilini tamamlamışlar. Bu göstəricilərə görə 

demək olar ki, məzunlar ən çox Kompüter mühəndisliyi, Proqramlaşdırma və Marketinq ixtisasları 

üzrə təhsil alırlar. 

Şəkil 9-dakı tədqiqatdan istifadə etməklə Kompüter mühəndisliyi, Proqramlaşdırma və 

Marketinq ixtisaslarında təhsil almış məzunların hansı ölkələrdə təhsil aldıqları analiz edilmişdir. 

Proqramlaşdırma ixtisası üzrə məzunların ən çoxu Polşada, Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə 

Çində, Marketinq ixtisası üzrə isə ABŞ və Rusiyada təhsil almışlar. Məzunların ən çox təhsil 

aldıqları ixtisaslara görə ölkələr üzrə paylanması Şəkil 10-da göstərilmişdir. 
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Şəkil 9. Məzunların ixtisas seçiminə görə yaş aralığı 

 

Şəkil 10. Məzunların ixtisas seçiminə görə ölkələr üzrə paylanması 

Tədqiqatları daha da dərinləşdirdikdə görünür ki, yaş və stajdan ibarət məlumatların 

analizini aparmaq daha sadədir. Digər xarakteristikalara görə uyğunluğu müəyyən etmək üçün 

üçün göstəricilər uyğun olaraq müəyyən sıralama ilə, kateqoriyalarla əvəz edilir (Şəkil 11). Yəni, 

“qadın” sözünü 1, “kişi” sözünü 0 ilə əvəz edirik. Uyğun olaraq bu proses bütün xarakteristikaların 

göstəriciləri üçün aparılır. Göstəricilərə uyğun olaraq korrelyasiya hesablanır. Nəticəyə görə 

göstəricilər arasındakı münasibətin müsbət və ya mənfi korrelyasiya olduğunu müəyyələşdirmək 

mümkündür.   

 

Şəkil 11. Yalnız ədədi qiymətlərdən ibarət məlumatlar 
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K-means klasterləşdirmə metodundan istifadə etməklə demoqrafik verilənlərin analizi 

aparılır. Məzunlar yaş aralıqlarına uyğun olaraq 3 klasterə bölünür. Klasterləşmə yaş aralıqlarına 

uyğun aparılmışdır.  

Şəkil 12-dən göründüyü kimi məzunların yaş və iş stajı arasında pozitiv korrelyasiya 

müşahidə olunur.  

 

Şəkil 12. Yaş və iş stajı arasındakı əlaqə 

Şəkil 13-də məzunların təhsil səviyyəsi ilə iş stajının korrelyasiyası verilmişdir. Burada, 

klasterlər yaş aralıqlarını göstərir. Hər bir yaş aralığına uyğun məzunların iş stajı və təhsil səviyyəsi 

verilmişdir. Aparılan analizin nəticəsinə görə təhsil pillərinə uyğun yüksək ixtisaslı kadrların əmək 

bazarında iş tapmaq potensialı yüksəlmiş olur.  

 
Şəkil 13. Məzunların təhsil səviyyəsi ilə iş stajının uyğunluğu 

 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, demorqafik tədqiqatlar üçün əhali reyestrlərinin 

verilənlərindən istifadə olunsa da, müəyyən zaman intervalında reyestr insanın həyat dövrü, baş 

verən hadisələr haqqında bioqrafik verilənlər təqdim etsə də bu məlumatlar olduqca məhduddur. Bu 

baxımdan effektiv demoqrafik tədqiqatların aparılması üçün yalnız əhali reyestri deyil, digər dövlət 

reyesrtlərinin də analiz olunması üçün vahid dövlət reyestri əsasında e-demoqrafiya sisteminin 

yaradılması olduqca aktual məsələdir. Təcrübə göstərir ki, hazırda əhali reyestrlərinin 
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verilənlərindən demoqrafik tədqiqatlarda istifadə olunsa da, digər dövlət reyestrlərinin 

verilənlərindən istifadəyə və e-demoqrafiya sisteminin yaradılmasına dair yanaşmalar mövcud deyil. 

Qeyd edək ki, ölkələrin prioritetlərindən, e-dövlət quruculuğu modellərindən və strategiyalarından 

asılı olaraq fərqli e-demoqrafiya modelləri təklif oluna bilər. Tədqiqat işində e-demoqrafiya 

sisteminin vahid dövlət reyestri əsasında qurulması təklif olunur. Hesab edirik ki, söhbət e-dövlət 

platformasından gedirsə, bütün dövlət reyestrləri inteqrasiya olunmalıdır və reyestrdə toplanan bütün 

verilənlər demoqrafik tədqiqatlar üçün əhəmiyyətli mənbə rolunu oynayır. Baxılan yanaşmada vahid 

dövlət reyestri əsasında e-demoqrafiya sistemi yaradılır və e-dövlətin funksiyalarından asılı 

olmayaraq müstəqil fəaliyyət göstərir. E-demoqrafiya sisteminin yaradılması demoqrafik prosesləri 

daha yaxşı başa düşməyə, daha dərin tədqiqatların aparılmasına sosio-demoqrafiyadan əhali 

coğrafiyasına, miqrasiya proseslərindən tibbi demoqrafiyaya qədər müxtəlif səviyyələrdə, 

kəsimlərdə analizlərin aparılması potensialına malikdir. Mövzunun aktuallığı nəzərə alınaraq, 

gələcək tədqiqatlarda müxtəlif dərin demoqrafik analizlərin aparılması məqsədilə dövlət 

reyestrlərində toplanan böyük verilənlərin intellektual analizi məsələlərinə baxılacaqdır. 

Nəticə 

Sosial-iqtisadi vəziyyət, doğum, ölüm, miqrasiya, terror hadisələri, müharibə kimi 

demoqrafiyaya təsir edən göstəricilər daimi olaraq dəyişir. Demoqrafik prosesləri onlayn 

araşdırmaq, izləmək üçün e-demoqrafiya sistemi qurulmalıdır. E-demoqrafiya sisteminin 

formalaşması üçün müxtəlif elektron dövlət reyestrləri vahid platformaya inteqrasiya olunmalıdır. 

Bu reyestrlər inteqrasiya olunduqdan sonra demoqrafik tədqiqatları daha dərin, effektli tədqiq 

etmək mümkün olacaqdır.   

Demoqrafik tədqiqatlar yalnız dövlət reyestrlərindəki məlumatlarla deyil, sosial şəbəkələrdə, 

mobil telefonlarda, bank sistemləri və sığorta şirkətlərindəki məlumatlarla, müxtəlif axtarış 

brauzerlərindəki izlər vasitəsi ilə araşdırmalar aparmaq mümkündür. E-demoqrafiya sisteminin 

qurulması əhalinin statistikasının, onlayn siyahıyalma üzrə monitorinqlərin aparılmasının, 

demoqrafik proseslərin dərin təhlil olunmasına və demoqrafik davranışların öyrənilməsinə imkan 

verəcəkdir. 

Məqalədə e-demoqrafiya sisteminin məlumatları əsasında demoqrafik göstəricilərin analizi 

məsələsinə baxılmışdır. Beynəlxalq təcrübədə e-demoqrafiya sahəsində aparılan tədqiqatlar analiz 

olunmuş, ədəbiyyat icmalı aparılmışdır. Tədqiqat işində xaricdə təhsil almış məzunların 

məlumatları əsasında analizlər aparılmışdır. Jupyter Notebook 6.1.4. platformasında xaricdə təhsil 

almış məzunların demoqrafik xarakteristikaları analiz edilmişdir. FİN vasitəsilə hər bir fərd 

haqqındakı reyestrlərdəki məlumatlar inteqrasiya olunaraq götürülmüş dataset əsasında 

ekperiment aparılmış və göstəricilərə görə alınmış nəticələr qrafik şəkildə vizuallaşdırılmışdır. Bu 

analizlərin köməyi ilə əhalinin sosial vəziyyəti, iş şəraiti, məşğulluq səviyyəsi, gəliri haqqında 

məlumat və s. barədə daha dərin tədqiqatlar aparmaq mümkündür. Gələcək tədqiqatlarda aparılan 

analizləri daha geniş aspektdə müxtəlif sahələr üzrə tətbiq etmək olar. 
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Анализ демографических индикаторов на основе системы данных электронной 

демографии 

Внедрение цифровых технологий, Интернета и социальных сетей в жизнь человека 

предоставляет новые источники информации и данных для изучения демографического 

поведения. В исследовании рассматривается анализ демографических характеристик на 

основе электронных демографических данных. Управление демографическими 

процессами, изучение демографического поведения, создание электронной 

демографической системы демографических исследований является одной из актуальных 

проблем. В исследовании исследуется существующий международный опыт в области 

электронной демографии, анализируется текущее состояние исследований в области 

создания единого реестра населения. Для построения электронной демографической 

системы предлагается объединить электронные реестры в различных областях в единую 

платформу через персональный идентификационный номер. В исследованиях 

демографические характеристики были проанализированы на основе электронных 

демографических данных. В рамках эксперимента был проведен анализ демографических 

характеристик выпускников, обучавшихся за рубежом. В исследовании используется метод 

K-средних для анализа демографических данных. Демографический анализ проводился по 

возрасту, полу, семейному положению, уровню образования, специальности, стране 

обучения и другим показателям выпускников. Электронная демография открывает новые 

возможности для социальных исследований и мониторинга данных о населении. Создание 

электронной демографической системы позволит вести статистику населения, онлайн-

мониторинг переписи, углубленный анализ демографических процессов и изучение 

демографического поведения. 

Ключевые слова: э-правительство, э-демография, регистр населения, миграция, 

демографические характеристики, демографические исследования. 
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Analysis of demographic indicators based on e-demography data system 

The introduction of digital technologies, the Internet and social media provides new information 

and data sources for the study of demographic behavior in human life. The paper studies the 

analysis of demographic characteristics based on e-demographic data. E-demographic system 

creation is one of the urgent issues for demographic research, the management of demographic 

processes, and the study of demographic behavior. The paper investigates the existing international 

experience in the field of e-demography, analyzes the current state of research in the field of 

creating a single population register. For the creation of an e-demographic system, the integration 

of public registers in various fields into a single platform through a personal identification number 

has been proposed. The paper analyzes demographic characteristics based on e-demographic data. 

In the carried experiment the analyses of demographic characteristics of graduates have been 

examined who studied abroad. In the paper, we use the K-means algorithm to analyze demographic 

data. Demographic analysis was conducted according to the age, sex, marital status, education 

level, specialty, study country and other indicators of the graduates. E-demography creates new 

opportunities for social research and population data monitoring. The establishment of an e-

demographic system will provide the population statistics, online census monitoring, in-depth 

analysis of demographic processes and the study of demographic behavior.  

Keywords: e-government, e-demography, population register, migration, demographic 

characteristics, demographic research. 
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