I beynəlxalq “Kibertəhlükəsizlik həftəsi” üzrə hesabat
Kibertəhlükəsizlik və internet idarəçiliyi sahəsində əlaqəli fəaliyyətin
səmərəliliyinin və maarifləndirmə səviyyəsinin artırılması, habelə kibertəhlükəsizlik
sahəsində ümummilli hazırlığın yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq 11-15 mart 2019-cu il tarixlərində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən I beynəlxalq “Kibertəhlükəsizlik həftəsi”
keçirilmişdir.
“Kibertəhlükəsizlik həftəsi”nin əsas tədbiri 13 mart 2019-cu il tarixində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə keçirilmiş
“Kibertəhlükəsizlik: bizim ortaq məsuliyyətimiz” mövzusunda VI Regional İnternet
İdarəçilik Forumu olmuşdur.
Regional İnternet İdarəçilik Forumunun açılış mərasimində çıxış edən
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri cənab Ramin Quluzadə müasir
texnologiyaların və internetin hazırda insanların, cəmiyyətin və dövlətin inkişafında
əvəzedilməz rola malik olduğu
qeyd etdi.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin Köməkçisi, BMT-nin İnkişaf
Proqramının Rəhbərinin Müavini və BMTİP-in Avropa və MDB üzrə Regional
Bürosunun direktoru xanım Miryana Spolyariç Eqqer və Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqının MDB ölkələri üzrə regional bölməsinin rəhbəri
cənab Kiril Oparin çıxışlarında yerli iştirakçıların beynəlxalq mütəxəssislərlə
təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq qurması, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin birgə
müzakirəsi və maraqlı innovativ layihələrin nümayişi baxımından forumun mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladılar.
Forumda “Regionun Kibertəhlükəsizlik Məsələləri”, “Kibertəhlükəsizlik və
Beynəlxalq Hüquq”, “Kibertəhlükəsizliyin İnnovativ Həlləri”, “Uşaqlar üçün
Təhlükəsiz İnternet” mövzularında sessiyalar keçirilmişdir. Tədbirdə hökumət,
biznes, diplomatik korpusların səlahiyyətli nümayəndələri, elm və vətəndaş
cəmiyyətinin, internet ictimaiyyətinin 250-dək təmsilçiləri iştirak etmişdir.
Qeyd edək ki, ölkəmiz İnternet İdarəçilik Forumunun aktiv iştirakçısı və
təşkilatçısıdır. 2012-ci ildə Bakıda VII İnternet İdarəçilik Forumunun təşkil edilməsi
ilə yanaşı, ölkəmizdə hər il Regional İnternet İdarəçilik Forumu keçirilməkdədir.
Forumun keçirilməsində əsas məqsəd daha səmərəli, effektli regional iqtisadi
inkişafa və mədəni irəliləyişə nail olmaq üçün internetin tətbiqinin müxtəlif yollarını
nümayiş etdirmək olmuşdur.
“Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çərçivəsində aidiyyəti qurumlarla birgə
“Hackathon” müsabiqəsi, “Kibertəhlükəsizlik Həlləri üzrə Seminar”, “Dayanıqlı və
Təhlükəsiz Bulud Mühiti”, “ISO 27001” üzrə Sertifikatlaşdırma”, “Azərbaycan
Respublikasında CERT xidmətləri: Kibertəhlükələr və onlardan mühafizə üsulları”
respublika elmi-praktiki seminarı və s. mövzularda tədbirlər təşkil edilmişdir.

11 mart 2019-cu il tarixində “Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çərçivəsində
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilmiş
“Kibertəhlükəsizlik həlləri üzrə seminar”da “Microsoft” korporasiyasının
kibertəhlükəsizlik üzrə analitik hesabatı təqdim olunmuşdur. Tədbirdə dünyada və
Azərbaycanda olan kibertəhlükələr haqqında statistika və analizlər barədə ətraflı
məlumat verilmişdir. Eyni zamanda, inzibatçılar və kibertəhlükəsizlik
mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər praktiki sessiyada nümayiş
etdirilmişdir.
11-12 mart 2019-cu il tarixlərində “Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çərçivəsində
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron
Təhlükəsizlik Xidməti, Məlumat Hesablama Mərkəzi və Yüksək Texnologiyalar
Parkı tərəfindən Dövlət Radiotezliklər İdarəsinin tərəfdaşlığı ilə “Hackathon”
müsabiqəsi təşkil olunmuşdur. Müsabiqənin məqsədi informasiya sistemlərinə
edilən müdaxilələri aşkar edən unikal monitorinq sisteminə dair həllərin təqdim
edilməsi olmuşdur.
Qeyd edək ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
mütəmadi olaraq təşkil olunan “Hackathon” yarışlarının məqsədi potensiallı
gənclərin bir mühitdə toplanması, informasiya texnologiyaları üzrə bilik və
bacarıqların inkişaf etdirilməsi, müvafiq tapşırıqların komanda şəklində həyata
keçirilməsi, maraqlı və innovativ layihələrin meydana gəlməsinə şərait
yaradılmasıdır.
12 mart 2019-cu il tarixində “AzInTelecom” MMC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən
“Dayanıqlı və Təhlükəsiz Bulud Mühiti” tədbirində rəqəmsallaşma dövründə
kibertəhlükəsizliyin qorunub saxlanılması üzrə biznes fəaliyyəti və həlləri barədə
məlumat verilmişdir.
Tədbirdə “AZCLOUD” bulud provayderinin təqdim etdiyi məlumatların
rezervlənməsi xidməti, təhlükəsiz bulud xidmətləri, saxlanılan məlumatların
itkisinin qarşısının alınması kimi məsələlər barədə təqdimatlar, eləcə də
kibertəhlükəsizliyin qorunması üzrə dünya brendi olan “Trend Micro”nun həlləri
nümayiş etdirilmişdir. Tədbirin sonunda bulud xidmətləri ilə bağlı praktiki sessiya
təşkil edilmişdir.
“Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çərçivəsində 12-16 mart 2019-cu il tarixlərində
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyinin İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi
və Tədrisi Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “ISO/IEC 27001: 2013 İnformasiya
Təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi
sistemləri. Tələblər” standartı əsasında təlim təşkil edilmişdir.
Təlimin məqsədi qeyd olunan beynəlxalq standartın tələblərini və tətbiq
üsullarını yerli mütəxəssislərə öyrətmək ilə yanaşı, təşkilatlarda bu standartı tətbiq
etmək üçün vacib olan rəsmi auditor statusunun və “ISO 27001” standartının
tətbiqi üzrə baş auditor sertifikatının əldə edilməsi olmuşdur.
14 mart 2019-cu il tarixində AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutunda “Azərbaycan Respublikasında CERT xidmətləri: kibertəhlükələr və
onlardan mühafizə üsulları” respublika elmi-praktiki seminarı keçirilmişdir.
Seminarda ölkədə fəaliyyət göstərən “CERT” xidmətlərinin nailiyyətləri, gələcək
vəzifələri, insidentlərlə bağlı aidiyyəti qurumlar arasında informasiya mübadiləsi,

beynəlxalq əməkdaşlıq perspektivləri, müvafiq xarici strukturlara inteqrasiya
məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır.
“Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çərçivəsində “Azercell Telekom” MMC-nin
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
və Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzi ilə birgə Şəmkir (4-7 mart 2019-cu il) və
Gəncə (11-15 mart 2019-cu il) şəhərlərində məktəblilər, valideynlər və müəllimlər
üçün “Təhlükəsiz İnternet” mövzusunda təlimlər keçirilmişdir.
Tədbirlərdə dövlət qurumlarından, özəl təşkilatlardan, akademik və ali təhsil
müəssisələrindən, beynəlxalq təşkilatlardan, mobil operatorlardan, bankların, İKT
şirkətlərindən, İnternet xidmət provayderlərindən və operatorlarından, qeyrihökumət təşkilatlarından, Qırğızıstan, Rusiya, Polşa və s. ölkələrdən ümumilikdə
800-ə yaxın səlahiyyətli şəxslər və sahə üzrə mütəxəssislər iştirak etmişdir.
“Kibertəhlükəsizlik həftəsi” ilə bağlı məlumatlar xüsusi olaraq yaradılmış
“www.cyberweek.az” internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilmişdir. Bununla
yanaşı, “Kibertəhlükəsizlik həftəsi” ilə bağlı televiziya və radio kanallarında tematik
və analitik verilişlərdə müzakirələr aparılmış, xəbər saytlarında və sosial
şəbəkələrdə sahə üzrə məlumatlandırma təmin edilməklə kibertəhlükəsizlik
məsələləri geniş işıqlandırılmışdır.

