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“ASAN xidmət” bizim brendimizdir -
Made in Azerbaijan. Şadam ki, artıq
əqli məhsullarla da fəxr edə bilərik.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Fəaliyyətin təşkili və təkmilləşdirilməsi

   2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət 
xidmətlərinin təşkili sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində rəhbər tutulan prinsiplər əsasında həyata keçirilməsi, habelə 
elektronlaşma və elektron hökumət quruculuğu ilə bağlı tədbirlər davam 
etdirilmişdir.

“ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət 

  Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin iştirakı ilə 10 avqust tarixində Qəbələ regional “ASAN xidmət” 
mərkəzinin, 3 sentyabr tarixində isə Masallı regional “ASAN xidmət” mərkəzinin 
də daxil olduğu Masallı “ASAN həyat” kompleksinin açılışı həyata keçirilmişdir. 
Bununla da mərkəzlərin sayı və əhatə dairəsi artırılmış, 11 mərkəzin vahid 
standartlar çərçivəsində idarə olunması təmin edilmiş, mərkəzlər vətəndaşlara 
xidmət göstərilməsi üçün bütün imkanlar ilə təmin olunmuşdur. 
  Mərkəzlərdə xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və 
rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə, əməkdaşlar tərəfindən etik 
davranış qaydalarına əməl olunmasına daim nəzarət edilmiş, hər bir xidmətin 
qanunauyğun göstərilməsinə, keyfiyyətinə və şəffaflığa dair qiymətləndirmələr 
aparılmış, nöqsan və şikayətlərin aradan qaldırılması üçün mütəmadi tədbirlər 
görülmüş və bu istiqamətdə vətəndaşların məmnunluq əmsalı (99,55%) daim 
yüksək səviyyədə olmuşdur.
  Növbəti illərdə respublikamızın regionlarında daha 4 “ASAN xidmət” 
mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur və bununla bağlı intensiv işlər həyata 
keçirilir.
   Hesabat dövründə ümumilikdə mərkəzlərə 5.143.809 müraciət olunmuş və 
4.826.125 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir. Müraciət sayı ötən illə 
müqayisədə 44%-dək artmışdır. Orta gündəlik müraciətlərin sayı isə 2015-ci illə 
müqayisədə 10.384 müraciətdən 15.563 müraciətə qədər artmışdır.
Ən yüksək göstəricilər orta gündəlik müraciət sayı üzrə mart ayında (18.535 
müraciət), orta aylıq müraciət sayı üzrə isə fevral ayında (484.930 müraciət) 
qeydə alınmışdır.
    Müraciətlərin nəticələrinə gəlincə isə müraciət etmiş 5.143.809 müraciətdən 
4.826.125-inə xidmət göstərilmiş (93.8%-i), 26.042 müraciətdən isə 
qanunvericiliklə müəyyən olunan qaydada əsaslandırılaraq imtina edilmişdir 
(0.5%), 291.537 nəfər isə növbə tutub, xidmət əldə etmədən mərkəzləri tərk 
etmişlər (5.7%), 105 müraciətdən əsassız imtina edildiyi qeydə alınmışdır. 
Hesabat dövrü ərzində yeni mərkəzlərin də fəaliyyətə başladığı nəzərə alınaraq, 
eyni zamanda görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq 2015-ci illə müqayisədə 
əsassız imtina hallarının sayı təqribən 8.7% azalmışdır.
   Mərkəzlər fəaliyyətə başladığı gündən ümumilikdə mərkəzlərə 12.201.418 
müraciət olunmuş, onlardan 11.465.557 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir. 
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  2016-cı ilin yekunlarına əsasən Çağrı Mərkəzində 524.670 müraciət 
cavablandırılmışdır ki, bunlardan 422.564-ü “108” vahid telefon nömrəsi (qaynar 
xətt), 67.448-i sosial şəbəkələr, 33.767-i onlayn əlaqə, 723-ü elektron poçt, 168-i 
isə müraciət köşkü (video qəbul) vasitəsi ilə qəbul edilmişdir. 
   Ümumilikdə, hesabat dövrü ərzində mərkəzlərdə vətəndaşlara 2.949.787 
hazır sənəd təqdim edilmişdir. 
    Əsas xidmətlər üzrə daxil olmuş müraciətlərin yarıdan çoxu (57.3%) Daxili 
İşlər Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan xidmətlərin payına düşmüşdür 
(2.154.549 müraciət). Növbəti ən çox müraciət isə Ədliyyə Nazirliyinin notariat 
fəaliyyəti (772.989 müraciət) və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət 
qeydiyyatı (285.013 müraciət) xidmətləri (ümumilikdə 28.1%) və Dövlət 
Miqrasiya Xidmətinin təqdim etdiyi xidmətlər (165.114 müraciət və ya 4.4%) üzrə 
qeydə alınmışdır. Ən az müraciət isə Dövlət Gömrük Komitəsinin (2.020 
müraciət - 0.05%) göstərdiyi xidmətlər üzrə olmuşdur.2016-cı ildə vətəndaş 
məmnunluğu səviyyəsi əsas götürülərək göstərilən fəaliyyətin daima 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdir.
     Mərkəzlərdə göstərilən xidmətlər üzrə vətəndaşların məmnunluq səviyyəsini 
müəyyən etmək üçün mütəmadi olaraq keçirilən rəy sorğuları 2016-cı il üzrə də 
Tədbirlər Planında nəzərə tutulmuş qaydada (ümumilikdə 48 dövri rəy sorğusu)  
1, 2, 3, 4, 5 saylı Bakı, Sumqayıt, Gəncə Sabirabad və Bərdə regional “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinin hər birində 4, Səyyar xidmətdə 12 dövri rəy sorğusu 
formasında keçirilmişdir. Ümumilikdə hesabat ilində rəyi öyrənilən vətəndaşların 
99,55%-i göstərilən xidmətlərin səviyyəsindən razı qaldıqlarını bildirmişlər. 
    2016-cı il yanvar– dekabr aylarında “ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmətin 
keyfiyyəti, texniki səviyyəsi və s. meyarlar üzrə monitorinq planında nəzərdə 
tutulmuş qaydada kompleks şəkildə 36 monitorinq aparılmış, həmçinin “ASAN 
xidmət” mərkəzlərində xidmətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 
ümumilikdə 125 gizli yoxlama (“mystery shopping”) tədbiri həyata keçirilmişdir.
    Hesabat ili ərzində “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən nəzarət və 
müşahidə tədbirləri nəticəsində xidmətin təşkili və davranış qaydalarına əməl 
etməmə (iş vaxtı rejiminə əməl etməmə, xidmət zamanı telefonla danışma, 
geyim qaydalarını pozma və s.), xidmətin keyfiyyəti (operativlik, nəzakətlilik, 
məsuliyyət və rahatlıq prinsiplərinə əməl etməmə, qanuni tələblərin yerinə 
yetirilməməsi) və normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunmama (əlavə 
sənəd tələb etmə, xidmət barədə tam, dolğun məlumat verməmə və s.) ilə bağlı 
nöqsan hallarının qeydiyyatı aparılmışdır. 
    Qeyd edilən nöqsanlar təhlil edilərək gələcəkdə belə halların baş verməməsi 
üçün əməkdaşlar və onların bilavasitə rəhbərləri ilə müvafiq söhbətlər aparılmış, 
onlara şifahi xəbərdarlıqlar edilmiş, bununla əlaqədar bir çox əməkdaş təlimlərə 
cəlb edilmiş, həmçinin işçi qaydasında digər zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Ümumilikdə mərkəzlərdə orqan əməkdaşları barəsində nəzarət və 
qiymətləndirmə qaydalarına uyğun olaraq 986 yazılı xəbərdarlıq (ümumi qeyd 
olunmuş nöqsan hallarının 26.2%-i), 505 bildiriş (ümumi qeyd olunmuş nöqsan 
hallarının 13.4%-i) tərtib olunmuşdur.
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Hesabat-2016

    2016-cı il ərzində 11 “ASAN xidmət” mərkəzinin hər birində fəaliyyət göstərən 
dövlət orqanlarının əməkdaşlarının qiymətləndirilməsi aparılmışdır. 
Qiymətləndirmə mərkəzlər tərəfindən fərdi qaydada (hər bir əməkdaş üzrə) və 
xidmət üzrə aparılmışdır. Fərdi qaydada qiymətləndirmə zamanı dövlət orqanı 
əməkdaşının nümunəvi xidmətinin əks olunduğu hallar da nəzərə alınmışdır. 
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 “ASAN Kommunal” 
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 “ASAN Kommunal” 

  “ASAN Kommunal” mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 may tarixli 890 nömrəli 
Fərmanına əsasən əhaliyə kommunal sahədə xidmətlərin göstərilməsində 
idarəetmənin optimallaşdırılması və şəffaflığın artırılması, “ASAN xidmət” 
təcrübəsinin digər xidmət sahələrində tətbiq edilməsi, xidmətlərin daha 
keyfiyyətli, rahat və innovasiyaların tətbiqi ilə həyata keçirilməsi və bu sahədə 
vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədi ilə “ASAN Kommunal” 
mərkəzlərinin yaradılması işinə başlanılmış və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin iştirakı ilə 28 dekabr tarixində ilk 1 saylı Bakı “ASAN Kommunal” 
mərkəzinin açılışı həyata keçirilmişdir. 
   “ASAN Kommunal” mərkəzində ilkin olaraq 3 qurum “Azərişıq”, “Azərsu” Açıq 
Səhmdar cəmiyyətləri və “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi tərəfindən vətəndaşlara 
ümumilikdə 45 növ kommunal xidmət göstəriləcək. Mərkəzdə eyni zamanda, 
bank və sığorta xidmətləri də təşkil edilmişdir. 
    Mərkəzdə 85 əməkdaş və 20 könüllü xidmət edəcəkdir. Müasir İKT avadanlığı 
ilə təchiz olunan mərkəzdə istirahət və stress əleyhinə otaqlar, kafe, ana-uşaq 
otağı, uşaq əyləncə mərkəzi də yaradılmışdır. Növbə sisteminin tənzimlənməsi 
üçün xüsusi monitorlar, daim internetə açıq özünəxidmət kompüterləri, 
rüsumlar, xidmətlər haqqında məlumatları və ərizə nümunələrinin 
doldurulmasını əks etdirən “elektron məlumat köşkü”, “ASAN ödəniş” 
terminalları, 108 Çağrı Mərkəzinə zəng köşkü quraşdırılmışdır. 
  Pilot layihə çərçivəsində 1 saylı Bakı “ASAN kommunal” mərkəzi paytaxtın 
Yasamal, Nərimanov və Binəqədi rayonlarında qeydiyyatda olan 653.600 
vətəndaşa xidmət edəcəkdir. Gələcəkdə mərkəzlərdə xidmət göstərəcək 
qurumların və müvafiq olaraq xidmət növlərinin sayının artırılması planlaşdırılır.
   Növbəti mərhələdə 2 saylı Bakı “ASAN kommunal” mərkəzinin Bakı dəmir yolu 
vağzalında, 3 saylı Bakı “ASAN kommunal” mərkəzinin Bakı şəhərinin Xətai 
rayonunda açılması nəzərdə tutulur. Bu mərkəzlərdə də vətəndaşlara yüksək 
səviyyədə xidmət göstərmək üçün bütün şəraitin yaradılması ilə bağlı iş aparılır.
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Səyyar xidmət 

     2016-cı ildə də şəxsin yaşayış və ya iş yerini, habelə olduğu yeri tərk etmədən 
mərkəzdə göstərilən xidmətlərlə təmin olunması, həmçinin “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionların əhalisinə xidmətlərin çatdırılması 
məqsədi ilə xüsusi vasitələrlə həyata keçirilən səyyar “ASAN xidmət”in fəaliyyəti 
davam etdirilmişdir. 
     Hesabat dövründə 10 ədəd səyyar “ASAN xidmət” avtobusları vasitəsilə Bakı 
şəhəri və onun qəsəbələrində, Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndlərində, 
eləcə də respublikanın digər rayonları da daxil olmaqla, ümumilikdə 58 rayonun 
93 məntəqəsində əhaliyə səyyar formada xidmət göstərilmişdir. Təşkil edilən 
yeni imkanlar müraciət sayının artmasına və daha çox şəxsin mərkəzlərin 
xidmətlərindən faydalanmasına səbəb olmuşdur.

    Səyyar avtobuslarda 4 orqanın nümayəndələri tərəfindən eyni qaydada 9 növ xidmət 
həyata keçirilmişdir. Dövlət orqanlarından Daxili İşlər Nazirliyinin (şəxsiyyət 
vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və 
dəyişdirilməsi və sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi), Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (əmək pensiyalarının təyin edilməsi), Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin (mənzillərin yüklülüyünə dair arayışların verilməsi, çıxarışların verilməsi 
və dəyişdirilməsi və fərdi yaşayış evlərinə ilkin qeydiyyat istisna olmaqla çıxarışların 
verilməsi), Ədliyyə Nazirliyinin (notariat xidməti və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının 
dövlət qeydiyyatı) nümayəndələri səyyar xidmətlərin həyata keçirilməsində iştirak 
etmişdir.

Səyyar "ASAN xidmət"
Vətəndaş müraciətlərinin illər üzrə dinamikası
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      Səyyar “ASAN xidmət” avtobuslarında qeydə alınmış 532.396 müraciət üzrə 
521.562 müraciət müvafiq xidmətlə təmin edilmişdir. Mərkəzlərdə olduğu kimi 
səyyar xidmətlərdə də ən çox müraciət Daxili İşlər və Ədliyyə nazirlikləri, habelə 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim edilən xidmətlər üzrə 
olmuşdur.

 

    2016-ci il ərzində Bakı və Sumqayıt şəhərlərində sifarişli əsaslarla həyata 
keçirilən səyyar xidmət üzrə ümumilikdə 2.772 vətəndaş müraciətinə 
baxılmışdır. Onlardan 215-i kənardan qulluğa ehtiyacı olan əlillər, 14-ü 
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, 2.512-i isə digər vətəndaşlar olmuş, o 
cümlədən sosial aksiya çərçivəsində 31 əlilliyi olan vətəndaş şəxsiyyət 
vəsiqəsilə təmin olunmuşdur.
    Bakı şəhərində həyata keçirilən səyyar xidmət fəaliyyətə başladığı gündən 
etibarən ümumilikdə 5.626 müraciətə baxılmış və onlar xidmət ilə təmin 
edilmişdir. Onlardan 704-ü kənardan qulluğa ehtiyacı olan əlillər, 24-ü sağlamlıq 
imkanları məhdud olan uşaqlar, 4.772-i digər şəxslər olmuş, 126 nəfərə isə 
sosial aksiya çərçivəsində xidmət göstərilmişdir.

Səyyar "ASAN xidmət"
Müraciətlərin nəticələri üzrə faiz bölgüsü

İmtina edilib
0.06%

Nömrə götürülüb,
istifadə olunmayıb

1.94%

Xidmət göstərilib
98.0%

Səyyar "ASAN xidmət"
Müraciətlərin 

vətəndaşların sosial 
statusu üzrə bölgüsü

Sosial aksiyalar üzrə
2.3%

Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar

0.4%

Kənardan qulluğa
ehtiyacı olan əlillər

12.5%

Digər vətəndaşlar
84.8%
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   2016-cı ilin 3 dekabr tarixində “Beynəlxalq əlilliyi olan şəxslər günü” ilə 
əlaqədar Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsində yerləşən 1 saylı 
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial xidmət müəssisəsində sosial 
aksiya həyata keçirilmişdir. Aksiya zamanı 27-si 16 yaşdan yuxarı şəxslər, 4-ü 
isə 16 yaşadək olan uşaqlar olmaqla 31 nəfər əlilliyi olan vətəndaş şəxsiyyət 
vəsiqəsi ilə təmin olunmuşdur.
  Eyni zamanda 2016-cı ilin aprel ayından etibarən bəzi mərkəzlərdə 
vətəndaşlara hazır sənədlərin - şəxsiyyət vəsiqələrinin və ümumvətəndaş 
pasportlarının çatdırılması xidmətinin göstərilməsinə başlanılmış, daha sonra 
fiziki şəxslərin vergi uçotuna və kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət 
qeydiyyatına alınması və hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi, 
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq icazəsinin verilməsi (müddətinin 
uzadılması) və iş icazələrinin verilməsi ilə bağlı hazır sənədlərin çatdırılması 
xidmətləri əlavə olunmuşdur. İlk olaraq pilot layihə çərçivəsində 1 saylı Bakı 
“ASAN xidmət” mərkəzində, daha sonra 3 və 2 saylı Bakı ”ASAN xidmət” 
mərkəzlərində ümumilikdə 815 müraciət üzrə xidmət göstərilmişdir.



 “ASAN qatar”

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında “ASAN xidmət” mərkəzlərinin olmadığı regionlarda vətəndaşların 
dövlət xidmətləri ilə təmin edilməsi üçün müasir texniki avadanlıqla təchiz 
olunmuş səyyar “ASAN qatar” konsepsiyası reallaşdırılmışdır. Hesabat ilinin 
sonunda “ASAN qatar” konsepsiyası çərçivəsində görülən işlərin təqdimatı 
həyata keçirilmişdir. 
   Səyyar “ASAN qatar” gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı, əməkdaşların 
istirahət kupeləri olmaqla 4 vaqondan ibarətdir. Ölkəmizdə geniş dəmiryolu 
şəbəkəsindən, mövcud infrastrukturdan, kommunikasiya xətləri və ən müasir 
texnologiyalardan istifadə edərək yerlərdə vətəndaşlara yeni konsepsiya ilə 
xidmət göstərilməsi nəzərdə tutulur.
     Səyyar “ASAN qatar” vasitəsilə 4 dövlət orqanı - Ədliyyə, Daxili İşlər, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri, həmçinin Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi tərəfindən 9 növ xidmət göstəriləcək. Eyni zamanda, qatarda 3 növ 
funksional yardımçı xidmətlər - foto və tibb xidməti, o cümlədən “Azərpoçt” MMC 
tərəfindən göstərilən bank xidmətləri təşkil edilmişdir. Burada ilk dəfə olaraq 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin xidmətləri üçün ayrıca pəncərə 
yaradılmışdır. “ASAN qatar”da 25 əməkdaş, 6 könüllü çalışacaq. 
   “ASAN qatar” növbəli qaydada ölkədə bütün istiqamətlərdə hərəkət edərək 
əvvəlcədən təyin olunan yerdə dayanacaq və əhaliyə xidmət göstərəcəkdir. 
“ASAN qatar”ın 2017-ci il üzrə fəaliyyət qrafiki tərtib edilmiş və ilk gedəcəyi 
məntəqənin Qazax rayonu olduğu müəyyən edilmişdir. “ASAN qatar”ın 2017-ci 
ilin fevral ayından etibarən fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur.
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İctimaiyyətlə əlaqələr

   Hesabat ilində 2015-ci illə müqayisədə sənət dövriyyəsinin həcmi 7,3 dəfə 
(vətəndaş müraciətlərinin sayı 8,8 dəfə) artaraq Dövlət Agentliyinə ümumilikdə 
17.891 sənəd (7.003 xidməti məktub, 10.888 vətəndaş müraciəti, o cümlədən 
5.826 elektron müraciət) daxil olmuşdur. Vətəndaş müraciətlərindən 8.528-i 
ərizə, 1.966-ı şikayət, 394-ü isə təklif olaraq qeydə alınmışdır. Qeyd edilən 
müraciətlərdən 4.505-i müsbət həll olunmuş, 5.741 müraciət üzrə müvafiq izah 
verilmiş, 41-i qismən həll olunmuş, 24–ü əsassız sayılmışdır. 407 müraciət 
Dövlət Agentliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyinə görə baxılması üçün 
aidiyyəti orqanlara göndərilmiş, 2 müraciət baxılmamış saxlanılmış, 168 
müraciət isə hazırda icradadır.
   Dövlət Agentliyi və mərkəzlərin fəaliyyəti barədə il ərzində kütləvi informasiya 
vasitələri (KİV) və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat və təşviqat işi davam 
etdirilmişdir. Dövlət Agentliyinin və mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı KİV-də 13.000-
dən çox yazılı, 1.000-ə yaxın video məlumat  yayımlanmış, mütəmadi olaraq 
xüsusi proqramlar hazırlanmış, 240–dan çox press-reliz göndərilmiş, təşkil 
edilmiş 55-dən çox tədbirin hər birində 15-ə yaxın KİV nümayəndəsinin iştirakı 
təmin olunmuşdur.
  Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar Təd-
birlər planına uyğun olaraq AzTV, İTV və Xəzər TV-nin səhər verilişlərində ayda 
1 dəfə olmaqla, həmçinin AzTV-nin “Günün Nəbzi”, “Həftə Sonu”, İTV-nin 
“Diqqət mərkəzində”, “Ortaq Məxrəc”, Lider TV-nin “Səda 24”, “Ekonomiks”, 
ATV-nin “Həftə Sonu”, “İqtisadi Zona”, APA TV-nin “Sosium”, ARB TV-nin 
“Elmanla gəzək görək”, “İctimai rəy” və bir çox regional, onlayn TV-lərin xəbər və 
ictimai-siyasi buraxılışlarında, verilişlərində mütəmadi olaraq xüsusi proqramlar 
hazırlanmışdır.
  Bundan başqa Səyyar xidmətin KİV və ictimaiyyət nümayəndələri ilə mütə-
madi qaydada görüşləri keçirilmiş və bu fəaliyyətin işıqlandırılması üçün zəruri 
tədbirlər görülmüşdür.
  "ASAN xidmət" mərkəzlərində 10 və 12 milyonuncu vətəndaş müraciətinin 
qeydə alınması, həyata keçirilmiş sosial aksiyalarla bağlı, yeni “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması, əlavə edilmiş yeni xidmətlərin icrası, 
mərkəzlərin coğrafiyasının genişlənməsi və s. tədbirlərlə bağlı KİV 
nümayəndələrinə dolğun informasiyalar verilmiş, müsahibə, mətbuat 
konfransları və ictimaiyyət nümayəndələri ilə mütəmadi görüşlər keçirilmişdir. 
  Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq 
məlumatlılığın artırılması üçün azərbaycan və ingilis dillərində “ASAN jurnal”ın 
növbəti 6-cı sayı və ASAN modelinin ölkə xaricində effektiv tanıtımı məqsədilə 
ingilis dilində xüsusi buraxılış “Brand story” (ASAN brendin tarixçəsi) jurnalının 
yenilənmiş versiyası nəşr olunmuşdur.
  Məlumatlandırmanın daha müfəssəl qaydada təmin edilməsi məqsədi ilə 2 
dəfə yeni dizaynda çap məhsulları (buklet, kitabça, qovluq və s.) və “ASAN 
xidmət”in korporativ qaydalar toplusu olan “Brendbook”un yeni nəşri 
hazırlanmışdır.
   “ASAN Radio” Azərbaycanın teleradio məkanında dövlət xidmətləri sahəsində 
ixtisaslaşmış ilk və yeganə radio dalğası olaraq öz fəaliyyətini 2016-cı ildə də 
davam etdirmişdir.
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Normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan 
tapşırıqların icrası

   Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərman və 
Sərəncamlarında qeyd edilən yeni tapşırıqların icrası istiqamətində bir çox işlər 
həyata keçirilmişdir:
    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2015-ci il 21 dekabr tarixli 712 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək üçün Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 2016-cı 
il 10 mart tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin öz xəzinə 
hesabına dövlət rüsumlarından daxil olan vəsaitdən istifadə Qaydası” təsdiq 
olunmuşdur.
  “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında 
Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli Fərmanında nəzərdə tutulmuş 
tapşırıqların icrası ilə bağlı aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir:
    Dövlət Agentliyində Apellyasiya Şurasının və Katibliyinin tərkibi müəyyən edilmiş, 
eyni zamanda məlumat mübadiləsinin operativ həyata keçirilməsi üçün Dövlət 
Agentliyinin rəsmi saytında Dövlət Agentliyinin Apellyasiya Şurasının elektron 
müraciət bölməsi və ayrıca elektron ünvanı (appealcouncil@asan.gov.az) 
yaradılmışdır;   
  “Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuralarında 
müraciətlərin elektron qəbulu sistemi”nə Dövlət Agentliyinin Apellyasiya Şurasının 
qoşulması həyata keçirilmiş, Şurada baxılmış müraciətlər və onların nəticələrinə 
dair sənədlər sistemə yerləşdirilmiş, həmçinin həmin sistemdən istifadə ilə bağlı 
Şuranın və Katibliyin üzvləri elektron imza sertifikatları ilə təmin olunmuşdur;
  Şura hesabat ili ərzində icraatına daxil olmuş 3 (üç) şikayətə baxmışdır. 
Müraciətlərdən ikisi daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı xidmətinə 
daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların 
məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayış almaq üçün 
müraciətin təmin edilməməsi ilə bağlı olmuş və Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid olduğundan aidiyyəti üzrə Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin Apellyasiya Şurasına yönləndirilmişdir.
  Digər müraciət isə vətəndaşın qeyri-yaşayış sahəsinə qaz xəttinin çəkil-
məsinin gecikdirilməsi ilə bağlı olmuş və aidiyyəti üzrə “Azəriqaz” İstehsalat 
Birliyinə göndərilmişdir. 
   “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 
mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 866 nömrəli Fərmanına əsasən İqtisadiyyat 
Nazirliyi ilə birgə “Lisenziyalar və icazələr” portalının əsasnaməsinin layihəsi 
hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
     “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 
aprel tarixli 1993 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə tədbirlər 
həyata keçirilmişdir.
   

Hesabat-201616



   Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 3 may 
tarixli 260s nömrəli Sərəncamının 3-cü hissəsinə əsasən Milli Fəaliyyət Planının 
1.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş elektron xidmətlərin tətbiqi ilə əlaqədar tələb 
edilən rəsmi sənəd və arayışların sayının azaldılmasının təmin olunması ilə bağlı 
razılaşdırılmış təkliflərin verilməsi Dövlət Agentliyinə həvalə edilmişdir. Dövlət 
Agentliyi tərəfindən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından toplanılmış 
təkliflər təhlil olunmuş, ilkin mərhələdə həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab 
edilən təkliflər aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmışdır. Təklif informasiya 
sistemlərinə inteqrasiya nəticəsində dövlət orqanları tərəfindən tələb edilən rəsmi 
sənəd və arayışların sayının azaldılması məsələlərini ehtiva edir. 
  Qeyd edilən təkliflər, həmçinin tələb edilən rəsmi sənəd və arayışların sayının 
azaldılmasının təmin olunması ilə bağlı normativ hüquqi aktlarda müvafiq 
sənədlərin çıxarılması ilə bağlı dövlət orqanlarının təklifləri ümumiləşdirilərək 
Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
   “ASAN Kommunal” mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 may tarixli 890 nömrəli 
Fərmanına əsasən əhaliyə kommunal sahədə xidmətlərin göstərilməsi 
istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.
  “Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və “ASAN Viza” 
sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
1 iyun tarixli 923 nömrəli Fərmanına əsasən Dövlət Agentliyi tərəfindən “ASAN 
Viza” sistemi haqqında Əsasnamə”nin layihəsi hazırlanmış və həmin əsasnamə 
Prezidentin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
   “Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestrinin 
yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 iyun tarixli 934 
nömrəli Fərmanının icrası məqsədilə Dövlət Agentliyi Kollegiyasının 2016-cı il 
17 oktyabr tarixli qərarı ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə 
qiymətləndirilməsi Qaydaları” qəbul edilmişdir.
  “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “ABAD” publik hüquqi 
şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
23 sentyabr tarixli 1047 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının 
sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və rəqabətqabiliyyətli 
ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılması ilə bağlı işlər görülmüşdür.
  2016-cı ildə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərin 
təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmiş, bu istiqamətdə aşağıdakı tədbirlər 
görülmüşdür:
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində olan nəqliyyat vasitələrinin istifadə 
edilməsi və texniki vəziyyətinin yoxlanılmasına dair təlimat; 
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Aparatında və tabeliyində olan 
“ASAN xidmət” mərkəzlərində təminat işləri üzrə təlimat; 
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  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində statistika işinin təşkili qaydaları 
qəbul olunmuşdur. 
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi qaydaları; 
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində təlimlərin təşkili və keçirilməsi 
qaydaları; 
    “ASAN xidmət” mərkəzlərində qulluq keçən şəxslərin geyim forması haqqında 
təlimat yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.
  Dövlət orqanlarında informasiya sistemlərinin qiymətləndirilməsi işinin 
tənzimlənməsi məqsədilə Dövlət Agentliyi kollegiyasının 2016-cı il 4 noyabr 
tarixli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin və informasiya 
sistemlərinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” təsdiq olunmuşdur.
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Elektron Hökumətin inkişafı

  Hesabat ilində Dövlət Agentliyi müxtəlif sahələrdə müasir və innovativ 
texnologiyalı infrastrukturun qurulması ilə bağlı layihələr həyata keçirmişdir. 
 2016-cı il ərzində “ASAN Radio”nun, “ASAN Viza”nın məlumatlandırma və 
onlayn fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin edən daha 2 yeni sayt 
(  və ) vətəndaşların istifadəsinə verilmiş və www.asanradio.az www.evisa.gov.az
bununla Dövlət Agentliyinin internet informasiya ehtiyatlarının sayı artırılaraq 11-
ə çatdırılmışdır.
  Vətəndaş müraciətləri barədə məlumatların mərkəzləşdirilmiş formada 
toplanması və analizinə xidmət edən “İntellektual Monitorinq” Sistemi 
hazırlanmışdır. Sistemə “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkilində 
istifadə edilən “Elektron növbə”, “ASAN ödəniş”, “ASAN Müraciət”, Çağrı Mərkəzi 
və digər sistemlər üzərindən daxil olan müraciətlər aiddir. Sistemin hesabatlılıq 
modulu vasitəsilə müxtəlif statistik məlumatlara real vaxt rejimində çıxış təmin 
edilir ki, bu da qərarların qəbul olunmasında operativliyə və dəqiqliyə xidmət 
göstərir. “İntellektual Monitorinq Sistemi”nin vətəndaşlar üçün açıq olan “Statistik 
Portal”ı vasitəsilə müxtəlif təhlillərin və akademik araşdırmaların aparılması daha 
da asanlaşacaq. Belə ki, portalda regionlar üzrə əhatə dairəsi, müraciət edənlərin 
say, cins və yaşa görə tərkibi və digər məlumatlar vətəndaşlara real vaxt rejimində 
təqdim edilir.
   Əlavə olaraq “İntellektual Monitorinq” Sisteminin nəzarət və qiymətləndirmə, 
sosial şəbəkələr və veb səhifələr, Çağrı Mərkəzi üzrə hesabatlılıq modulu 
hazırlanmış, Dövlət Agentliyinin internet səhifəsində “Statistik Portal” istifadəyə 
verilmiş, həmçinin “Xidmətlərin göstərilməsinə real vaxt rejimində nəzarət” 
sistemi qurulmuşdur.
  Səhiyyə və Ədliyyə nazirlikləri ilə birlikdə “Yeni doğulmuş uşaqlara fərdi 
identifikasiya nömrəsinin (FİN) verilməsinin təmin edilməsi” layihəsi həyata 
keçirilmişdir. “Yeni doğulmuş uşaqlara fərdi identifikasiya nömrəsinin (FİN) 
verilməsinin təmin edilməsi” layihəsi dövlət orqanlarının informasiya sistemləri 
arasında məlumat mübadiləsinin təşkili ilə yeni doğulmuş körpələrə dərhal FİN-in 
verilməsini təmin edən informasiya sisteminin yaradılması, müvafiq 
qanunvericilik aktlarının hazırlanması və digər zəruri tədbirlərin görülməsini 
əhatə edir. 
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    Layihə çərçivəsində proqram təminatı və elektron servislərin yazılması, 
habelə texniki infrastrukturun formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi həyata 
keçirilmiş, yeni doğulmuş uşaqlara FİN-lərin verilməsinin tibb müəssisələrində 
AZS-103 forması sistemə daxil edilərkən təmin edilməsi üçün proqram 
təminatının təkmilləşdirilməsi, Səhiyyə və Ədliyyə nazirliklərinin informasiya 
sistemlərinin qarşılıqlı inteqrasiyasının genişləndirilməsi, xüsusi veb servislərin 
hazırlanması, FİN-in generasiya edilməsi üçün şərtlərin yoxlanılması 
prosedurunun qurulması kimi işlər görülmüşdür.
     Hesabat dövründə 6 dövlət orqanının (Maliyyə, Vergilər, Ədliyyə, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi və İqtisadiyyat nazirlikləri, Dövlət Gömrük Komitəsi) 
Çağrı mərkəzlərində fəaliyyətin təşkili ilə bağlı monitorinq həyata keçirilmişdir. 
Monitorinq çərçivəsində dövlət orqanlarında müvafiq sənədlərə və çağrı 
mərkəzlərinə yerində baxış keçirilmiş, canlı rejimdə test zəngləri edilmiş, 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması və fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
təkliflər verilmişdir. Monitorinqin nəticələrinə dair yekun hesabatlar hazırlanaraq 
müvafiq dövlət orqanlarına göndərilmişdir.

Hesabat-201620



Elektron xidmətlərin və dövlət informasiya sistemlərinin 
qiymətləndirilməsi

  Hesabat ili ərzində elektron xidmətlərin təşkilinin və göstərilməsinin 
qiymətləndirilməsi tədbirləri çərçivəsində aşağıdakı işlər görülmüşdür:
   34 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilən 444 elektron 
xidmət qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə dövlət orqanları tərəfindən 
göstərilən xidmətlərin elektron formada təşkili vəziyyətinin müəyyən edilməsi 
məqsədi ilə həmin orqanların xidmət prosesinin və elektron xidmətlərin 
göstərilməsinin cari vəziyyətinin öyrənilməsi, məlumatların toplanılması, 
sistemləşdirilməsi, parametrlər üzrə yoxlanılması və təhlili istiqamətində 
aparılmışdır. Bu zaman hər bir xidmət “Elektronlaşma və əlaqəlilik səviyyəsi”, 
“İnformasiya açıqlığı və əldəolunma (giriş) səviyyəsi” və “İstifadə rahatlığı 
səviyyəsi” meyarları üzrə təhlil edilmişdir.
    Elektron xidmətlərin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətə dair 
hər bir dövlət orqanı üzrə arayış hazırlanmış, müvafiq çatışmazlıqlar qeyd 
olunmuş və hər bir orqana çatışmazlıqların aradan qaldırılması və xidmətlərin 
daha keyfiyyətli təşkili ilə bağlı təkliflər verilmişdir.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının operatorları olduqları bəzi informasiya 
sistemləri və ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin təşkili istiqamətində müxtəlif 
tədbirlər həyata keçirilmişdir:
   İnformasiya sistemlərinin elementlərini (məlumat bazalarını, inteqrasiya, sənəd 
məlumatlarını və s.) özündə saxlayan və analitik təhlili üçün imkan yaradan 
xüsusi proqram təminatının formalaşdırılması üçün araşdırmalar aparılmış, 
zəruri informasiya ehtiyatı və proqramın ilkin versiyası hazırlanmışdır.
  “Yeni doğulmuş uşaqlara fərdi identifikasiya nömrəsinin (FİN) verilməsinin təmin 
edilməsi” layihəsi çərçivəsində “Əhalinin dövlət reyestri” informasiya ehtiyatı və 
“Vətəndaşın sağlamlıq kartı” informasiya sistemnin qiymətləndirilməsi 
aparılmışdır. 
  “Əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sistemi”nin fəaliyyətinin 
təşkilinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.
  “Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış 
sistemi, “Ünvan Reyestri” informasiya sistemi, Vahid miqrasiya məlumat sistemi, 
“Elektron hökumət” portalı kimi sistemlərin fəaliyyətinin təşkil inin 
qiymətləndirilməsinə başlanılmışdır. Hazırda bu istiqamətdə tədbirlər davam 
etdirilir.
   Hesabat dövründə informasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron 
xidmətlərlə bağlı dövlət orqanları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) 
səmərəlilik baxımından rəy verilməsi mütəmadi olaraq təmin edilmişdir. Elektron 
xidmətin həyata keçirilməsinin inzibati prosedurunun müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı dövlət orqanlarından daxil olmuş 8 inzibati reqlamentə baxılmış və rəy 
verilmişdir. 
   Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 1, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin 3, Vergilər Nazirliyinin 5 və Ədliyyə Nazirliyinin 1 yeni elektron 
xidmətinin yaradılması ilə bağlı layihələrə müvafiq rəylər verilmişdir.  
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“ASAN ödəniş”

  “ASAN ödəniş” sisteminin fəaliyyətinin informativ və texnololoji cəhətdən 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində 2016-cı ildə aşağıdakı tədbirlər görülmüşdür:
  “ASAN ödəniş” mobil tətbiqi yaradılmış, ümumi sistemin proqram təminatı 
inkişaf etdirilmiş, server otağı yaradılmış, ehtiyat mərkəzi qurulmuş, Arxiv 
Mərkəzi təşkil olunmuş, həmçinin kommunal xidmətlər üzrə ödənişlər “ASAN 
ödəniş” sisteminə inteqrasiya edilmişdir;
   “ASAN xidmət” mərkəzlərində və 1 saylı Bakı “ASAN Kommunal” mərkəzində, 
SOCAR-da və yanacaq doldurma məntəqələrində, biznes və ticarət 
mərkəzlərində, avtomobil dayancaqlarında, Dövlət Yol Polis İdarələrində 
(şöbələrində), “Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı”nda yeni “ASAN 
ödəniş” terminallarının quraşdırılması, texniki dəstəyin verilməsi, proqram 
təminatının inkişafı davam etdirilmişdir; 
   Ödənişlərin həyata keçirilməsini rahatlaşdırmaq üçün hüquqi və fiziki şəxslər 
tərəfindən ödənişlərin (nağd və nağdsız) qəbuluna, həmçinin pulun qalığının 
əskinaz və qəpik formasında qaytarılmasına imkan verən və avtomatik rejimdə 
fəaliyyət göstərən “ASAN ödəniş” terminallarının əhatə dairəsi genişləndirilmiş 
və terminal sayı artırılmışdır;
  Sistemin internet portalı ( ) yeni dizaynla təkmilləşdirilərək www.asanpay.az
vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. Hazırda portalda “Elektron kabinet”dən 
yararlanmaq üçün qeydiyyatdan keçmək imkanı, elektron və ya mobil imza ilə 
daxil olmaq imkanı vətəndaşlara təqdim edilir. Vətəndaşların “Elektron kabinet” 
vasitəsilə tətbiq olunan inzibati cərimələrlə bağlı detallı və hərtərəfli 
informasiyalar ilə tanış olmaq imkanı yaradılmışdır; 
  Terminallarda inkassasiya əməliyyatlarının təhlükəsizliyinin artırılması 
məqsədilə kart sisteminin təkmilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Həmçinin, 
terminalların yeni proqram təminatının vahid mərkəzdən yenilənməsi təmin 
edilmişdir. Həyata keçirilmiş ödənişlərin iştirakçı tərəflər arasında üzləşdirilməsi 
təmin edilmiş və müvafiq üzləşdirmə interfeysi hazırlanmışdır;
   Sistemin dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə ehtiyat mərkəz qurulmuş 
və paralel formada işləməsinə nail olunmuşdur; 
   Sistem Daxili İşlər və Vergilər Nazirliyi ilə yanaşı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
uyğun informasiya sistemləri ilə inteqrasiya edilərək inzibati cərimə növündə 
inzibati tənbeh tətbiq edilməsi barədə qərarların real vaxt rejimində əldə 
edilməsi təmin edilmişdir;
   Cərimələrin toplanılmasını, idarə edilməsini və ödənilməsini təmin edən amma 
informasiya sistemi olmayan dövlət orqanlarının da sistemə cəlb edilməsi 
məqsədi ilə sistemdə xüsusi “İnteqrasiya” modulu hazırlanmışdır. Dövlət 
orqanlarının xüsusi səlahiyyətli əməkdaşları onlara verilmiş imkanlar daxilində 
inzibati xəta üzrə qərarların sistemə daxil edilməsini “İnteqrasiya” modulu 
vasitəsilə təmin edir. Bu isə ayrı-ayrılıqda elektron informasiya sistemlərinə 
çəkiləcək xərclərin azaldılmasına və inzibati cərimələr barədə məlumatların 
vahid sistemdə toplanılmasına xidmət edir. “İnteqrasiya modulu” ilə sistemə 
daxil edilən məlumatlar daha sonra sistemin imkanları ilə vətəndaşlara 
çatdırırlır;
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   “İnteqrasiya modulu”nda effektiv istifadənin təmin edilməsi üçün 20-21 iyul 
tarixlərində inzibati cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti olan dövlət orqanlarının 
əməkdaşlarına xüsusi təlimlər keçirilmişdir;
  Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanlarının ödənişlərinin “ASAN ödəniş” 
sistemi üzərindən aparılması məqsədilə “ASAN ödəniş” portalında “Bələdiyyə 
orqanları” bölməsi yaradılmış, həmin bölmə üzrə məlumatların Kütləvi Ödənişlər 
üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemindən əldə edilməsi təmin edilmişdir. 
Hazırda bölmədə “Mənfəət vergisi”, “Torpaq vergisi”, “Əmlak vergisi”, “Yerli 
ödənişlər”, “Mədən vergisi” ilə bağlı ödənişlərin şəxsiyyət vəsiqəsi və VÖEN 
məlumatları ilə identifikasiya edilərək ödənilməsi mümkündür. Həmin 
ödənişlərin “ASAN ödəniş” terminalları üzərindən aparılmasının təmin edilməsi 
ilə bağlı tədbirlərin görülməsi davam etdirilir; 
  “ASAN ödəniş” sisteminə 29 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı qoşulmuşdur. 
Bunlardan 3 orqan (Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya 
Xidməti) sistemə birbaşa qoşulmuşdur. Digər 26 mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanının sistemə qoşulması “İnteqrasiya modulu” üzərindən təmin edilmişdir. 
Eyni zamanda 71 yerli icra hakimiyyəti orqanı da sistemə “İnteqrasiya modulu” 
üzərindən qoşulmuşdur. Həmçinin sistemin internet portalı üzərindən 
Azərbaycan İpoteka Fondu və bələdiyyə orqanlarına olan ödənişlərin həyata 
keçirilməsi imkanı da təmin olunmuşdur.
   2016-cı il ərzində terminallar vasitəsilə 45.935, asanpay.az portalı vasitəsilə 
42.618 sayda ödəniş həyata keçirilmişdir. İnzibati cərimələrlə bağlı ümumilikdə 
ödənişlərin sayı 2015-ci illə müqayisədə 5,5 dəfə artaraq 3.644.307 AZN 
vəsaitın dövlət büdcəsinə ödənilməsi “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsilə təmin 
edilmişdir.
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Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri

 “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli, 
262 nömrəli Fərmanının (o cümlədən 2016-cı il 9 iyun tarixində Fərmana edilmiş 
dəyişikliklər ilə bağlı yeni tapşırıqların) icrasını təmin etmək məqsədilə 
aşağıdakı işlər görülmüşdür:
  Dövlət xidmətləri haqqında müvafiq məlumatların (xidmətin adı, məzmunu, 
hüquqi əsası, tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması, ödənişli 
xidmətin məbləği və s.) əldə edilməsinin asanlaşdırılması üçün çoxfunksiyalı 
axtarış sistemi tətbiq edilən Dövlət Xidmətləri Portalı ( ) ictimaiyyətin www.dxr.az
istifadəsinə verilmişdir;
   Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri informasiya sisteminin aparılması və 
təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarından ibarət 
“Elektron Reyestri İdarəetmə Qrupu” yaradılmışdır;
   2016-cı ilin iyul ayında Dövlət Agentliyinin Təlim Mərkəzində ümumilikdə 40-a 
yaxın dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxs, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxs və büdcə 
təşkilatının nümayəndələrinə Elektron Reyestrə xidmətlər barədə məlumatların 
daxil edilməsi və sistemdən istifadə ilə bağlı təlimlər keçirilmişdir;
   Dövlət xidmətləri barədə məlumatların Elektron Reyestrdə yenilənməsi və bu 
prosesin daim nəzarətdə saxlanılması üçün müvafiq orqanlara məktublar 
göndərilmiş, habelə işçi qaydasında danışıqlar aparılmışdır;
  Dövlət Xidmətləri Portalı təkmilləşdirilərək dövlət xidmətlərinin təşkili və 
göstərilməsinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi sistemi və dövlət 
xidmətləri barədə xidmət istifadəçilərinin şikayət və təkliflərini göndərmə 
platforması - ASAN müraciət yaradılmışdır;
   Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi qaydaları, 
habelə portalda aparılan yeniliklər ilə bağlı oktyabr ayında qurumlara geniş 
təqdimat keçirilmişdir;
  “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə sistemi yaradılmış, həmin sistem 
Elektron Reyestrə inteqrasiya olunmuş və  portalı üzərindən www.dxr.az
tətbiqinə başlanılmışdır. Bu məqsədlə “asanindex.gov.az”, “asanindeks.gov.az” 
və “muraciet.gov.az” domen adları ayrılmış və istifadəsi planlaşdırılır; 
  23 dövlət orqanının 200-dən çox xidmətinın “ASAN xidmət indeksi” üzrə 
qiymətləndirilməsi ilə bağlı həmin orqanlar tərəfindən 1 noyabr – 30 dekabr 
tarixlərində sorğu anketlərinin cavablandırılması və təsdiqedici sənədlərin 
sistemə yüklənməsi həyata keçirilmişdir. Dövlət Agentliyi tərəfindən 2017-ci 
ildən qiymətləndirməyə başlanacaqdır;
  Qurumların öz rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında dövlət xidmətləri 
bölməsinin yaradılması, burada müvafiq dövlət xidmətləri barədə Elektron 
Reyestrdəki məlumatlara keçidin yerləşdirilməsi və elektron xidmətlərin həmin 
bölmədən həyata keçirilməsi ilə əlaqədar təşkilatı-texniki tədbirlər görülmüşdür;
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  Qurumların göstərdiyi xidmətlərlə bağlı daxil olan müraciətlərin (təklif və 
şikayətlərin) aidiyyəti üzrə müraciətə baxan subyektlərə göndərilməsinin və 
onlar tərəfindən cavablandırılmasının Elektron Reyestr vasitəsilə təşkil edilməsi 
üçün müvafiq texniki və proqram təminatı hazırlanmışdır.
   Müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən eyni xidmətlərin göstərilməsini müəyyən 
etmək üçün Elektron Reyestrdə eyni adlı xidmətlər unikallaşdırılmış və hazırda 
Elektron Reyestrə daxil olunması üçün 115 dövlət orqanı (o cümlədən yerli icra 
hakimiyyəti orqanları) tərəfindən təqdim edilmiş 604 unikal dövlət xidməti 
haqqında məlumatlar Dövlət Agentliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiqlənmişdir. 

“ASAN Viza”

  “Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və “ASAN Viza” 
sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 1 iyun tarixli 923 nömrəli Fərmanına əsasən “ASAN Viza” sistemi 
yaradılmışdır. “ASAN Viza” sistemi ilə bağlı aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir:
  Müvafiq proqram təminatı yazılmış, texniki infrastruktur formalaşdırılmış, 
“Texniki təsvir sənədi” üzrə sistem hazırlanmış və aidiyyəti informasiya 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdir.
   “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə vizaların verilməsi prosesi elektronlaşdırılmış 
və sadələşdirilmişdir. Sistem çoxdilli, sadə interfeysə malik, bütün növ cihazları 
adaptiv dizaynda, internet səhifədən və inzibatçı panelindən ibarətdir.
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   Sistem ölkəmizə gəlmək istəyən şəxslərə üç iş günü ərzində onlayn vizanı 
elektron formada almağı təmin edir. Sistemdə 81 ölkə və 6 növ səyahət sənədi 
üzrə əcnəbilərin (turistlərin) 30 günlük 1 girişli viza almaq imkanları təmin 
edilmişdir. Vizanın rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan 20 USD rüsumun 
elektron ödənilməsi imkanı yaradılmışdır. Müraciət edən şəxslər anket 
məlumatlarını və pasportun fotoşəkil olan səhifəsinin skanını sistemə 
yükləməklə və onlayn ödəniş etməklə viza üçün müraciət edirlər. Viza 
müraciətinə maksimum 3 (üç) iş günü ərzində baxılır və nəticəsi haqqında yekun 
qərar əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin elektron poçt ünvanına 
göndərilir. Bundan başqa, şəxs sözügedən əməliyyatların hər-hansı birini 
tamamlamadığı halda istənilən vaxt sistemə daxil olaraq yarımçıq müraciətini 
tamamlaya bilir. Sistemdə viza müraciətlərinin bir nəfərlik, 2 nəfərdən 10 
nəfərədək ailə qrupu, 10 nəfərdən 300 nəfərədək böyük qrup (əsasən turizm 
şirkətləti üçün) olaraq 3 növünün əldə edilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur.
   2016-cı il 16 dekabr tarixində “ASAN Viza” portalının dövlət qurumlarının 
rəsmiləri, Bakıda yerləşən diplomatik korpus nümayəndələri, ölkənin böyük 
turizm şirkətlərinin rəhbərləri, ekspertlər, yerli və beynəlxalq media təmsilçilərinə 
təqdimatı keçirilmişdir. 
   19-20 dekabr tarixlərində Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarına “ASAN 
Viza” sistemi ilə əlaqədar təlimlər təşkil olunmuşdur.
   “ASAN Viza” sistemi 12 dekabr tarixindən  domeni üzəwww.evisa.gov.az -
rindən pilot rejimdə fəaliyyətə başlamış və hesabat ilinin son statistikasına 
əsasən 137 əcnəbi viza üçün müraciət etmişdir. Bundan başqa, hesabat ilində 
“ASAN Viza” sisteminin əks əlaqə modulu vasitəsi ilə texniki dəstək, təklif və 
sorğu olaraq 30-dək müraciət cavablandırılmışdır. 
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Sosial innovasiyalar 

    Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, yeni innovasiyala-
rın tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun yüksək səviyyədə saxlanılması üzrə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tövsiyə və tapşırıqları daim nəzarətdə 
saxlanılmış və davamlı tədbirlər görülmüş, Respublikamızda aparılan iqtisadi 
islahatlara dəstək çərçivəsində müxtəlif sosial layihələr həyata keçirilmişdir.
   Qəbələ və Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzlərinin açılışları zamanı 
təqdim edilən layihələrdən aşağıdakılar reallaşdırılmışdır:
 müxtəlif ictimai yerlərdə quraşdırılan simsiz internet modemləri vasitəsilə 
insanların internetə əlçatanlığını təmin edəcək “ASAN WiFi” layihəsi vasitəsilə 
vətəndaşlara məlumatların daha asan çatdırılması təmin edilmişdir. Hazırda 
layihə 1 saylı və 3 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzlərində təqdim edilir. Yaxın 
vaxtlarda “ASAN WiFi”ın Dəmir Yol Vağzalında tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.
  “ASAN xidmət” mərkəzlərində könüllü fəaliyyəti göstərən və məzun könüllülə-
rin biznes ideyalarının dəstəklənməsi üçün BAŞLA (Biznesə ASAN Şəffaf 
Leqal Addım) layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihənin əsas məqsədi gənclərin 
öz bizneslərini qurmaqla iqtisadiyyata töhfə verməsinə kömək etmək, həmçinin 
bazarı ancaq idxal hesabına formalaşan məhsulların yerli istehsalına nail 
olmaqdır. Bu layihə eyni zamanda özəl sektorun inkişaf etdirilməsi və innovativ 
məhsulların istehsalının təşviq edilməsi məqsədilə investorlarla ideya 
müəlliflərini vahid mühitdə görüşdürülməsinə xidmət edir.
    Layihə, həmçinin fərdi brendlərin formalaşdırılması və hazırlanan məhsulların 
ölkə xaricinə çıxarılması üçün xarici satış kanallarının tapılmasına, habelə 
bizneslərin gəlirliliyinin artırılması üçün reklam və marketinq işlərində dəstək 
göstərir. BAŞLA layihəsi 2016-cı ilin mart ayından fəaliyyətə başlamış və ilkin 
olaraq pilot layihə kimi 4 layihə seçilmiş və onların reallaşdırılması istiqamətində 
işlər görülmüşdür. Layihə çərçivəsində könüllülərin biznes savadlılığının 
artırılması, onların biznes mühitinə adaptasiyası məqsədilə mütəmadi təlimlər 
keçirilir. Gənc sahibkarlar, biznes konsultantlar, iri şirkətlərin ayrı-ayrı 
departamentlərinin rəhbər şəxsləri sahibkar kimi formalaşmaq, biznesdə 
risklərin qarşısının alınması, uğurlu iş adamı olmaq üçün tələb olunan bilik və 
təcrübələrini gənclərlə bölüşürlər. 
   BAŞLA layihəsi çərçivəsində təşkil edilən “BAŞLA Talk” biznesə yenicə qə-
dəm qoymuş könüllülərin qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması, 
onlarda biznes mühiti, rəqabətlilik haqqında təsəvvür yaratmaq və bir şirkətin 
fəaliyyəti üçün lazım olan bütün istiqamətlərdə gənc biznesmenləri 
təlimatlandırmaqdır. “BAŞLA Talk” çərçivəsində marketinq, maliyyə, hüquq, 
reklam, biznes konsaltinq sahələrində ixtisaslaşmış, həmçinin öz biznesini 
qurmuş sahibkarlar təcrübələrini bölüşür, yeni şirkətlərin qurulması və 
formalaşması istiqamətində tövsiyələrini verirlər.
   Bakı şəhərində yerləşən “ASAN xidmət” mərkəzlərində vətəndaşlara təqdim 
edilən “ASAN Chekup” layihəsi onların cəmi 6 dəqiqəyə 27 aclıq və 23 toxluq 
meyarı üzrə müayinədən keçirilməsini təmin edir. Müayinədən keçən hər bir 
vətəndaşın sağlamlıq nəticələri SMS şəklində onun telefonuna göndərilir və 
sistemdə formalaşdırılmış şəxsi kabinetdə saxlanılır. “Check-up” müayinələrinin 
gələcəkdə daha geniş miqyasda tətbiqi nəzərdə tutulur. 
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     Vətəndaşlara qısa vaxtda 42 parametr üzrə müayinə olunmağa imkan verən 
bir sıra avadanlıqdan ibarət səyyar tibbi müayinə çantası olan “Sağlam yaşam 
platforması - çanta və portal” layihəsi hazırlanmışdır.
  Aşağıdakı layihələrin üzərində iş aparılmış və yaxın zamanlarda 
reallaşdırılması nəzərdə tutulur:
  “ASAN iLAB” innovasiya laboratoriyası - “iLAB” innovativ texnologiyalar və 
proqram təminatı yaradılması ilə bağlı layihələri cəlb edərək onların 
reallaşdırılması, hazır məhsul istehsalına dəstəyin göstərilməsi və məhsulun 
yerli və xarici bazarlara çıxarılmasına xidmət edən innovasiya laboratoriyasıdır.
  “iLAB store” layihəsi - “i-LAB” çərçivəsində istehsal edilmiş innovativ 
texnologiyalar və proqram təminatları haqqında məlumatların yerləşdiyi vahid 
portaldır. Portalda informasiya texnologiyaları məhsullarının onlayn satışı da 
həyata keçiriləcək.
   “Kredit Reytinq” Sistemi - Əhalinin iş yeri, gəliri, öhdəlik və borcları əsasında 
onların məsuliyyət və ödəmə qabiliyyətini ölçən alətdir. Bu sistemin əsasən 
bank, bank olmayan kredit təşkilatları, daxili kredit və ya ipoteka verən təşkilatlar 
tərəfindən istifadəsi nəzərdə tutulub.
   Eyni zamanda aşağıdakı layihələrin konseptləri hazırlanmış və bu layihələrin 
2017-ci ildə həyata keçirilməsi üçün müvafiq (informasiya sisteminin 
yaradılması və s.) tədbirlər görülməyə başlanmışdır:
   “ASAN TV” tətbiqi - Azərbaycana idxal ediləcək bütün smart televizorlarda 
istifadəyə hazır xüsusi bir tətbiqdir. Tətbiq vasitəsilə insanlar televizorda ASAN 
Radionu dinləyəcək, “ASAN xidmət”in fəaliyyəti, mərkəzlərə getmək üçün 
ictimai nəqliyyat vasitələri, həmçinin mərkəzlərdə növbəlilik statistikası və digər 
zəruri məlumatları əldə edəcəklər.
  “Ready 1.0-hazır sənəd” cihazı - vətəndaşlar bu cihazlar vasitəsilə sə-
nədlərin hazır olması barədə SMS, elektron poçt vasitəsilə real vaxt rejimində 
məlumatlandırılacaq, hazır sənədin verilməsi proseduru daha da səmərəli təşkil 
olunacaq.
    Xilasetmə qolbağı - suda batma zamanı istifadə edilən bu qolbaqlar GPS ilə 
təmin olunub, avtomatik işə düşmə xüsusiyyətinə malikdir.
    Sosial Layihələr Portalı - Portal dövlət və özəl təşkilatlar tərəfindən həyata 
keçirilən bütün sosial layihələrin vahid elektron mühitdə elan olunmasına xidmət 
edəcək. Bununla da daha çox insan bir ünvana daxil olmaqla bütün layihələr 
haqqında məlumat əldə edəcək. 
  “We Care” Sağlamlığa nəzarət monitorinq sistemi - mobil cihazlar va-
sitəsilə fərdlərə öz sağlamlıqlarına mütəmadi nəzarət etmək imkanı verir. 
Huşunu itirən şəxsin yerini GPS vasitəsilə təyin etmək, saat vasitəsilə ürək 
döyüntülərini və qan təzyiqini ölçmək mümkün olacaq. Toplanılan məlumatlar 
aidiyyəti üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, fərdlərin yaxınlarına, Təcili Tibbi 
Yardıma və digər arzuolunan yerlərə və şəxslərə göndəriləcək. Bu məlumatlar 
GSM və Azərbaycanın orbitdəki peyki vasitəsilə toplanılacaq.
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    Uşaq evlərində və internat məktəblərində, aztəminatlı ailələrdə böyüyən və 
kənardan qulluğa ehtiyacı olan uşaqların arzularının həyata keçirilməsində hər 
bir şəxsin könüllü iştirakının təmin edilməsi üçün “ASAN məktub” 
(www.asanmektub.az) layihəsi 2016-cı ildə daha geniş şəkildə təşkil edilmişdir: 
    il ərzində layihə çərçivəsində müxtəlif işlər görülmüş, o cümlədən “Bu günün 
oxucusu, sabahın qurucusu!” adlı kitab aksiyası həyata keçirilmişdir. Aksiyaya 
dəstək olan şəxslərdən toplanmış kitablar ucqar rayonlarda yaşayan azyaşlı 
vətəndaşlarımıza paylanmışdır.

 
“ABAD” 

  “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “ABAD” publik hüquqi 
şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
23 sentyabr tarixli 1047 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının 
sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və rəqabətqabiliyyətli 
ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılmasına dəstək vermək məqsədi ilə sosial 
yönümlü layihələri həyata keçirəcək “ABAD” (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) 
mərkəzlərinin yaradılmasına başlanmışdır.
  “ABAD” layihəsi vasitəsi ilə ailə bizneslərinin formalaşdırılması, müxtəlif 
təsərrüfatlar vasitəsilə məhsulların istehsalı, xidmətlərin göstərilməsi və 
brendləşdirilməsi, istehsalçıya və tələbata uyğun keyfiyyətli məhsulların istehsal 
və istehlakının təşviq edilməsi, innovativ üsullar tətbiq olunmaqla fəaliyyətin 
istiqamətləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir. “ABAD” mərkəzilərinin əsas məqsədi 
regionların sosial-iqtisadi inkişafına dəstək vermək, ailə bizneslərində müasir 
texnologiyaların tətbiqini təmin etmək, ailə brendlərinin formalaşmasına dəstək 
olmaqdır. Layihənin icrası ilə Azərbaycanda və dünya səviyyəsində rəqabət 
apara biləcək ailə bizneslərinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur.
   Bu prosesdə ilkin olaraq müxtəlif istehsal sahələrinə uyğun seçilmiş ailələrə 
avadanlıqlardan istifadə və istehsal gigiyenası, sənədlərin hazırlanması, 
qablaşdırma və dizayn, məhsulların bazara çatdırılması üzrə təlimlər keçirilir. Bu 
ailələr müasir istehsal avadanlıqlarına malik konteynerlərlə təmin olunur.
     Hesabat ilində “ABAD” layihəsi çərçivəsində aşağıdakı işlər görülmüşdür:
  4 ədəd nümayiş məqsədi ilə hazırlanmış istehsal konteyneri 2016-cı il 3  
sentyabr tarixində Masallı rayonunda ilk “ASAN həyat” kompleksinin açılışında 
“ABAD” layihəsinin təqdimatında ölkə başçısına təqdim edilmişdir;
  Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal 
iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 
artırılmasına və rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılmasına 
dəstək vermək məqsədi ilə pilot layihə çərçivəsində Masallı və Balakən regionları 
üzrə potensial “ABAD”-çıların müəyyən edilməsi üçün geniş təhlillər aparılmış, 
təsərrüfatlara və ailələrin istehsal sahələrinə yerində baxışlar keçirilmiş və 
“ABAD”-çıların ilkin reyestri formalaşdırılmışdır;

Hesabat-201629



   Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Dövlət Agentliyi arasında 
“ABAD” mərkəzlərin fəaliyyət sahələri ilə bağlı Korporativ Əməkdaşlıq Sazişi 
imzalanmışdır;
   Azərbaycan Texnologiyalar Universiteti ilə regionlarda təsərrüfatların təhlili, 
həyata keçiriləcək layihələrə universitetin müəllim və tələbələrinin texnoloq və 
ekspert qismində cəlb edilməsi və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq edilməsinə 
dair memorandum imzalanmışdır;
   ABAD üzvü olmağa hazırlaşan namizədlərin ilkin seçimi keçirilmiş, konkret 
ailələrlə birbaşa işə və ailə biznesinin texniki və maliyyə tərəflərinin 
hesablanmasına başlanılmışdır. 
2017-ci ilin birinci rübündə 10, ikinci rübündə daha 10 ailəyə monoblok (istehsal 
konteyneri) dəstəyi, 2 ailəyə (biri ixrac məhsulları olaraq) avadanlıq dəstəyi, 10-
dan çox ailəyə marketinq və satış dəstəyi nəzərdə tutulmuşdur. 2017-ci il üçün 
hədəf 80 ABAD-çı olaraq müəyyən edilmişdir.
Növbəti il ərzində Balakən və İsmayıllı rayonlarında ABAD mərkəzlərin açılması 
nəzərdə tutulur.
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Beynəlxalq əlaqələr

    “ASAN xidmət” idarəetmə üsulu - beynəlxalq arenada

   2016-cı ildə Dövlət Agentliyi tərəfindən beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi, xarici tərəfdaşlarla əlaqələrin genişləndirilməsi, beynəlxalq 
arenada “ASAN xidmət” modelinin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində 
qabaqcıl təcrübə kimi təbliği və digər ölkələrdə tətbiqinin təşviq edilməsi 
istiqamətində tədbirlər görülmüşdür.
  Əfqanıstan İslam Respublikasının maliyyə nazirinin 5 saylı Bakı “ASAN xid-
mət” mərkəzinə tanışlıq səfərindən sonra qarşı tərəf “ASAN xidmət” modeli 
əsasında Əfqanıstanda dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsinin 
təkmilləşdirilməsi və bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən müvafiq köməkliyin 
göstərilməsi üçün Dövlət Agentliyinə rəsmi şəkildə müraciət etmişdir.
  Bu istiqamətdə 2016-cı il fevral və mart aylarında tərəflərin nümayəndə 
heyətlərinin müvafiq olaraq Kabil və Bakı şəhərlərinə etdiyi səfərlər zamanı 
geniş müzakirələr aparılmış, “ASAN xidmət”in digər oxşar modellərlə 
müqayisədə üstün cəhətləri təfsilatlı şəkildə təhlil edilmişdir.
Əfqanıstan tərəfi “ASAN xidmət” modeli əsasında Əfqanıstanda qabaqcıl dövlət 
xidmətlərinin göstərilməsi mexanizminin təsis edilməsi üzrə Anlaşma 
Memorandumunun imzalanması təklifi ilə çıxış etmişdir. Müvafiq sənəd layihəsi 
hazırlanmış, Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyləri 
nəzərə alınmaqla Əfqanıstan tərəfi ilə razılaşdırılmışdır.
  2016-cı il 12-13 iyul tarixində Dövlət Agentliyinin sədrinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti Əfqanıstan İslam Respublikasının paytaxtı Kabil şəhərinə 
səfər etmişdir.
  Dövlət Agentliyinin beynəlxalq fəaliyyəti nəticəsində Əfqanıstan İslam 
Respublikasında “ASAN xidmət” modelinin tətbiqi üzrə Anlaşma Memorandumu 
imzalanmışdır.
   Anlaşma Memorandumunda “ASAN xidmət” modeli əsasında dövlət və özəl 
xidmətlər göstərən “vahid məkan” qurumunun yaradılması vasitəsilə Əfqanıstan 
İslam Respublikasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsinin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində tərəflərin həyata keçirəcəkləri fəaliyyət öz əksini 
tapmışdır. Anlaşma Memorandumu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1035 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Əfqanıstanda “ASAN xidmət” modelinin əsasında dövlət və özəl xidmətlər 
göstərən “ASAN Khedmat” adlı “vahid məkan” qurumu təsis edilmişdir 
( ).http://asan.gov.af/en/
    Sənədin qüvvəyə minməsindən sonra praktiki fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi 
istiqamətində Əfqanıstanın “ASAN Khedmat” qurumunun aidiyyəti idarələrinin 
əməkdaşlarının Azərbaycana səfərləri təşkil edilmiş və Dövlət Agentliyinin 
mütəxəssisləri tərəfindən onlara müvafiq sahələr (hüquqi aktların 
tənzimlənməsi ,  x idmət prosesinin sadələşdir i lməsi ,  nəzarət  və 
qiymətləndirmənin təşkil i, həmçinin insan resursları, informasiya 
texnologiyaları, ictimaiyyətlə əlaqələr, beynəlxalq əlaqələr) üzrə təlimlər 
keçirilmişdir. 
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   Bundan əlavə, “ASAN Khedmat”da xidmət göstərəcək qurumların rəhbər 
səviyyəsində nümayəndə heyəti noyabr ayında Bakıya səfər etmiş və “ASAN 
xidmət”in fəaliyyəti ilə əyani şəkildə tanış olmuşdur. Bu istiqamətdə işlər davam 
etdirilir.
   Hesabat dövründə Azərbaycana səfər edən xarici ölkələrin, beynəlxalq 
hökumətlərarası və digər təşkilatların nümayəndə heyətləri “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin fəaliyyətinə böyük maraq göstərmişlər. 2016-cı il ərzində “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinə 90-dan çox xarici ölkənin dövlət və özəl qurumlarının, 
beynəlxalq təşkilatların və səfirliklərin nümayəndə heyətləri səfər etmişdir.
    Müstəsna olaraq “ASAN xidmət” modeli ilə tanış olmaq və Dövlət Agentliyi ilə 
əməkdaşlıq qurmaq məqsədi ilə Azərbaycana Albaniya Respublikasının Birgə 
Xidmətlərin Göstərilməsi Agentliyi (ADİSA), İran İslam Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının İnformasiya Texnologiyası, Rabitə və Təhlükəsizlik 
Mərkəzi, Misir Ərəb Respublikasının İnzibati Nəzarət İdarəsi, İndoneziya 
Respublikasının Administrativ və Bürokratik İslahatlar Nazirliyi, Ukraynanın 
Kiyev şəhər Administrasiyasının Dövlət Xidmətləri İdarəsinin nümayəndə 
heyətləri səfər etmişlər.
  Bu qurumların nümayəndələri Bakı şəhərində yerləşən “ASAN xidmət” 
mərkəzləri və regionlardakı Səyyar ASAN avtobuslarının fəaliyyəti ilə əyani 
şəkildə tanış olmuş və Dövlət Agentliyi ilə mümkün əməkdaşlıq məsələləri ilə 
bağlı müzakirələr aparmışdır.
    Bundan əlavə, Böyük Britaniya, Pakistan, İsveçrə Konfederasiyası, Kamboca 
Krallığı, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan, Türkmənistan, Türkiyə, Beynəlxalq 
Prokurorlar Assosiasiyası, İslam İnkişaf Bankı, Avropa Hüquqşünas Tələbələr 
Assosiasiyasının (ELSA) Bakı Yay Hüquq Məktəbinin iştirakçıları, ABŞ-ın 
Corciya Texnologiya İnstitutu, Avropa Xalq Partiyası, Avropa İttifaqı-Azərbaycan 
Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi və digər beynəlxalq tərəfdaşların 
nümayəndələrinin Bakıdakı “ASAN xidmət” mərkəzlərinə səfərləri təşkil edilmiş 
və onlar üçün xüsusi təqdimatlar təşkil edilmişdir.
   Həmçinin Türkiyə, Böyük Britaniya, İsveçrə, Koreya Respublikası, Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığı, Əfqanıstan, Fransa, Bosniya və Herseqovina, İsrail və 
Rumıniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinə tanışlıq səfərləri təşkil edilmişdir.
  “ASAN xidmət” mərkəzlərinə tanışlıq səfəri etmiş şəxslər arasında İsveçrə 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə Regional direktoru, ABŞ-ın 
Nevada Ştat Assambleyasının sədri, Türkiyə Respublikasının Ali Məhkəməsinin 
sədri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) sabiq prezidenti Rene 
van der Linden, Cənubi Afrika Respublikasının Türkiyə Respublikasındakı səfiri, 
Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti, Koreya Respublikasının daxili işlər 
naziri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının rəhbərinin müavini, 
Avropa və MDB ölkələri üzrə Regional Büronun direktoru, Afrika İttifaqının siyasi 
məsələlər üzrə komissarı, Bolqarıstanın vitse-prezidenti, İndoneziya 
Respublikasının Administrativ və Bürokratik İslahatlar nazirinin müavini, İran 
İslam Respublikasının daxili işlər nazirini xüsusilə qeyd etmək olar.
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Dövlət Agentliyinin 
beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlığı

    Hesabat ilində “ASAN xidmət” modelinin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qabaqcıl təcrübə kimi təşviq edilməsi ilə 
bağlı bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə Dövlət Agentliyinin nümayəndələrinin iştirakı 
təmin edilmişdir. 
   2016-cı il ərzində Dövlət Agentliyi nümayəndələrinin müxtəlif ölkələrə 40-a 
yaxın səfəri təşkil edilmiş və ümumilikdə 10-dan çox təqdimat həyata keçirilmişdir.
  - 8-10 fevral tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində 
keçirilmiş IV Ümumdünya İdarəetmə Zirvə Toplantısında Dövlət Agentliyinin 
sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbirdə “Davamlı 
inkişaf məqsədləri fəaliyyətdə” mövzusunda təşkil olunmuş paneldə Dövlət 
Agentliyinin sədri çıxış etmiş və davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün 
dövlət idarəetməsinin və onun əsas istiqamətlərindən olan dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsinin vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırmışdır. Tədbir 
çərçivəsində Dövlət Agentliyinin sədri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq və İnkişaf naziri və Smart Dubay Təşkilatının baş direktoru ilə 
ikitərəfli görüşlər keçirmişdir.
    - 4 mart tarixində Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının nəqliyyat, 
sənaye və rabitə nazirinin dəvəti ilə Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti 
Maxaçqala şəhərində “Dağıstan Respublikasında dövlət və bələdiyyə 
xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz”in yeni binasının açılış 
mərasimində fəxri qonaq qismində iştirak etmişdir. Səfər çərçivəsində Dövlət 
Agentliyinin “İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC və Dağıstan Respublikasının 
“Dağıstan Respublikasında dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə 
çoxfunksiyalı mərkəz” dövlət avtonom müəssisəsi arasında dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.
    - 2-3 iyun tarixlərində Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində Avropa 
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramının “Demokratiya, Qabaqcıl İdarəçilik və 
Sabitlik” üzrə 1-ci Platformasının “Dövlət İdarəetməsinin İslahatları Paneli”nin 10-
cu iclası keçirilmişdir.
    - 19 avqust tarixində Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində “Dövlət 
İdarəçiliyi üzrə Azərbaycan - Koreya Əməkdaşlıq Forumu” keçirilmişdir. Forumun 
panellərində Koreya Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət və özəl qurumlarının nümayəndələri təqdimatlarla çıxış 
etmişlər. Forum çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Koreya 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi arasında e-hökumət və dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu” 
imzalanmışdır. Anlaşma Memorandumunda iki ölkə arasında qarşılıqlı olaraq 
mütəxəssislərin mübadilə edilməsi və birgə araşdırmaların aparılması, 
mütəxəssis məsləhəti və texniki yardımın göstərilməsi kimi fəaliyyətlər, təhsil 
proqramları, təlimlər, ixtisaslaşmış kurslar və digər vasitələr də daxil olmaqla 
insan resurslarının bacarıqlarının artırılması məsələləri əksini tapmışdır. 
Anlaşma Memorandumu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 
noyabr tarixli 1101 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
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 - 6-7 oktyabr tarixlərində Seul şəhərində keçirilmiş 3-cü Busan Qlobal 
Əməkdaşlıq Forumunda Dövlət Agentliyinin sədr müavininin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Forumun plenar iclası zamanı Azərbaycanda 
dövlət idarəçiliyi və dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində həyata keçirilən 
institusional islahatların tərkib hissəsi olaraq yaradılmış “ASAN xidmət” modelinin 
fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 
  - 31 oktyabr - 4 noyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhə-
rində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cənub-Cənub Əməkdaşlığı Ofisi tərəfindən 
təşkil olunmuş ”Cənub-Cənub Əməkdaşlığının İnkişafı üzrə Qlobal Forum”da 
Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbir çərçivəsində təşkil 
olunmuş “Ərəb, Avropa və MDB ölkələri üzrə 1-ci Regional Şəbəkə Forum”unda 
dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində Azərbaycanın nailiyyətləri, o 
cümlədən “ASAN xidmət” təcrübəsi barədə geniş təqdimatla çıxış edilmişdir. Eyni 
zamanda Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti BMT, İslam İnkişaf Bankı, 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının müvafiq idarələrinin rəhbər və 
nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
  - 9-10 noyabr tarixlərində “Hökumət 3.0 Qlobal Forumu” mövzusunda Koreya 
Respublikasının Busan şəhərində keçirilmiş beynəlxalq tədbirdə Dövlət 
Agentliyinin sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Forumun 
keçirilməsində məqsəd idarəetmə sahəsində müasir çağırışların müəyyən 
edilməsi və bu sahədə ən son innovasiyaların müzakirəsi olmuşdur. Həmçinin 
forum dövlət və vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqə sahəsində uğurlu 
təcrübələrin nümayiş etdirilməsi üçün platforma qismində çıxış etmişdir. Forum 
çərçivəsində “Daha Ağıllı Hökumət” mövzusunda təşkil olunmuş paneldə Dövlət 
Agentliyinin nümayəndəsi çıxış etmişdir.
  - 7-8 dekabr tarixlərində Efiopiyanın paytaxtı Əddis-Əbəbə şəhərində yerləşən 
Afrika İttifaqının mənzil qərargahında “ASAN xidmət”in təcrübəsinə dair geniş 
təqdimat edilmişdir. Həmçinin Afrika İttifaqının mənzil qərargahında “ASAN 
xidmət”in fəaliyyəti və nailiyyətlərini əks etdirən stend qurulmuşdur. Səfər 
çərçivəsində Efiopiyanın bir sıra dövlət qurumlarının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə 
də görüşlər keçirilmişdir.
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Statistika

   “ASAN xidmət” mərkəzlərində 2016-cı ildə 5.143.809 müraciət, Mərkəzlərin 
bütün fəaliyyəti ərzində isə 12.201.418 müraciət qeydə alınmışdır. Aşağıda 
təqdim edilmiş cədvəl və qrafiklər 2016-cı il ərzində Mərkəzlərdə qeydə alınmış 
vətəndaş müraciətləri üzrə əsas statistik göstəriciləri əks etdirir:

    2016-cı ildə Mərkəzlərdə qeydə alınmış müraciətlərin 93.8%-i xidmətlə təmin 
edilmişdir. İmtina hallarının həcmi isə 0.5% təşkil etmişdir.

    
    Elektron sistem vasitəsi ilə “ASAN xidmət” mərkəzlərinin müraciət statistikası 
avtomatlaşdırılmış qaydada əldə edilir.
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   Mərkəzlər üzrə müraciət statistikası vətəndaş axının idarə edilməsində istifadə 
edilən əsas göstəricilərdən biridir.

  
  Müraciətlərin illər üzrə dinamikası xidmətlərin təşkili və tədbirlərin 
planlaşdırılmasında əsas götürülən amillərdən biridir.

  Mərkəzlər üzrə müraciətlərin daxil olma intensivliyi daima nəzarət altında 
saxlanılır, müraciət sayı artan dövrlər üçün hazırlıq tədbirləri həyata keçirilir. 
2013-2016-cı illər ərzində müraciətlərin rüblər üzrə artan yekunla dinamikası 
aşağıdakı kimidir:
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    Mərkəzlər üzrə müraciətlərin təmin olunma səviyyəsi daima izlənilir və nöqsan 
olan mərkəzlərdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
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   Müraciətlərin təmin olunma dərəcəsinin hər bir Mərkəz üzrə göstəricisi və 
rüblər üzrə dəyişmə tempi 2013-cü ildən etibarən izlənilir və önləyici tədbirlərin 
alınmasında nəzərə alınır:
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