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Biz müasir, güclü dövlət qururuq. Azərbaycan dövlətində heç bir
xoşagəlməz hala

rast

gəlinməməlidir və

mövcud

problemlər

aradan

qaldırılmalıdır. “ASAN xidmət”in fəaliyyəti bu istiqamətdə bizim işimizə böyük
dayaqdır. Mən çox şadam ki, Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən bu xidmətin
fəaliyyətinə böyük dəstək, rəğbət vardır və bu addım yüksək qiymətləndirilir.
Dəfələrlə dediyim kimi, “ASAN xidmət” Azərbaycan məhsuludur, Azərbaycanın
ixtirasıdır və istisna olunmur ki, başqa ölkələr də bu nümunədən istifadə
edəcəklər. Mən hesab edirəm ki, “ASAN xidmət”in yaradılması nəinki ictimai
xidmətlər sahəsində, bütövlükdə ölkəmizin gələcək uğurlu, müasir inkişafı üçün
öz rolunu oynayacaqdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Təkmilləşən
fəaliyyət

İlkin ümumi qiymətləndirmə
2014-cü

il

ərzində

Azərbaycan

Respublikasının

Prezidenti

yanında

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən
qanunvericiliklə fəaliyyətinə aid edilmiş istiqamətlər üzrə davamlı və məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bu dövr ərzində 6 “ASAN xidmət” mərkəzinin vahid standartlar çərçivəsində
idarə olunması təmin edilmiş, 10 dövlət orqanından 615 nümayəndənin, digər
funksional yardımçı xidmətləri göstərən 16 qurumun 198 işçisinin və 255 mərkəz
əməkdaşının, həmçinin mərkəzlərin fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsini həyata
keçirən Dövlət Agentliyinin Aparatının 136 əməkdaşının birgə səyləri ilə vətəndaşlara
yüksək səviyyəli xidmət göstərilmişdir.
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 (98.8%) daim yüksək səviyyədə saxlanılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə
“ASAN xidmət” mərkəzlərində göstəriləcək xidmətlərin sayı artırılmış, əlavə olaraq
müəyyən edilən 4 xidmətin (mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin dövlət
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qeydiyyatına alınması və fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar
dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi,
yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alındığı və ya qeydiyyatdan çıxarıldığı hallarda
çağırışçıların və hərbi vəzifəli vətəndaşların hərbi qeydiyyata alınması və hərbi
qeydiyyatdan çıxarılması, xaricdə istifadə üçün nəzərdə tutulan sənədlərə dair
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən apostil verilməsi üçün
sənədlərin qəbulu) göstərilməsi üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən zəruri tədbirlər
görülmüşdür. Həmçinin adıçəkilən Fərman ilə mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən
orqanların sayı artırılaraq (Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
əlavə edilmişdir) 10-a çatdırılmışdır. Hesabat ilində mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən
funksional yardımçı xidmətlərin də sayı artırılaraq 130-dan çox xidmət növü
vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir.
2014-cü ilin yekunlarına əsasən mərkəzlər (o cümlədən mobil və səyyar
xidmət) fəaliyyətə başladığı gündən ümumilikdə 3.609.891 müraciət olunmuş,
onlardan 3.371.374 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir.
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Eyni zamanda, “Çağrı” mərkəzində 389.239 müraciət cavablandırılmışdır ki,
bunlardan 303.715-i “108” qısa zəng (qaynar xətt), 59.443-ü sosial şəbəkələr,
23.872-si onlayn əlaqə, 2.209-u isə elektron poçt vasitəsi ilə qəbul edilmişdir.
Müvafiq plan üzrə 1, 2, 3 saylı və Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzlərinin
hər birində 4, Gəncə və 4 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzlərinin hər birində 2,
səyyar xidmətdə isə 1 dövri rəy sorğusu keçirilmişdir. Ümumilikdə hesabat ilində
rəyi öyrənilən vətəndaşların 98.8%-i göstərilən xidmətlərin səviyyəsindən razı
qaldıqlarını bildirmişlər.
2014-cü il üçün “ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmətin keyfiyyəti, texniki
səviyyəsi və s. meyarlar üzrə monitorinq planında nəzərdə tutulmuş qaydada
kompleks şəkildə 25 monitorinq keçirilmiş, həmçinin bir sıra müxtəlif gizli yoxlama
(“mystery shopping”) tədbirləri həyata keçirilmişdir.
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Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə
normativ bazanın təkmilləşdirilməsi və 2014-cü il üzrə
müəyyən edilən digər tapşırıqların icrası ilə bağlı nəticələr
Ötən

ildə

Dövlət

Agentliyinin

fəaliyyətini

tənzimləyən

sənədlərin

təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmiş, bu istiqamətdə 33 yeni hüquqi akt qəbul edilmiş,
15 hüquqi aktda təkmilləşdirici dəyişikliklər aparılmışdır.
Dövlət

orqanlarında

elektron

xidmətlərin

təşkili

və

göstərilməsi

üzrə

qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətlərin, habelə
vətəndaşlara mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərin daha da sadələşdirilməsi, xidmətlərin
səyyar formada göstərilməsinin təşkili və həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi
məqsədilə “Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə
qiymətləndirmə Qaydaları” qəbul edilmişdir.
Eyni zamanda “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN
xidmət” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili
Qaydaları” da qəbul edilərək Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmişdir.
Hesabat

ilində

Dövlət

Agentliyində

sənəd

dövriyyəsi

mexanizminin

təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və tabeliyində olan
“ASAN xidmət” mərkəzlərində kargüzarlığın aparılması Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Bununla yanaşı, Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərində informasiya
kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarının istifadəsi və həmin vasitələrlə
məlumatlandırmanın həyata keçirilməsi, Dövlət Agentliyi və mərkəzlərin fəaliyyətinə
dair məlumatların ictimaiyyətə ötürülməsi mexanizmini tənzimləyən “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin Kommunikasiya Təlimatı” təsdiq edilmişdir.
Hesabat dövründə Dövlət Agentliyində dövlət qulluqçuları tərəfindən etik
davranış qaydalarına, əmək və icra intizamına əməl edilməsi, kollektiv dəyərlərə
hörmət və ümumi maraqların təmin edilməsi münasibətlərini tənzimləyən “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin daxili nizam-intizam Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
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Dövlət Agentliyinin və “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər
dövlət orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını
yaxşılaşdırmaq üçün xüsusi vəsaitin şəffaflıq prinsipi əsasında səmərəli istifadəsini
təmin

etmək

məqsədilə

“Azərbaycan

Respublikasının

Prezidenti

yanında

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin xüsusi hesabına
dövlət rüsumları hesabına daxil olan vəsaitin istifadə olunması Qaydaları”
təkmilləşdirilərək yenidən təsdiq edilmişdir.
Dövlət qulluqçusu tərəfindən il ərzində görülən işlərin effektivliyinin və
keyfiyyətliliyinin, əmək funksiyalarının keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinin, onun gələcək
inkişafının müəyyən edilməsi istiqamətində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun müddəaları rəhbər tutularaq “Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Bununla yanaşı, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin

əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”
təsdiq edilmişdir. Bu Qaydalara əsasən Dövlət Agentliyində müəyyən edilmiş
istiqamətlər üzrə imtahanların təşkili və keçirilməsi mexanizmini tənzimləyən
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində imtahanların təşkili və keçirilməsi Qaydaları”
təsdiq edilmişdir.
“ASAN xidmət” mərkəzlərində monitorinqin təşkili, planlaşdırılması, həyata
keçirilməsi və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi, həyata keçirilməsinə nəzarət və
nəticələrin

yoxlanılması

ilə

bağlı

mexanizmi

müəyyən

edən

“Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində monitorinqin
aparılması Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Xidmət mərkəzlərinin vətəndaşlar tərəfindən əlçatanlığının, inzibati binaların
yerinin müəyyən edilməsi, strukturu, tərtibat işləri və digər texniki məsələləri özündə
ehtiva edən “ASAN xidmət” mərkəzlərinin inzibati binaları ilə bağlı Tələblər” təsdiq
edilmişdir.
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Dövlət Agentliyinin və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin inzibati binalarının
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, binaya nəzarətsiz keçidin, sənəd və materialların
qanunazidd çıxarılmasının qarşısını almaq məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin inzibati binasına buraxılış rejimi haqqında
Təlimat” təsdiq edilmişdir.
“ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmətdən yararlanmaq üçün müraciət edən
şəxslərin azyaşlı uşaqlarının Uşaq əyləncə mərkəzlərində saxlanması, onların
vaxtının səmərəli keçirilməsinin təşkili ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən “ASAN
xidmət” mərkəzlərində Uşaq əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”
təsdiq olunmuşdur.
“ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmətlərin göstərilməsi zamanı operativlik və
şəffaflıq prinsipləri rəhbər tutularaq “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan
“ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmət alarkən düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş
dövlət rüsumunun vətəndaşlara geri qaytarılması haqqında Təlimat” təsdiq edilmişdir.
Dövlət Agentliyində əməyin mühafizəsinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində
əməyin mühafizəsi işinin təşkili Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində və
tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində ofis təhlükəsizliyi və tullantıların idarə
olunması Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində əməyin mühafizəsi sahəsində
risklərin qiymətləndirilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və
tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində uyğunsuzluqların, korreksiyaedici və
qabaqlayıcı tədbirlərin idarə olunması Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Fövqəladə hallar zamanı əməkdaşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə,
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində və tabeliyində olan “ASAN xidmət”
mərkəzlərində fövqəladə hallarla bağlı davranış Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
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Elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, həmçinin dövlət informasiya sistemləri və
ehtiyatları ilə bağlı məsələlərin ətraflı tənzimlənməsi məqsədilə “2013-2015-ci illərdə
dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və “elektron hökumət”in
inkişafına dair Dövlət Proqramı” və “Dövlət informasiya sistemləri və informasiya
ehtiyatları haqqında” Qanun layihələri hazırlanaraq aidiyyəti dövlət orqanları ilə
razılaşdırılmış və baxılması üçün aidiyyəti orqana təqdim edilmişdir.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərman və
Sərəncamlarında qeyd edilən bir çox tapşırıqların icrası istiqamətində intensiv işlər
həyata keçirilmişdir.

Ölkə başçısının 2014-cü il 11 fevral tarixli Fərmanına əsasən “ASAN
ödəniş” sisteminin yaradılması ilə bağlı Dövlət Agentliyi tərəfindən sistemin texniki
infrastrukturu qurulmuş, proqram təminatı hazırlanmış, “ASAN ödəniş” sistemi
haqqında Əsasnamə” və müvafiq fərman layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti üzrə
təqdim edilmişdir.
Qeyd edilir ki, “ASAN ödəniş” sistemi inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh
tətbiq edilməsi barədə qərarların, protokolların və xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə
aşkar olunan yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinin foto
10
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və ya video görüntülərinin vətəndaşların elektron ünvanlarına, mobil telefon
nömrələrinə elektron qaydada (qısa mesaj - SMS vasitəsilə) göndərilməsini, inzibati
xəta haqqında protokoldan verilmiş vəsatətin və ya inzibati xəta haqqında iş üzrə
qərardan verilmiş şikayətin göndərilməsini, inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh
tətbiq etmə haqqında qərarların icra müddətlərinə nəzarət edilməsini, müddətlərin
bitməsi barədə vətəndaşların məlumatlandırılmasını, inzibati cərimələrin və məhkəmə
qərarlarının icrası ilə əlaqədar ödənilməli olan vəsaitlərin və digər ödənişlərin xüsusi
ödəmə terminalları, mobil telefon aparatları və internet vasitəsilə elektron qaydada
ödənilməsinin təmin edilməsini nəzərdə tutur.
“ASAN ödəniş” sisteminin tərkib hissəsi olan www.asanpay.az portalında
istifadəçilərə yeni imkanların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Gələcəkdə ödəniş
vasitələri genişləndirilərək “Elektron pul cüzdanı” və “İnternet/mobil bankçılıq”
xidmətlərinin istifadəyə verilməsi də nəzərdə tutulur. Hazırda sistemin üzərində
müvafiq sınaqlar keçirilir və pilot layihə çərçivəsində quraşdırılan terminallar 1 saylı
Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində istifadəyə verilmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Elektron məhkəmə” informasiya
sisteminin yaradılması haqqında” 2014-cü il 13 fevral tarixli Sərəncamında
verilən tapşırıqlarla bağlı digər dövlət orqanları ilə birlikdə müvafiq tədbirlər görülmüş,
işçi qrupu yaradılmış, “Elektron məhkəmə” konsepsiyası hazırlanmış, habelə bununla
bağlı müxtəlif qanun və qərar layihələrinin hazırlanması ilə əlaqədar rəy və təkliflər
verilmişdir.
“Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 3 mart
tarixli Fərmanın icrası ilə əlaqədar hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) “bir pəncərə”
prinsipinə uyğun olaraq elektron qeydiyyatı zamanı prosedur və müddətlərin
azaldılması, elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulma sahəsində sənədlərin elektron
qaydada qəbulunun təşkili, prosedur, müddət və xərclərin azaldılması, daşınmaz
əmlaka hüquqların dövlət qeydiyyatı sahəsində prosedur, müddət və xərclərin
azaldılması, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı tələb olunan sənədlərin, müddət və
xərclərin azaldılması üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi barədə, həmçinin
kreditlərin verilməsi prosesinə təsir edən təsisatların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə
dair bir çox normativ hüquqi aktların layihələrinə rəy və təkliflər verilmişdir.
"Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron
Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında" Respublika Prezidentinin
2014-cü il 11 sentyabr tarixli Fərmanına əsasən dövlət orqanları tərəfindən həyata
keçirilən xidmətlərlə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından təqdim
olunan məlumatların daxil edildiyi Elektron Reyestrin proqram təminatı yaradılmış,
habelə Elektron Reyestrin aparılması qaydaları hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 oktyabr tarixli
Fərmanı ilə

Dövlət Agentliyinin üzərinə düşən vəzifələrin icrasi ilə bağlı zəruri

tədbirlər görülmüş, beynəlxalq təcrübə araşdırılaraq əmək müqaviləsi bildirişləri
sisteminin yoxlanılması kriteriyaları hazırlanmışdır. Hazırda əmək müqaviləsi
bildirişləri sisteminin yoxlanılması ilə bağlı işlər davam etdirilir, həmçinin dövlət
orqanlarının elektron informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının yoxlanılmasına dair
qaydalar hazırlanır.
Dövlət Agentliyinin rəsmi internet saytının (www.vxsida.gov.az) və mərkəzlərdə
göstərilən hər bir xidmət haqqında ətraflı məlumatın əks olunduğu (www.asan.gov.az)
saytın təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan işlər davam etdirilmişdir.
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2014-cü il ərzində daha 5 sayt vətəndaşların istifadəsinə verilmiş və bununla
Dövlət Agentliyinin internet informasiya ehtiyatlarının sayı artırılaraq 7-yə
çatdırılmışdır.
Dövlət Agentliyinin, o cümlədən “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə vətəndaşlardan və Dövlət Agentliyində çalışan
əməkdaşlardan ideyaların toplanması məqsədi ilə 2012-ci ildən fəaliyyət göstərən
“İdeya Bankı” elektronlaşdırılmış, ideyaların toplanılması və qiymətləndirilməsi işinin
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə noyabr ayından www.ideyabanki.com internet səhifəsi
fəaliyyətə başlamışdır. Hesabat ilində “İdeya Bankı”-na 1700-dən çox ideya daxil
olmuşdur. Dövri olaraq məqbul hesab edilən 600-ə yaxın ideya qiymətləndirilmiş və ilk
yerləri tutan ideya sahibləri müxtəlif mükafatlarla təltif olunmuşlar. Bundan başqa
fərqlənən ideyalar müvafiq tədbirlər planına daxil edilmiş və bunlardan 200-ə yaxını
artıq reallaşdırılmışdır.
Eyni

zamanda

könüllülük

fəaliyyətinin

təkmilləşdirilməsi

məqsədilə

www.asanschool.az və www.mycv.az saytları istifadəyə verilmişdir. Hazırda bu
fəaliyyət barədə müvafiq məlumatlar və elanlar həmin saytlar vasitəsilə ictimaiyyətə
çatdırılır və müraciətlərin qəbulu təmin edilir.
Agentliyin tabeliyində yaradılan “İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC-nin fəaliyyətini
əks etdirən www.icenter.az internet səhifəsi yaradılmışdır.
Hesabat ilində Dövlət Agentliyinə rəsmi qaydada cəmi 1.856 vətəndaş
müraciəti daxil olmuş, onlardan 1.609-u ərizə, 239-u şikayət, 8-i isə təklif xarakterli
olmuşdur. Qeyd edilən müraciətlərdən 1.382-i müsbət, 16-ı isə qismən həll olunmuş,
38-i aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 313 vətəndaşa isə müvafiq izah verilmişdir. Hazırda
icraatda olan 107 müraciətə baxılır.
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Risklərin idarəedilməsi
2014-cü il ərzində “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən nəzarət və
müşahidə tədbirləri nəticəsində 2.201 nöqsan halı qeydə alınmışdır. Görülmüş ardıcıl
və məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq 2013-cü illə müqayisədə nöqsan hallarının
sayı 26%-dək azalmışdır.
Həmin nöqsan hallarından 62%-i (1.354 nöqsan halı) xidmətin keyfiyyəti
(operativlik, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsiplərinə əməl etməmə, qanuni
tələblərin yerinə yetirilməməsi) və xidməti davranış qaydalarına (xidmət zamanı növbə
və geyim qaydalarının pozulması, mərkəzin əməkdaşları ilə davranış qaydalarının

pozulması, xidmətdən yayınma, xidmət zamanı mobil telefondan istifadə və s.) əməl
edilməməsi, 35%-i (781 nöqsan halı) iş vaxtı rejiminə əməl edilməməsi (icazəsiz
olaraq işə gəlməmə və işdən getmə, işə gecikmə), 3%-i (66 nöqsan halı) hüquqi
aktların tələblərinə riayət olunmaması (əlavə sənəd tələb etmə, xidmət barədə tam,
dolğun məlumat verməmə və s.) ilə bağlıdır. Hesabat dövrü ərzində xidmətlərlə bağlı
401 əsassız imtina halı qeydə alınmışdır.
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Ən çox nöqsan halları notariat xidməti bölməsində (680 nöqsan halı) və
şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi bölməsində (458 nöqsan halı)
baş vermişdir.
Qeyd edilən nöqsanlarla bağlı 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 488 yazılı xəbərdarlıq (ümumi qeyd
olunmuş nöqsan hallarının 22.1%-i), 236 bildiriş (ümumi qeyd olunmuş nöqsan
hallarının 10.7%-i) tərtib olunmuşdur.
2014-cü ilin fevral ayından etibarən mərkəzlərdə müəyyən olunmuş
qaydalar əsasında təşkil olunmuş nəzarətin nəticələrinə dair qiymətləndirmə
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.
Müvafiq

aylar

üzrə

aparılmış

qiymətləndirmənin

ümumiləşdirilmiş

nəticələrinə əsasən, il ərzində mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən əməkdaşlar
barəsində ümumilikdə 4.573 dəfə qiymətləndirmə həyata keçirilmişdir. Aparılan
qiymətləndirmələrin 89.6%-nin nəticəsi yaxşı (61-75 bal arasında), 10.4%-də isə
göstərici çox yaxşı (75 baldan yüksək) olmuşdur.
Mərkəzlərdə göstərilən xidmətlər üzrə vətəndaşların məmnunluq səviyyəsini
müəyyən etmək üçün mütəmadi olaraq keçirilən rəy sorğuları 2014-cü il üzrə də
Tədbirlər Planında nəzərə tutulmuş qaydada (21 dövri rəy sorğusu) həyata
keçirilmişdir.
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İnsan resurslarının idarə edilməsi və inkişafı sahəsində
görülən işlər, sosial fəaliyyət
Agentliyin kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə görülmüş tədbirlər
çərçivəsində keçirilmiş müsabiqələrin nəticələrinə görə 29 nəfər Dövlət Agentliyinə
qulluğa qəbul olunaraq barələrində müvafiq təyinatlar aparılmışdır. Dövlət başçısının
müvafiq fərmanları ilə il ərzində Agentliyin işçilərinin sayı 172 vahid artırılaraq 432 ştat
vahidi təşkil etmişdir. Agentlikdə çalışan əməkdaşların 218-i kişi, 171-i (44%)
qadınlardır, orta yaş həddi isə 28.5-dir. Bütövlükdə hesabat dövrü ərzində 137 vakant
ştat vahidi komplektləşdirilmişdir. Rotasiya prinsipi ilə iş yeri dəyişdirilən işçilərin sayı
19 təşkil etmişdir. Agentliyin yüksək ixtisaslı və sağlam mənəviyyatlı kadrlarla
komplektləşdirilməsi işi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
2013-cü ilin dekabr ayında təsis olunan “ASAN Könüllüləri Gənclər Təşkilatı”
İctimai Birliyinin 2014-cü ilin dekabr ayında keçirilən I Ümumrespublika Forumunda
cənab Prezidentin də iştirak etməsi respublikada aparılan gənclər siyasətinə dövlət
başçısının bilavasitə yüksək qayğı və diqqətinin bariz nümunəsidir.
2014-cü il ərzində könüllülər və gənclər sektoru ilə bağlı ölkəmizdə geniş iş
aparılmışdır.

Gəncə

“ASAN

xidmət”

mərkəzində

könüllülük

fəaliyyəti

tam

komplektləşdirilmiş, həmin ildə istifadəyə verilən 4 saylı Bakı “ASAN xidmət”
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mərkəzinə yeni könüllülər qəbul edilmiş və Sabirabad və Bərdə regional “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin açılışı ilə əlaqədar regionlarda gənclərlə görüşlər keçirilmiş,
könüllülük fəaliyyəti haqqında təbliğat və təşviqat işləri aparılmışdır.
Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərində könüllülərlə fəaliyyəti daha da
təkmilləşdirmək məqsədilə bir çox yeniliklər və dəyişikliklər edilmiş, o cümlədən
könüllülük fəaliyyəti iki mərhələli olaraq həyata keçirilməyə başlanılmışdır. Şərti adı
MASTER 1 olan könüllülük fəaliyyəti “ASAN xidmət” mərkəzlərində, MASTER 2 isə
mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları və özəl sektorun qurumlarında
tətbiq edilməyə başlanmışdır.
Agentlik və mərkəzlərdə 2014-cü il ərzində 1.398 könüllü fəaliyyət göstərmiş və
məzun olmuşdur. Hazırda Agentlik və mərkəzlərdə 500 könüllü fəaliyyət göstərir.
Qeyd edilir ki, ümumilikdə 300-dən çox könüllü müxtəlif dövlət və özəl
qurumlarda işlə təmin edilmişdir.
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Hesabat dövründə Dövlət Agentliyi və mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən digər
dövlət orqanlarının əməkdaşları üçün etik davranış qaydaları, işgüzar etiket, vətəndaş
məmnunluğunun təmin olunması prinsipləri və qaydaları, dinləmə və izahetmə
bacarığı, səmərəli ünsiyyətin prinsipləri, ünsiyyət komponentləri, stressin və
münaqişəli halların idarə olunması, həmçinin İT bilikləri, xarici dil və s. mövzülarda 362
təlim (treninq) keçirilmişdir ki, bu təlimlərdə ümumilikdə 5.454 nəfər iştirak etmişdir.
“ASAN xidmət” mərkəzinin 1 əməkdaşı Azərbaycan Respublikası Dövlət
İdarəçilik

Akademiyasında

magistratura
əməkdaşı

pilləsində,
isə

1

Belçikaya

psixologiya üzrə əlavə təhsil
almağa

göndərilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
İdarəçilik
təşkil

Dövlət

Akademiyasında
edilmiş

siyasətinə

“Gənclər

dair

təşkil

olunmuş qısamüddətli
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ixtisasartırma kursu”nda “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 2 əməkdaşı iştirak etmişdir.
2014-cü ilin 16 iyul-2 avqust tarixlərində Dövlət Agentliyinin 1 əməkdaşı Almaniyada
“Alman hüququ” üzrə yay məktəbində iştirak etmişdir.
Dövlət Agentliyində idarəetmənin müasirləşdirilməsi və vətəndaşların keyfiyyətli
xidmət almaları, həmçinin əməkdaşlara təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi
istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahədə beynəlxalq standartların
tətbiq edilməsi məqsədilə 19 fevral 2014-cü il tarixində Dövlət Agentliyi və 4 saylı Bakı
“ASAN xidmət” mərkəzi üçün İSO 9001:2001- Keyfiyyəti idarəetmə standartı üzrə, 15
dekabr 2014-cü il tarixində isə Dövlət Agentliyi və Sabirabad regional “ASAN xidmət”
mərkəzi üçün isə OHSAS 18001:2007 - Əməyin təhlükəsizliyi standartı üzrə
beynəlxalq səviyyəli uyğunluq sertifikatları alınmışdır.
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Mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları, həmçinin QHT və gənclər
təşkilatlarının iştirakı ilə birlikdə çox sayda müxtəlif sosial yönümlü tədbirlər təşkil
edilmiş, o cümlədən
“Hər kağızı bir yarpağa
dəyişək”
həyata

layihəsi
keçirilmiş,

Ədliyyə Nazirliyinin 4
saylı

cəzaçəkmə

müəssisəsində “ASAN
xidmət”

mərkəzi

tərəfindən qadın məhkumlara şəxsiyyət vəsiqələri verilmiş, gözdən əlil şəxslərə və
Qarabağ müharibəsi veteranlarına səyyar “ASAN xidmət” vasitəsi ilə yeni
ümumvətəndaş pasportları, həmçinin bir qrup neftçiyə və onların ailə üzvlərinə
şəxsiyyət vəsiqələri və yeni ümumvətəndaş pasportları təqdim olunmuşdur.
Qılıncoynatma idmanının Rapira növü üzrə komanda yarışı, qaçış, voleybol, peyntbol
və ənənəvi futbol turnirləri keçirilmiş, “Yol qaydaları və mən” adlı kimsəsiz uşaqlar
üçün təlimlər təşkil edilmişdir.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı və Konstitusiya
gününə həsr edilmiş hüquq mühafizə orqanları, silahlı qüvvələr və digər strukturların
da iştirak etdiyi Peyntbol idman növü üzrə Respublika Çempionatında Dövlət
Agentliyinin Peyntbol komandası 2-ci yerin qalibi olmuşdur.
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BMT-nin İctimai İnformasiya Departamenti, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat
Fondu və Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Qız Uşaqları Gününə
həsr edilmiş dəyirmi masa keçirilmiş, habelə

Beynəlxalq gözdən əlillər günündə

gözdən əlil şəxslərin xidmətlərimizdən rahatlıqla yararlanmaları üçün brayl əlifbalı
məlumat kitabçası tərtib edilmişdir.
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“ASAN
xidmət”
mərkəzləri
şəbəkəsi
Mərkəzlərin vahid şəkildə idarə edilməsi, xidmətlərin
həyata keçirilməsi ilə bağlı aparılan nəzarət və
qiymətləndirmələrin nəticələri haqqında
Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin iştirakı ilə 7 may tarixində 4 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzinin, 15 dekabr
tarixində isə Sabirabad regional “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı həyata keçirilmişdir.
Bununla da mərkəzlərin sayı və əhatə dairəsi artırılmış və hazırda 7 mərkəz tərəfindən
6,5 milyon vətəndaşa xidmət göstərilməsi üçün bütün imkanlar təmin olunmuşdur.
Eyni zamanda mərkəzlərin xidmət göstərdiyi ərazi genişləndirilərək Sumqayıt
“ASAN xidmət” mərkəzi üzrə Qobustan, Şamaxı, Quba və Qusar, Gəncə “ASAN
xidmət” mərkəzi üzrə isə Ağstafa, Tovuz və Qazax rayonları bu sıraya əlavə edilmişdir.
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Növbəti

ildə

respublikamızın

bölgələrində (Qəbələ, Bərdə və Masallı
rayonlarında) daha 3 regional “ASAN
xidmət” mərkəzinin açılması nəzərdə
tutulur və bununla bağlı müvafiq işlər
həyata keçirilir.
Bakı şəhərində 4-cü mərkəzin
açılması ilə qeydiyyat yerindən asılı
olmayaraq

bütün

Bakı

sakinlərinə

şəhərdə yerləşən istənilən mərkəzdən
xidmət

almaq

şəraiti

yaradılmışdır.

Gələcəkdə bu imkanın ölkəmizin regionları da daxil olmaqla bütün ərazisinə şamil
edilməsi qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir.
Hesabat

dövründə

“ASAN

xidmət”

mərkəzlərində

aparılmış

statistik

müşahidələrə əsasən ümumilikdə 2.626.000 müraciət qeydə alınmışdır ki, bu da ötən
illə müqayisədə 3 dəfədən çox artım deməkdir.

Orta gündəlik müraciətlərin
sayı isə 2013-cü illə müqayisədə
2.589

müraciətdən

7.701

müraciətə qədər artmışdır. Həm
orta gündəlik, həm də orta aylıq
müraciət

sayında

ən

yüksək

göstərici

iyul

ayında

qeydə

alınmışdır (müvafiq olaraq 10.290
və 298.424 müraciət).

Müraciətlərin nəticələrinə gəlincə isə müraciət etmiş 2.626.000 vətəndaşdan
2.449.269-na xidmət göstərilmiş (93.3%), 21.370 nəfərin müraciətindən isə
əsaslandırılaraq imtina edilmişdir (0.8%). 155.361 nəfər isə növbə tutub, xidmət əldə
etmədən mərkəzləri tərk etmişlər (5.9%). Ümumilikdə, hesabat dövrü ərzində
mərkəzlərdə vətəndaşlara 1.312.673 hazır sənəd təqdim edilmişdir.
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Daxil

olmuş

müraciətlərin

yarıdan çoxu (61%) Daxili İşlər Nazirliyi
tərəfindən təqdim olunan xidmətlərin
payına

düşmüşdür

(1.596.385

müraciət). Növbəti ən çox müraciət isə
Ədliyyə Nazirliyinin notariat fəaliyyəti
(430.235 müraciət)

və vətəndaşlıq

vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı
(174.176 müraciət) xidmətləri (ümumilikdə 23%) və Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsinin daşınmaz əmlakın qeydiyyatı (156.765 müraciət və ya 6%) ilə bağlı
xidmətləri üzrə qeydə alınmışdır. Ən az müraciət isə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi (23.431 müraciət - 0.9%) və Dövlət Gömrük Komitəsinin (1.564 müraciət 0.1%) göstərdiyi xidmətlər üzrə olmuşdur.
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Səyyar
xidmət

Səyyar və mobil “ASAN xidmət”
Hesabat ilinin 3 fevral tarixindən etibarən şəxslərin yaşayış və ya iş yerini,
habelə

olduğu

yeri

tərk

etmədən

mərkəzdə

göstərilən

xidmətlərdən

yararlanması təmin edilməyə başlanılmışdır. Eyni zamanda “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionların əhalisinə xidmətlərin çatdırılması
məqsədi ilə xüsusi avtobuslar vasitəsi ilə həyata keçirilən mobil “ASAN xidmət”
fəaliyyəti cari ildə də davam etdirilmişdir.

2014-cü ildə mobil “ASAN xidməti” üzrə regionlarda 25 məntəqədə 30
rayonun əhalisinə xidmət göstərilmişdir. Qeydə alınmış 59.060 vətəndaş
müraciətindən 57.272-si xidmətlə təmin edilmişdir. Mərkəzlərdə olduğu kimi
mobil xidmətlərdə də ən çox müraciət Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirlikləri, habelə
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim edilən xidmətlər üzrə
olmuşdur.
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Bakı şəhərində səyyar xidmət üzrə 880 vətəndaş müraciətinə baxılmış, 754
hazır sənəd verilmişdir. Onlardan 207-si kənardan qulluğa ehtiyacı olan əlillər, 8-i
sağlamlığı məhdud olan uşaqlar, 598-i digər vətəndaşlar olmuş, həmçinin sosial
aksiya çərçivəsində cəzaçəkmə müəssisələrində 67 məhkuma müvafiq xidmətlər
göstərilmışdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Dövlət Agentliyinə
regionlarda yaşayan əhaliyə səyyar xidmətlərin keyfiyyətli və davamlı şəkildə
göstərilməsinin təşkili üçün 8.0 (səkkiz) milyon manat ayrılmış və səyyar xidmət
avtobuslarının sayının artırılaraq 10-a çatdırılması ilə bağlı tədbirlər görülmüşdür.
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Ölkə başçısının 2014-cü il 10 sentyabr tarixli Fərmanına əsasən
Azərbaycan təbii qazının dünya bazarına nəqli ilə əlaqədar Cənub Qaz Dəhlizinin
fəaliyyətinin

təmin

edilməsi,

habelə

Cənubi

Qafqaz

Boru

Kəmərinin

genişləndirilməsi layihəsinin yerinə yetirilməsi zamanı müvafiq torpaq sahələrinə və
digər daşınmaz əmlak obyektlərinə dair mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarının əldə
edilməsi prosesi ilə bağlı bir sıra xidmətlərin operativlik, şəffaflıq və rahatlıq prinsipləri
əsasında həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə həyata keçirilən mobil "ASAN
xidmət"in fəaliyyəti üzrə il ərzində 5.869 müraciətə yerində baxılmış, onlardan 3.962
vətəndaşa hazır sənəd verilmişdir.
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İnnovativ
yeniliklər

Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin
elektronlaşdırılması, xidmətlərin həyata keçirilməsində
sosial innovasiyaların tətbiqi istiqamətində əldə edilən
nəticələr
Hesabat

ili

ərzində

elektron

xidmətlərin

təşkilinin

və göstərilməsinin

qiymətləndirilməsi tədbirləri çərçivəsində 42 dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilən
441 elektron xidmət qiymətləndirilmişdir. Bu zaman hər bir xidmət “Elektronlaşma və
əlaqəlilik səviyyəsi”, “İnformasiya açıqlığı və əldəolunma (giriş) səviyyəsi” və “İstifadə
rahatlığı səviyyəsi” meyarları üzrə təhlil edilmişdir.
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Elektron xidmətlərin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətə dair
hər bir dövlət orqanı üzrə rəy hazırlanmış, müvafiq çatışmazlıqlar qeyd olunmuş və
hər bir orqana çatışmazlıqların aradan qaldırılması və xidmətlərin daha keyfiyyətli
təşkili ilə bağlı təkliflər verilmişdir.
Hazırda qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi üçün hazırlanmış xüsusi
proqram təminatının təkmilləşdirilməsi və 2015-ci ildə qiymətləndirmənin proqram
təminatı üzərindən aparılması üçün tədbirlər görülür.
İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı
dövlət orqanları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) səmərəlilik baxımından
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rəy verilməsi mütəmadi olaraq təmin edilmişdir. Elektron xidmətin həyata
keçirilməsinin

inzibati

prosedurunun

müəyyənləşdirilməsi

ilə

bağlı

dövlət

orqanlarından daxil olmuş 62 inzibati reqlamentə baxılmış və rəy verilmişdir.
Eyni zamanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən 19 xidmətin elektronlaşması ilə bağlı daxil olmuş layihələrə
baxılmış və hazırda xidmətlərin elektronlaşmasını təmin edəcək sistemin daha
səmərəli və optimal təşkili ilə bağlı həmin dövlət orqanları ilə birlikdə fəaliyyət davam
etdirilir.
Elektron xidmətlərin dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində cəmiyyətdə
aktual xidmətlər araşdırılmış bəzi dövlət orqanları (Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi) ilə danışıqlar aparılmışdır.
Müzakirələrin nəticəsində 5 dövlət orqanı üzrə 6 növ elektron xidmətin Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”na əlavə edilməsinə nail
olunmuşdur.
Elektron xidmətlərin baza sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, dövlət orqanlarının
sistemləri və ehtiyatları arasında inteqrasiyanın təmin olunması çərçivəsində yeni
doğulmuş uşaqlara FİN-lərin verilməsi ləyihəsi hazırlanmışdır.
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Sistemin yaradılmasında məqsəd doğum evlərində yeni doğulmuş körpələrə
dərhal FİN-lərin verilməsi və sonradan həmin FİN-lərin identifikasiya üçün istifadə
edilməsidir. Bunun üçün Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq sistemindən Ədliyyə Nazirliyinin
Əhalinin Dövlət Reyestrinə servislər vasitəsilə müraciət olunur və yeni doğulmuş
körpəyə FİN verilir.
Dövlət xidmətlərinin inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün “ASAN 2.0
konsepsiyası” hazırlanmışdır. Qeyd edilən konsepsiya mövcud “ASAN xidmət”
konsepsiyasının elektron (virtual məkana və ya elektron formaya) məkana
keçirilməsini,

mərkəzlərdə

göstərilən

xidmətlərin

elektronlaşdırılması

və

inteqrasiyasını, vətəndaşların mərkəzlərə getmədən xidmətlərə müraciət etmə
imkanının

təmin

edilməsini,

vətəndaşlarla

dövlət

orqanları

arasında

olan

münasibətlərin mərhələli şəkildə elektron mühitə keçirilməsini ehtiva edir.

“ASAN 2.0 konsepsiyası” əsasında elektron formada göstərilən xidmətlərin
təqdim edilməsi üçün kommunikasiya vasitələri kimi xidmət terminallarından, xüsusi
elektron portaldan, mobil proqramlardan və digər texnoloji yeniliklərdən istifadə
olunması nəzərdə tutulur. Xidmətlərin təşkili, göstərilməsi və nəzarətin təşkili hazırda
“ASAN xidmət” mərkəzlərində tətbiq edilən nəzarət mexaniziminə uyğun olaraq həyata
keçiriləcəkdir. Belə ki, hazırkı nəzarət və idarəetmə forması artıq özünü doğrultmuşdur
və beləliklə onun fiziki məkandan elektron məkana uğurlu keçidini
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təmin etmək mümkün olacaqdır. Hazırda konsepsiyanın tətbiq olunması istiqamətində
işlər aparılır.
E-Arxiv sisteminin qurulması istiqamətində konsepsiya hazırlanmış, bu sahədə
təcrübəli təşkilat ilə danışıqlar aparılmış və layihə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir. Eyni zamanda Maliyyə Nazirliyinə
konsepsiyanın maliyyə vəsaiti tutumuna dair layihə göndərilmişdir.
Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, yeni innovasiyaların
tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun yüksək səviyyədə saxlanılması üzrə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin tövsiyə və tapşırıqları daim diqqət mərkəzində saxlanılır və
mütəmadi tədbirlər görülür.
2014-cü ildə Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılan “İnnovasiyalar Mərkəzi”
MMC fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəz nizamnaməsinə uyğun olaraq Agentliyin
aparatının struktur bölmələrində, o cümlədən mərkəzlərdə və digər təşkilatlarda
informasiya texnologiyalarının, innovativ həllərin tətbiqini, texniki tapşırıqların və
proqram təminatının hazırlanmasını, fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq təlim və
treninqlərin təşkilini və s. işləri yerinə yetirir.

Hesabat ilində Agentlik və mərkəzlərdə müasir və innovativ texnologiyalı
infrastrukturun qurulması işi uğurla davam etmişdir. Mərkəzlərdə quraşdırılmış növbə
sistemi təkmilləşdirilmiş, rüsum və informasiya monitorları mərkəzləşdirilmiş sistemə
inteqrasiya olunmuşdur. Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti, mədəniyyət və digər
maarifləndirici informasiyanın əməkdaş və vətəndaşlara operativ çatdırılması
məqsədilə mərkəzlərdə məlumat lövhələri (monitorlar) və radio məlumatlandırma
sistemi qurulmuşdur.
Agentliyin əməkdaşları arasında operativ əlaqə, məlumat mübadiləsi, telefon və
video konfrans əlaqəsinin aparılmasına imkan verən daxili kommunikasiya sistemi və
daxili intranet portalı yaradılaraq istifadəyə verilmişdir. Mərkəzlərdə tətbiq edilən
biometrik məlumatların toplanması sistemi, elektron ərizə doldurma avadanlığı,
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elektron müraciət köşkləri və digər avadanlıqlarla yanaşı ilk dəfə Sabirabad

regional “ASAN xidmət” mərkəzində vətəndaşların biometrik tanınması üçün
xüsusi eynəklərdən (google glass), havanı innovativ texnologiyalarla təmizləyən və
ozonlaşdıran miniatür
avtobuslarda

da

tropik meşə texnologiyasından, o cümlədən səyyar

quraşdırılması

nəzərdə

tutulan

havadakı

mikrobları

zərərsizləşdirən biosan və digər texnoloji yeniliklərdən istifadə olunmuşdur.
“ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən funksional yardımçı
xidmətlərlə bağlı vətəndaşların elektron formada müraciət imkanlarının təmin
olunması məqsədilə “Tərcümə” və “Hüquqi yardım” xidmətlərinə elektron müraciət
sistemi yaradılmışdır.
Dövlət Agentliyində xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsində elektron
həllərin tətbiqi ilə bağlı daxili intranet portalında ASAN təlim sistemi yaradılmış və
istifadəyə verilmişdir. Hazırda "İnsan Resurslarının Qeydiyyatı” Sisteminin
formalaşdırılması üzrə işlər davam etdirilir.
“İnnovasiyalar mərkəzi” tərəfindən Azərbaycan Dillər Universitetində
yaradılan giriş-çıxış sistemindən, elektron kitabxana və yeməkxanadan istifadəni
təmin edən vahid elektron kart sisteminin üstünlüyündən hazırda 3000 tələbə və
müəllim heyəti yararlanır. “İnnovasiyalar mərkəzi” tərəfindən Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında vətəndaşların qəbulu işinin
təkmilləşdirilməsi və elektronlaşdırılması məqsədilə elektron növbə sistemi
qurulmuşdur.
Dövlət orqanları tərəfindən xidmətlərin həyata keçirilməsində sosial
innovasiyaların tətbiqi ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar aparılmış, bu sahədə
təcrübənin öyrənilməsi üçün xarici ölkələrə səfərlər təşkil edilmişdir. Bu sahədə
məhdud imkanlı insanlar üçün nəzərdə tutulan texnologiyalar, yeni identifikasiya
vasitələri, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində innovativ həllərin tətbiqi və mobil
hökumətə keçid, habelə informasiya sistemlərinin inkişaf etdirilməsi üçün Mobil
Data Mərkəzlərindən istifadə edilməsi üzrə araşdırmaların aparılmasını və hazırda
dünyada bu sahədə ən yüksək göstəricilərə malik şirkətlərin məhsullarının təhlil
edilməsini qeyd etmək olar.
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Eyni zamanda Portuqaliyada dövlət vətəndaş münasibətləri sahəsində
islahatların aparılması və “Simplex”in şəbəkə strategiyası, Türkiyədə “Etr Mükafatları”,
“E-İçişleri”, “SYD-Sənəd Yönetim Sistemi”, “SOYBİS-Sosial Yardım Bilgi Sistemi”,
“Kağızsız ofis” və s. layihələri ilə tanış olunmuş və bu layihələrin üstünlükləri və tətbiq
olunma imkanları barədə araşdırmalar aparılmışdır. Koreyaya səfər zamanı isə “NCİAElektron Hökumət Sistemində İnteqrasiya” və “Komsco-dövlət sənədlərini hazırlayan
innovativ texnologiyalar şirkəti” haqqında ətraflı məlumatlar əldə edilmiş və onlardan
istifadə imkanları tədqiq edilmişdir.
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Beynəlxalq
təcrübədə yeni
nümunə: “ASAN
xidmət”

Beynəlxalq təcrübədə “ASAN xidmət”
Dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində Azərbaycanın uğurlarının dünya
ölkələrində tanıdılması və Agentliyin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi
istiqamətində davamlı tədbirlər görülmüşdür.
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Azərbaycana səfər edən xarici ölkələrin, beynəlxalq hökumətlərarası və digər
təşkilatların nümayəndə heyətləri “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətinə xüsusi
maraq göstərmişlər. Xarici ölkələrdən ABŞ, Almaniya, Əfqanıstan, Bolqarıstan, Böyük
Britaniya, Estoniya, İsveçrə, Moldova, Monteneqro, Niderland, Polşa, Rumıniya,
Türkiyə, Xorvatiya, İraq, İsrail və İtaliyanın, beynəlxalq qurumlardan AlmaniyaAzərbaycan Forumunun, Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının, BMT-nin Uşaq
Fondunun, Beynəlxalq Sərhədsiz İnsan Haqları Təşkilatının, BMT-nin İnkişaf
Proqramının, Dünya Bankının, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının, Avropa
İttifaqının, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinın, ATƏT-in, Avropa Şurasının, Biznes
və İnsan Hüquqları üzrə BMT-nin İşçi Qrupunın, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının və
s. rəsmi şəxslərinin Bakıda və bölgələrdəki mərkəzlərə 50-dən çox səfəri təşkil edilmiş
və onlar üçün xüsusi təqdimatlar keçirilmişdir.

2014-cü ildə “ASAN xidmət” mərkəzlərinə tanışlıq səfəri etmiş şəxslər arasında
Avropa Şurasının Baş katibi Torbyorn Yaqland, BMT-nin İnkişaf Proqramının rəhbəri
Helen Klark, Dünya Bankının İcraçı direktoru Corc Friden və vitse-prezidenti Laura
Tak, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının prezidenti və Avstriya Prokurorlar
Assosiasiyasının rəhbəri Gerhard Yaroş və Türkiyə Respublikasının daxili işlər naziri
Efkan Alanın adlarını xüsusilə qeyd etmək olar.
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Agentliyin beynəlxalq fəaliyyəti sırasında xarici ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq
tədbirlər zamanı “ASAN xidmət” haqqında edilmiş hərtərəfli təqdimatlar xüsusi yer
tutmuşdur. Agentliyin rəhbər şəxsləri və digər nümayəndələri tərəfindən müxtəlif
dövlətlərdə 10-dan çox təqdimat keçirilmişdir.
Agentliyin beynəlxalq fəaliyyətində ən əlamətdar hadisə ölkəmizin Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi (may-noyabr 2014) çərçivəsində "İnsan hüquqları
və qabaqcıl idarəçilik kontekstində dövlət xidmətlərinin göstərilməsi" mövzusunda 2425 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş
beynəlxalq konfrans olmuşdur. Tədbirdə BMT, Avropa Şurası, ATƏT kimi beynəlxalq
təşkilatlar və 40-a yaxın xarici ölkənin yüksək səviyyəli rəsmi şəxsləri, Azərbaycan
Respublikasının aidiyyəti dövlət qurumları və Bakıda yerləşən digər yerli və xarici
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təşkilatlardan ümumilikdə 150 nəfərdən çox nümayəndə iştirak etmişdir. Konfrans
barədə daha müfəssəl informasiyanın yayımlanması məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət
Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc) rəsmi internet səhifəsində konfransın canlı yayımı və
“ASAN xidmət”in rəsmi twitter səhifəsində müntəzəm məlumatlandırma təşkil
olunmuşdur.
İl ərzində “ASAN xidmət”in fəaliyyətinə dair Böyük Britaniyanın “Civil Service
World”, “Total Politics” və “Diplomat”, Türkiyənin “Turkish weekly”, Fransanın
“Fichiers” və digər xarici media vasitələrində məqalələr nəşr edilmişdir.

Təkmilləşən ictimai əlaqələr
Dövlət Agentliyi və mərkəzlərin fəaliyyəti barədə il ərzində kütləvi informasiya
vasitələri və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat və təşviqat işi davam etdirilmişdir.
Dövlət Agentliyinin və mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı KİV-də 200.000-dən çox yazılı,
10.000-ə yaxın video məlumat

yayımlanmış, mütəmadi olaraq xüsusi proqramlar

hazırlanmış, 200-ə yaxın press-reliz göndərilmiş, təşkil edilmiş 100-ə yaxın tədbirin
hər birində 30-a yaxın KİV nümayəndəsinin iştirakı təmin olunmuşdur.
2014-cü
ayından

ilin

may

etibarən

hər

həftənin çərşənbə axşamı
və

cümə

axşamı

radio

dalğasında “ASAN cavab”
verilişi vasitəsilə 2 saat
ərzində

vətəndaşların

mərkəzlərin

fəaliyyəti

bağlı

ilə

sualları

cavablandırılır.
Regionlarda və Bakı şəhəri üzrə, həmçinin Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
genişləndirilməsi layihəsi ilə əlaqədar həyata keçirilən Səyyar xidmətin fəaliyyətinə
dair KİV və ictimaiyyət nümayəndələri ilə mütəmadi görüşlər keçirilmiş və bu fəaliyyət
müfəssəl qaydada işıqlandırılmışdır.
“ASAN xidmət”in 1 illik fəaliyyəti, mərkəzlərə 1.000.000, 2.000.000 və
3.000.000-cu vətəndaşın müraciət etməsi, həyata keçirilmiş sosial aksiyalar, yeni
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mərkəzlərin 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 məqsədilə Azərbaycan və İngilis dilində 2 “ASAN jurnal”ı
hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur.
“İnsan hüquqları və qabaqcıl idarəetmə kontekstində dövlət xidmətlərinin
göstərilməsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans üçün “What is ASAN service”, 19
fevral 2014-cü il tarixində Avropa Parlamentində keçirilən "İnnovasiya və Mobil İmza–
Avropa ilə yeni rəqəmsal inteqrasiya vasitəsi kimi” mövzusunda beynəlxalq konfrans
üçün “Azerbaijani new Brand-ASAN”, “ASAN 2.0 Konsepsiyası”, 4 saylı Bakı “ASAN
xidmət” mərkəzi üçün 8 mövzuda maarifləndirici videoçarxlar hazırlanmışdır.

“ASAN

xidmət”in

facebook,

twitter,

instagram

və

youtube

sosial

şəbəkələrindəki səhifəsində 1.950-ə yaxın məlumat postu yerləşdirilmiş, həmin
postlara 25.000-ə yaxın şərh yazılmışdır. Yerləşdirilmiş postlarda 500.000-ə yaxın
bəyənmə, 14.000-ə yaxın isə paylaşma olmuşdur. 5.650 izləyici, videolara ümumi
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baxış sayı 121.000-dən çox, yüklənmiş ümumi videoların sayı isə 450-ə yaxın
olmuşdur. Ölkələrdən Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Estoniya, Böyük Britaniya, Çexiya
və Danimarkadan baxış sayı üstünlük təşkil etmişdir.
Hesabat dövründə xidmətlərin elektronlaşması ilə bağlı maarifləndirmə işləri
davam etdirilmiş, bununla bağlı çoxsaylı mühazirələr, görüşlər, təqdimatlar keçirilmiş,
o cümlədən 2-ci Regional İnternet İdarəçilik Forumunda “Post-sovet məkanında eiştirakın innovativ imkanları” mövzulu paneldə “ASAN xidmət” modeli yerli və
beynəlxalq iştirakçılardan ibarət auditoriya qarşısında nümunə olaraq təqdim edilmiş
və bir çox suallar cavablandırılmışdır.
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Statistika

"ASAN xidmət" mərkəzlərinin fəaliyyəti haqqında
Əsas Statistik Göstəricilər
2013-2014
Müraciətlərin Statistikası
№

Xidmət mərkəzləri

Xidmət göstərilib

Fəaliyyətdə
olduğu
günlərin sayı

Müraciətlərin
ümumi sayı

Cəmi

Sənəd
qəbulu

Hazır
sənəd

İnformasiya
xidməti

Müraciətlərin
orta gündəlik
sayı (son aya
əsasən)

Müraciətlərin
təmin olunma
dərəcəsi (son
aya əsasən)

1

1 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi

673

827 027

775 168

280 656

430 268

64 244

1 421

93,7%

2

2 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi

540

763 565

719 429

254 640

389 999

74 790

1 432

94,2%

3

3 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi

435

523 008

496 787

180 128

263 369

53 290

1 382

95,0%

4

4 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi

223

293 779

279 897

99 983

141 616

38 298

1 419

95,3%

5

Sumqayıt "ASAN xidmət" mərkəzi

563

587 099

548 488

191 691

294 154

62 643

1 308

93,4%

6

Gəncə "ASAN xidmət" mərkəzi

348

491 001

433 912

155 932

229 588

48 392

1 607

88,4%

3 485 479

3 253 681

1 163 030

1 748 994

341 657

8 569

93,3%

CƏMİ

Elektron sistem vasitəsi ilə “ASAN xidmət” mərkəzlərinin müraciət statistikası
avtomatlaşdırılmış qaydada əldə edilir.
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Müraciət statistikası vətəndaş axının idarəedilməsində istifadə edilən əsas göstəricilərdən
biridir.
"ASAN xidmət" mərkəzləri
Vətəndaş müraciətlərinin rüblər üzrə dinamikası (artan yekunla)

4,000,000

3 485 479

3,000,000

2,784,514

1,972,626

2,000,000
1,313,162
859,479

1,000,000
488,827
38,946

187,872

0
I rüb

II rüb

III rüb
2013

IV rüb

I rüb

II rüb

III rüb

IV rüb

2014
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"ASAN xidmət" mərkəzləri
Müraciətlərin nəticələri üzrə faiz bölgüsü
Nömrə götürülüb,
istifadə olunmayıb
5.9%

İmtina edilib
0.8%

Xidmət göstərilib
93.3%

Müraciətlərin nəticələri diqqətlə araşdırılır və xidmətlər haqqında maarifləndirmə,
imtina hallarının araşdırılması və əsassız imtinaların aradan qaldırılması istiqamətində istifadə
edilir.
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Mərkəzlər üzrə müraciətlərin təmin olunma səviyyəsi daima izlənilir və nöqsan
olan mərkəzlərdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.

Səyyar "ASAN xidmət"
Müraciətlərin vətəndaşların sosial statusu üzrə bölgüsü
Məhkumlar
8%
Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar
1%
Kənardan qulluğa
ehtiyacı olan əlillər
23%

Digər vətəndaşlar
68%
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İlin hər ayı hər bir mərkəz üzrə bütün xidmətlərlə bağlı müraciətlərin daxil olma
intensivliyi daima nəzarət altında saxlanılır, müraciət sayı artan dövrlər üçün hazırlıq
tədbirləri həyata keçirilir.
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