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1. FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (bundan sonra – Dövlət Agentliyi) tərəfindən rəhbər
tutulan prinsiplərə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq dövlət xidmətlərinin təşkili və
təkmilləşdirilməsi, habelə elektron hökumət sahəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir.

1.1. “ASAN XİDMƏT” VƏ “ASAN KOMMUNAL” MƏRKƏZLƏRİNDƏ FƏALİYYƏT
“ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində xidmətlərin operativlik, şəffaflıq,
nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə, əməkdaşlar
tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasına fasiləsiz 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
vətəndaş məmnunluğunun daim yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail olunmuşdur.
Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
iştirakı ilə 2020-ci il 12 fevral tarixində Kürdəmir regional “ASAN xidmət” mərkəzinin, 2020-ci il
4 mart tarixində Tovuz regional “ASAN xidmət” mərkəzinin, 2020-ci il 3 iyun tarixində Ağcabədi
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regional “ASAN xidmət” mərkəzinin və 2020-ci il 29 iyul tarixində Balakən regional “ASAN
xidmət” mərkəzinin açılışları olmuşdur. Bununla da mərkəzlərin sayı və əhatə dairəsi artırılmış,
20 “ASAN xidmət” və 2 “ASAN Kommunal” mərkəzi olmaqla, ümumilikdə 22 mərkəzin vahid
standartlar çərçivəsində idarə olunması və vətəndaşlara xidmət göstərilməsi üçün bütün
imkanlar təmin olunmuşdur.

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 21 avqust tarixli
1144 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “ASAN
xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının siyahısına əlavə edilmişdir. Qeyd
edilən Fərmanla müəyyən olunmuş xidmətlərlə birlikdə mərkəzlərdə 11 dövlət orqanı tərəfindən
53 əsas xidmət (alt qruplar üzrə 140 xidmət) təşkil edilmişdir. “ASAN Kommunal” mərkəzlərinin
yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4
may tarixli 890 nömrəli Fərmanına əsasən “Azərişıq” ASC, “Azəriqaz” İB və “Azərsu” ASC
tərəfindən 52 kommunal xidmət “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində təşkil
edilmişdir. Eyni zamanda, “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində vətəndaşlara
təqdim edilən funksional yardımçı xidmətlərin sayı 111-ə çatdırılmışdır. Beləliklə, mərkəzlərdə
ümumilikdə 300-dən çox xidmətin təşkil edilməsi təmin olunmuşdur.
Hesabat dövründə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərinə, habelə səyyar
“ASAN xidmət”ə 5 740 809 müraciət daxil olmuş və onlardan 5 316 145 müraciət xidmətlə təmin
edilmişdir (92,6%-i). Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar olaraq müraciət sayı
ötən illə müqayisədə 37,7%-ə yaxın azalmışdır.
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Həmçinin koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar olaraq “ASAN xidmət” və
“ASAN Kommunal” mərkəzlərinə gündəlik müraciətlərin sayı 2019-ci illə müqayisədə
24 792 müraciətdən 18 564 müraciətə qədər azalmışdır. Gün ərzində müraciət sayı üzrə ən
yüksək göstərici yanvar ayında, ay ərzində müraciət sayı üzrə ən yüksək göstərici isə fevral
ayında qeydə alınmışdır (müvafiq olaraq 39 614 və 806 970 müraciət). Hesabat dövrü ərzində
mərkəzlərdə vətəndaşlara 3 026 699 hazır sənəd təqdim edilmişdir.
Hesabat dövründə “ASAN xidmət” və “ASAN” kommunal mərkəzlərinə daxil olmuş ən çox
müraciət Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan xidmətlər
üzrə qeydə alınmışdır (2 064 236 müraciət – 39,4%). Növbəti ən çox müraciət isə Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan notariat fəaliyyəti (716 988 müraciət)
və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (443 056 müraciət) xidmətləri (ümumilikdə
20,2 %), habelə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti
tərəfindən təqdim olunan xidmətlər (295 332 müraciət – 5,6%) üzrə qeydə alınmışdır.
“ASAN Kommunal” mərkəzlərində xidmətlərə ən çox müraciət “Azəriqaz” İB tərəfindən
göstərilən xidmətlər üzrə qeydə alınmışdır (133 395 müraciət – 39,7%). Növbəti ən çox müraciət
isə “Azərişıq” ASC (66 310 müraciət – 19,8%) tərəfindən təqdim olunan xidmətlər üzrə qeydə
alınmışdır.

“ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərinə, habelə səyyar “ASAN xidmət”ə
edilən 56 315 müraciətdən əsaslandırılaraq imtina edilmiş (1%), 822 236 müraciət üzrə isə
informasiya xidməti (xidmətlərin təşkili və göstərilməsi barədə məlumatların verilməsi)
göstərilmişdir (14,3%). Hesabat dövrü ərzində 57 əsassız imtina halı (0,001%) qeydə alınmışdır.
Əsassız imtina halları ilə bağlı 39 vətəndaşa sonradan mərkəzlərə dəvət olunaraq xidmət
göstərilməsi təmin edilmişdir. Digər 18 müraciət üzrə məlumatlar müvafiq tədbirlərin görülməsi
üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilmişdir.
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Ümumilikdə fəaliyyətə başladığı gündən “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal”
mərkəzlərinə, habelə səyyar “ASAN xidmət”ə 41 147 491 müraciət daxil olmuş, onlardan
38 517 980 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir.
2020-ci ildə vətəndaş məmnunluğu səviyyəsi əsas götürülərək göstərilən fəaliyyətin daim
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Mərkəzlərdə göstərilən xidmətlər üzrə
vətəndaşların məmnunluq səviyyəsini müəyyən etmək üçün Dövlət Agentliyinin müvafiq
tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş qaydada rəy sorğuları keçirilmişdir. Hesabat ili ərzində
xidmətlərə müraciət edən şəxslərdən 2 699 608 rəy sorğusu götürülmüşdür. Bu isə xidmət alan
şəxslərin 47%-ni təşkil edir. 2020-ci il ərzində xidmətlər üzrə ümumi məmnunluq əmsalı
99,5% olmuşdur.
Dövlət Agentliyində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə rəy sorğularından əlavə
5 mənbə (Çağrı Mərkəzi, şikayət və təklif jurnalı, vətəndaşlar tərəfindən birbaşa müraciət,
elektron poçt və sosial media hesabları) üzrə vətəndaş müraciətləri toplanılır. Rəy sorğuları da
daxil olmaqla bütün mənbələr üzrə 2 602 əsaslı şikayət toplanılmışdır. Əsaslı şikayətlərin ümumi
vətəndaş müraciətinə nisbəti 0,05%-dir.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2020-ci il ərzində də “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində həyata keçirilən nəzarət və monitorinq tədbirləri nəticəsində xidmətin təşkili və
davranış qaydalarına əməl edilməməsi (iş vaxtı rejiminə əməl edilməməsi, xidmət zamanı
telefonla danışma, geyim qaydalarını pozma və s.), xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı tələblərə
(operativlik, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsiplərinə əməl etməmə, qanuni tələblərin
yerinə yetirilməməsi) və normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunmaması (əlavə sənəd
tələb etmə, xidmət barədə tam, dolğun məlumat verməmə və s.) ilə bağlı nöqsan hallarının
qeydiyyatı aparılmışdır. Ümumilikdə 2020-ci il ərzində 20 “ASAN xidmət” və 2 “ASAN
Kommunal” mərkəzində həyata keçirilən nəzarət və monitorinq tədbirləri nəticəsində
7 884 nöqsan halı qeydə alınmışdır. Qeyd edilən nöqsanlar təhlil edilərək gələcəkdə belə
halların baş verməməsi üçün əməkdaşlar və onların bilavasitə rəhbərləri məlumatlandırılmış,
onlara xəbərdarlıqlar edilmiş, bununla əlaqədar bir çox əməkdaş əlavə təlimlərə cəlb edilmişdir.
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Hesabat dövrü ərzində “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində dövlət
qurumlarının əməkdaşları barəsində nəzarət və qiymətləndirmə qaydalarına uyğun olaraq
5 287 şifahi xəbərdarlıq (ümumi qeyd olunmuş nöqsan hallarının 67%-i), 1 859 yazılı xəbərdarlıq
(ümumi qeyd olunmuş nöqsan hallarının 23.6%-i), 738 bildiriş (ümumi qeyd olunmuş nöqsan
hallarının 9.4%-i) tərtib olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 3-cü hissəsində qeyd olunan
vəzifələrin (mərkəzlərdə həyata keçirilən hər bir xidmətin qanuna uyğun həyata keçirilməsinə,
keyfiyyətinə və şəffaflığa dair qiymətləndirmələr aparmaq, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumları əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək,
nəzarət və qiymətləndirmənin nəticələri barədə müvafiq arayış və hesabatlar hazırlamaq, aşkar
olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq dövlət qurumlarına icrası
məcburi olan tövsiyələr təqdim etmək və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat vermək) icrası ilə əlaqədar “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət
qurumları tərəfindən göstərilən bütün xidmətlərin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, 2020-ci il
ərzində “2019-cu ildə “ASAN xidmət” mərkəzlərində dövlət qurumları tərəfindən həyata
keçirilmiş xidmətlərlə bağlı nəzarət və qiymətləndirmənin nəticələrinə dair ümumiləşdirilmiş
məlumatlar” 11 dövlət qurumuna göndərilmişdir.

Həmçinin “2020-ci ilin birinci yarısı üzrə “ASAN xidmət” mərkəzlərində dövlət qurumları
tərəfindən həyata keçirilmiş xidmətlərlə bağlı nəzarət və qiymətləndirmənin nəticələrinə dair
ümumiləşdirilmiş məlumatlar” 2020-ci ilin iyul-sentyabr ayları ərzində 11 dövlət qurumuna
göndərilmişdir. 2020-ci ilin yekunlarına dair müvafiq məlumatlar 2021-ci ilin ilk rübü ərzində
aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim ediləcəkdir.
2020-ci il ərzində 20 “ASAN xidmət” və 2 “ASAN Kommunal” mərkəzinin hər birində
fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının əməkdaşlarının ümumilikdə 17 171 dəfə
qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Qiymətləndirmə mərkəzlər tərəfindən fərdi qaydada (hər bir
əməkdaş üzrə) və xidmət üzrə aparılmışdır. Fərdi qaydada qiymətləndirmə zamanı dövlət
qurumlarının əməkdaşlarının nümunəvi xidmətinin əks olunduğu hallar da nəzərə alınmışdır.
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“Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejimi dövründə sanitariya
vəziyyətinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il
1 may tarixli 160 nömrəli Qərarına əsasən “Xüsusi karantin rejimi dövründə dövlət orqanlarında
(qurumlarında) koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması
məqsədilə sanitariya-epidemioloji və profilaktik Tələblər” bütün “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal” mərkəzləri tərəfindən qısa müddətdə təmin edilmişdir. İlk növbədə mərkəzlərdə
sosial məsafə qaydalarına riayət olunması, vətəndaş axınının düzgün tənzimlənməsi və
mərkəzlərin inzibati binaları daxilində sıxlığın yaranmaması üçün xidmət almaq istəyən
şəxslərin əvvəlcədən “ASAN xidmət” mobil tətbiqi, Çağrı Mərkəzi və Dövlət Agentliyinin
www.asan.gov.az
rəsmi
internet
informasiya
ehtiyatının
müvafiq
bölməsi
(www.asan.gov.az/az/online-queue) vasitəsilə növbə götürərək müraciət etmələri təmin
olunmuşdur.

2020-ci il ərzində “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində profilaktik tədbirlər
mütəmadi olaraq davam etdirilmişdir. Mərkəzlərin qarşısında, girişində və daxilində vətəndaşlar
tərəfindən ən azı 2 metr olmaqla sosial məsafənin saxlanılması üçün xüsusi işarələrdən
(xətlərdən, lent vasitələrindən və arakəsmələrdən) istifadə edilmiş, gözləmə zallarında
vətəndaşların gözləməsi üçün nəzərdə tutulmuş oturacaqlarda ara məsafəsinin saxlanılması
məqsədilə “sosial məsafə saxla” şüarı əks olunmuş reklam vərəqələri yapışdırılmış, bununla da
ara məsafəsinin saxlanılması təmin edilmişdir. O cümlədən mütəmadi olaraq gün ərzində və iş
gününün sonunda təmizlik işləri aparılmış, masalar, döşəmələr və şəxslərin çox təmasda olduğu
yerlər xüsusi məhlullarla dezinfeksiya olunmuş, zallar və otaqlar mütəmadi havalandırılmış,
vətəndaşların qəbulunu həyata keçirən işçilərin tibbi maska və həmçinin dezinfeksiya
məhlulundan məcburi istifadə etməsi, tullantıların mütəmadi kənarlaşdırılması və hər günün
sonunda daşınması təmin edilmişdir.
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Eyni zamanda, “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərinin inzibati binaları
daxilində bir neçə yerdə (mərkəzlərin girişində, sanitar qovşaqlarda və şəxslərin çox təmasda
olduğu yerlərdə) dezinfeksiyaedici vasitələr üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qurğular
quraşdırılmış və həmin qurğular mütəmadi olaraq dezinfeksiyaedici məhlullarla təmin edilmişdir.
Mərkəzlərin inzibati binalarına daxil olan vətəndaşlarla yanaşı, işçi heyətin də hər gün hərarəti
ölçülərək xidmətə buraxılmış, hərarəti normadan yüksək olan vətəndaşların və əməkdaşların
inzibati binalara buraxılmasına məhdudiyyət tətbiq edilmiş və onlara müvafiq tibb
müəssisələrinə yaxınlaşmaları tövsiyə olunmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyələri əsasında koronavirus (COVİD-19)
infeksiyasının profilaktikası üzrə metodiki göstərişlər, virusdan qorunmağın yolları, habelə əməl
edilməli olan gigiyena qaydaları barədə hazırlanmış maarifləndirici səs yazısının xüsusi rabitə
qurğuları və səsgücləndirici vasitələr ilə mərkəzlərin inzibati binaları daxilində mütəmadi olaraq
səsləndirilməsi təmin edilmişdir. Həmçinin metodiki göstərişləri əks etdirən bukletlər və
broşüralar vətəndaşların gözləmə yerlərində, məlumat köşklərində və sektorlarda yerləşdirilmiş,
eləcə də mərkəzlərə daxil olan şəxslərə vaxtaşırı paylanılmışdır.
“ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində koronavirus (COVID-19)
infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı görülmüş tədbirlər barədə hər iş
gününün sonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına məlumat
verilmişdir. Bununla yanaşı, 2020-ci il 18–23 may, 31 may–9 iyun, 10–28 iyun, 29 iyun–23 iyul,
24 iyul–31 avqust, 1 sentyabr – 30 oktyabr və 1 noyabr – 29 dekabr tarixlərində mərkəzlərdə
həyata keçirilən profilaktik tədbirlər barədə müvafiq olaraq 2020-ci il 13 iyun tarixli
200109201528 nömrəli, 2020-ci il 6 iyul tarixli 200109201710 nömrəli, 2020-ci il 27 iyul tarixli
200109201885 nömrəli, 2020-ci il 11 sentyabr tarixli 200109202392 nömrəli, 2020-ci il 7 noyabr
tarixli 200109202970 nömrəli və 2020-ci il 29 dekabr tarixli 200109203475 nömrəli məktublarla
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verilmişdir.
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1.2. SƏYYAR XİDMƏT
2020-ci ildə də şəxsin yaşayış və ya iş yerini, habelə olduğu yeri tərk etmədən mərkəzlərdə
göstərilən xidmətlərlə təmin olunması, həmçinin “ASAN xidmət” mərkəzlərinin təsis edilmədiyi
regionların əhalisinə xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə xüsusi vasitələrlə həyata keçirilən
səyyar “ASAN xidmət”in fəaliyyəti davam etdirilmişdir.
Hesabat dövründə 10 ədəd səyyar “ASAN xidmət” avtobusu və 3 vaqondan ibarət səyyar
“ASAN qatar” vasitəsilə əhaliyə səyyar formada Bakı şəhəri və onun qəsəbələrində, Abşeron
rayonunun qəsəbə və kəndlərində, eləcə də respublikanın digər rayonları da daxil olmaqla,
ümumilikdə 36 rayonun 54 məntəqəsində xidmət göstərilmişdir. Həmçinin kiçik səyyar qruplar
vasitəsilə Quba, Gəncə, Bərdə, İmişli, Şəki, Sabirabad, Sumqayıt və Qəbələ regional “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin əhatə dairəsinə aid olan bölgələrdə 10 rayonun 32 məntəqəsində,
aksiyalar çərçivəsində isə Bakı, Şəki və Gəncə şəhərlərində əhaliyə səyyar formada xidmət
göstərilmişdir.
Səyyar avtobuslarda və qatarda 4 dövlət qurumunun nümayəndələri tərəfindən 10 xidmət
həyata keçirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin (şəxsiyyət
vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportunun verilməsi və dəyişdirilməsi
və sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi), Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin (əmək pensiyalarının təyin edilməsi), Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (Torpaq üzərində mülkiyyət
hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın, həmin torpaq sahəsinin
planının və ölçüsünün verilməsi, mənzillərin yüklülüyünə dair arayışların verilməsi, mənzillərə
çıxarışların verilməsi və fərdi yaşayış evlərinə ilkin qeydiyyat istisna olmaqla çıxarışların
verilməsi), Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin (notariat xidməti və vətəndaşlıq
vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı) nümayəndələri səyyar xidmətlərin həyata keçirilməsində
iştirak etmişdir.
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Hesabat dövründə səyyar “ASAN xidmət” avtobusları vasitəsilə 2020-ci ildə ümumilikdə
144 067 müraciətdən 134 207 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir.
Göstərilmiş xidmətlər üzrə səyyar avtobuslarda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi xidmətinə 69 807, ümumvətəndaş
pasportunun verilməsi və dəyişdirilməsi xidmətinə 18 376, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi
xidmətinə 1 356, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək
pensiyalarının təyin edilməsi xidmətinə 836, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı
xidmətinə 2 693, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin notariat xidmətinə 32 944,
vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı xidmətinə 6 810, funksional yardımçı
xidmətlərə isə 11 245 vətəndaş müraciəti qeydə alınmış, bundan əlavə müraciət etmiş
vətəndaşlara xidmətlərlə bağlı yerində məsləhətlər verilmişdir. Hesabat dövründə səyyar
avtobuslar vasitəsilə vətəndaşlara 22 624 şəxsiyyət vəsiqəsi, notariat fəaliyyəti üzrə
22 453 sənəd, 7 013 ümumvətəndaş pasportu verilmiş, əmək pensiyalarının təyin edilməsi
xidməti üzrə 2 sənəd, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi xidməti üzrə 1 140 sənəd,
vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə isə 1 260 sənəd, daşınmaz əmlakla bağlı
əməliyyatların qeydiyyatı zamanı 250 sənəd, funksional yardımçı xidmətlər üzrə isə
10 120 sənəd verilmişdir.
Hesabat dövründə Səyyar “ASAN qatar” vasitəsilə respublikanın Şəmkir rayonunun Dəllər
qəsəbəsində, Tovuz rayonunun Qovlar şəhərində, Ağstafa, Qazax, Astara rayonlarında və
Şirvan şəhərində vətəndaşlara səyyar xidmətlər göstərilmişdir. Səyyar “ASAN qatar” bölgələrdə
olan zaman daxil olmuş 13 182 müraciətdən 12 748 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir.
Səyyar “ASAN qatar” gözləmə zalı, xidmət zalı, əməkdaşların istirahət kupeləri olmaqla
3 vaqondan ibarətdir. Ölkəmizdə geniş dəmiryolu şəbəkəsindən, mövcud infrastrukturdan,
kommunikasiya xətlərindən və ən müasir texnologiyalardan istifadə edilərək səyyar “ASAN
qatar” vasitəsilə yerlərdə əhaliyə xidmət göstərilmişdir.
Göstərilmiş xidmətlər üzrə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət
vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi xidmətinə 4 829, ümumvətəndaş pasportunun verilməsi
və dəyişdirilməsi xidmətinə 2 960, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətinə 87, Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin daşınmaz əmlakla bağlı
əməliyyatların qeydiyyatı xidmətinə 347, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin notariat
xidmətinə 3 653, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı xidmətinə 531, funksional
yardımçı xidmətlərə isə 775 vətəndaş müraciəti qeydə alınmış, bundan əlavə müraciət etmiş
vətəndaşlara xidmətlərlə bağlı yerində məsləhətlər verilmişdir. Hesabat dövründə “ASAN qatar”
vasitəsilə vətəndaşlara 1 929 şəxsiyyət vəsiqəsi, notariat fəaliyyəti üzrə 3 086 sənəd,
1 093 ümumvətəndaş pasportu verilmiş, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə
120 sənəd, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı zamanı 31 sənəd, funksional
yardımçı xidmətlər üzrə isə 629 hazır sənəd verilmişdir. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi
xidməti üzrə vətəndaşlara hazır sənəd verilməmişdir.
2020-ci il Bakı və Sumqayıt şəhərlərində sifarişli əsaslarla həyata keçirilən səyyar xidmət
üzrə ümumilikdə 2 171 müraciət qeydə alınmış və xidmət göstərilmişdir. Onlardan 389-u
kənardan qulluğa ehtiyacı olan əlilliyi olan şəxs, 7-i sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar,
1 775-i isə digər vətəndaşlar olmuşdur.
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Sifarişli əsaslarla səyyar “ASAN xidmət”ə
müraciətlərin şəxslərin sosial statusu üzrə bölgüsü

Digər vətəndaşlar
81,8%

Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar
0,3%

Kənardan qulluğa ehtiyacı
olan əlillər
17,9%

Kiçik səyyar qruplar vasitəsilə 8 611 müraciətdən 8 611 müraciət xidmətlə təmin
olunmuşdur.
Hesabat ilində səyyar “ASAN xidmət”də vətəndaşlara 26 245 şəxsiyyət vəsiqəsi, notariat
fəaliyyəti üzrə 25 539 sənəd, 9 252 ümumvətəndaş pasportu verilmiş və o cümlədən
1 718 sürücülük vəsiqəsi dəyişdirilmişdir. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə
1 380, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı zamanı 281, əmək pensiyalarının təyin
edilməsi üzrə 2, funksional yardımçı xidmətlər üzrə isə 10 922 hazır sənəd verilmişdir.
2020-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində Nazirliyin penitensiar müəssisələrində şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və
dəyişdirilməsi xidməti üzrə 1 306 məhkuma xidmət göstərilmişdir.
2020-ci il 8 yanvar tarixindən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birgə təşkil
edilən “Sənədsiz məktəbli qalmasın” sosial aksiyası çərçivəsində 23 orta məktəbdə və 1 internat
məktəbində 375 şagird şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmuşdur.
2020-ci il 29 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 1 nömrəli
Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında 217 müalicə alan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi
və dəyişdirilməsi xidməti göstərilmişdir.
2020-ci il 16 sentyabr tarixində Dayaq Xeyriyyə Cəmiyyətində 1, 9 oktyabr tarixində 2 saylı
uşaq evində 5, 1 dekabr tarixində 1 saylı uşaq evində 2, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin Tərbiyə müəssisəsində 2, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseydə isə 101 nəfər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmuşdur.
2020-ci ilin oktyabr və dekabr ayları ərzində “Hərbçi” aksiyası vasitəsilə 36 hərbçiyə
şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi xidməti göstərilmişdir.
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2020-ci il 17 iyul tarixində “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsin
tabeliyində olan “Yeni Klinika” tibb müəssisəsinin müraciəti əsasında koronavirus (Covid-19)
pandemiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə Türkiyə Respublikasından ölkəmizə gələn
3 rezident həkimə səyyar formada şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi xidməti
göstərilmişdir.
2020-ci il ərzində əlilliyi olan şəxslər üçün Gəncə şəhərində 31 nəfərə şəxsiyyət
vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi xidməti göstərilmişdir.
2020-ci il ərzində səyyar “ASAN xidmət”ə edilən ümumilikdə 170 110 müraciətdən
159 816 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir.

1.3. ÇAĞRI MƏRKƏZİ
2020-ci ilin yekunlarına əsasən Dövlət Agentliyinin Çağrı Mərkəzində 2 699 757 müraciət
cavablandırılmışdır. Bu müraciətlərdən 2 180 420-si “108” vahid telefon nömrəsi, 196 001-i
“9108” vahid telefon nömrəsi, 73 748-i Dövlət Agentliyinin (012) 444 74 44 telefon nömrəsi,
81 255-i sosial media hesabları, 72 178-i onlayn əlaqə, 563-ü elektron poçt, 32-si müraciət
köşkü (video qəbul), 46 414-ü mobil tətbiq, 863-ü Youtube və 894-ü Playstore vasitəsi ilə qəbul
edilmişdir.
Bununla yanaşı, Dövlət Agentliyinin Çağrı Mərkəzi digər qurumlarla əməkdaşlıq sahəsində
öz fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirmişdir. Belə ki, 2019-cu ilin 23 avqust tarixindən
Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun “1549” vahid telefon nömrəsi
vasitəsi ilə müraciətlərin qəbulu Çağrı Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. 2020-ci ilin yekununa
əsasən “1549” vahid telefon nömrəsi vasitəsi ilə 47 389 müraciət cavablandırılmışdır.
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1.4. İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ TƏLİM
Hesabat ilində Dövlət Agentliyinin kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə görülmüş
tədbirlər çərçivəsində keçirilmiş müsabiqə və müsahibələrin nəticələrinə görə 87 nəfər Dövlət
Agentliyinə qulluğa qəbul olunmuşdur.
“Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların
və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1203 nömrəli Fərmanının
5-ci hissəsinə əsasən Dövlət Agentliyinin işçilərinin sayı 20 vahid artırılaraq 915 ştat vahidi təşkil
etmişdir. Əməkdaşların 60%-i kişilər, 40%-i qadınlardır. Orta yaş həddi isə 32-dir.
Hesabat dövründə “ASAN Təlim-Tədris Mərkəzi” tərəfindən Dövlət Agentliyinin, eləcə də
“ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət
qurumlarının əməkdaşları üçün ümumilikdə 495 təlim keçirilmişdir. Təlimlər əməkdaşlar üçün
etik ünsiyyət qabiliyyəti və emosional intellekt, məlumat köşkü əməkdaşları üçün qarşılama,
dinləmə və izahetmə bacarıqları, daxili motivasiya, münaqişələrin idarə olunması, həyat balansı
və s. mövzuları əhatə etmişdir. Həmçinin 2020-ci il ərzində könüllülər üçün ilkin təlim, ünsiyyət
bacarıqları, stressin idarə olunması, işgüzar etika, vaxtın idarə olunması və digər mövzularda
653 təlim keçirilmişdir.
Dövlət Agentliyi ölkəmizdə könüllülük fəaliyyətinin genişləndirilməsi və bu mədəniyyətin
aşılanması üçün mütəmadi olaraq müxtəlif layihələr, fəaliyyətlər, tədbirlər icra edir və “ASAN
könüllüləri şəbəkəsi”nin imkanlarından digər qurumların faydalanmasına şərait yaradır.
2020-ci il ərzində də “ASAN xidmət” mərkəzlərində könüllü fəaliyyəti diqqət mərkəzində
saxlanılmış, ölkəmizdə könüllü fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və könüllülərin praktiki bilik və
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bacarıqlarının artırılması sahəsində işlər aparılmışdır. Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata
keçirilən “ASAN Konüllülük” Məktəbi çərçivəsində il ərzində mərkəzlərdə 2 680 könüllü fəaliyyət
göstərmişdir. Ümumilikdə mərkəzlərdən bu günə qədər 24 000-dən çox könüllü məzun
olmuşdur.
ASAN könüllülərinin peşəkar kadrlar kimi formalaşdırılması məqsədi ilə yaradılmış “ASAN
kadr” karyera mərkəzi mövcud əmək bazarının tələblərini nəzərə alaraq təlimlər keçirir və
kadrları formalaşdırır. www.asankadr.az - “ASAN kadr” karyera mərkəzi çərçivəsində fəaliyyət
göstərən karyera və inkişaf portalıdır. Hər bir ASAN könüllüsü www.asankadr.az portalında
CV-sini yerləşdirir, eyni zamanda, işəgötürənlər tərəfindən portal vasitəsilə mütəmadi olaraq
vakansiyalar elan edilir. 2015-ci ildən bu günə kimi portal vasitəsilə 2 547 kadr (bunlardan
47 nəfəri “ASAN xidmət” mərkəzlərində, digərləri başqa qurumlarda) işlə təmin olunmuşdur.
Hesabat ilində 2015-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən “ASAN Məktub” sosial layihəsi
vasitəsilə yaşı 65-dən yuxarı olan tənha yaşayan insanlara dəstək məqsədilə qaynar xətt təsis
edilmişdir. Qaynar xəttə müraciət edən tənha yaşayan vətəndaşların evlərinə gedilmiş, onların
tələbat və ehtiyacları araşdırılmış və www.asanmektub.az saytına məktub qismində
yerləşdirilmişdir. Həmin sayt vasitəsi ilə 1 044 müraciət ( Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri,
Sabirabad, Bərdə, Mingəçevir, Qəbələ, Quba, Masallı, İmişli, Şəki, Tovuz, Şamaxı və Kürdəmir
rayonları üzrə) təmin edilmişdir.
2020-ci il ərzində ölkəmizdə yayılan yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə
bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər aşağıdakılardır:
1. 2020-ci il 16 mart tarixindən etibarən “ASAN Könüllüləri” Təşkilatı və “Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsin birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev
Beynəlxalq Hava Limanında xaricdən gələn vətəndaşlarımıza xidmət göstərilmişdir. ASAN
könüllüləri tərəfindən xaricdən gələn vətəndaşların qarşılanması, vətəndaş axınının
tənzimlənməsi, vətəndaşların məlumatlandırılması və tibbi ehtiyaclarla (su, əlcək, maska) təmin
olunması üçün müvafiq işlər görülmüşdür. Aksiyada 20 nəfər könüllü iştirak etmişdir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu (UNICEF) ilə “ASAN Könüllüləri”
Təşkilatının birgə əməkdaşlığı və Avropa İttifaqının maliyyə yardımı ilə “Pandemiya dövründə
həssas ailələrə dəstək” kampaniyası həyata keçirilmişdir. Kampaniya çərçivəsində Bakı
şəhərində və regionlarda yaşayan və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara, həmçinin
əlilliyi olan gənclərə 2 000 bağlama qida yardımı, o cümlədən koronavirus (COVID-19)
pandemiyasından qorunmaq üçün maarifləndirici materiallar təqdim olunmuşdur.
3. Ölkəmizdə koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar sərtləşdirilmiş karantin
rejimi zamanı məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi müddətdə ASAN könüllüləri siyahısı “Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxs tərəfindən təqdim olunmuş 200-dən çox dializ
xəstəsinin Azərbycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
tabeliyində olan “Bakı Taksi Xidməti” MMC-nin xüsusi avtomobilləri vasitəsi ilə müvafiq tibb
müəssisələrinə çatdırılmasını təmin etmişdir.
4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin və “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən
“Azərbaycanda yeni koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə mübarizə üzrə humanitar yardım”
layihəsi çərçivəsində 150 nəfər ahıl və əlilliyi olan vətəndaşa ərzaq və gigiyena məhsullarından
ibarət yardım qutuları çatdırılmışdır.
5. Çimərliklərin monitorinqi məqsədi ilə Dövlət Agentliyinin aidiyyəti struktur bölmələrinin
əməkdaşlarından ibarət 16 səyyar monitorinq qrupu formalaşdırılmışdır. Eyni zamanda, Dövlət
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Agentliyi tərəfindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və
Təbii Sərvətlər və Fövqəladə Hallar nazirlikləri arasında koordinasiyalı fəaliyyət təmin edilmişdir.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə təhlükəsizlik qaydaları nəzərə alınmaqla Bakı
və Sumqayıt şəhərlərində istifadə üçün yararlı müəyyənləşdirilmiş çimərliklərdə 2020-ci il
5 avqust tarixindən etibarən 1 ay müddətində 1 100 nəfər ASAN könüllüsü giriş-çıxışın
yoxlanılması, habelə çimərlik daxilində karantin qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət məqsədi
ilə prosesə cəlb olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, Ermənistanın sülhə məcbur
edilməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsinin təmini, məcburi köçkünlərin öz doğma
torpaqlarına qayıtması və ədalətin bərpası üçün başladığı, 44 gün sürən və şanlı qələbəmizlə
başa çatmış Vətən müharibəsi dövründə həyata keçirilmiş tədbirlər aşağıdakılardır:
1. “ASAN Könüllüləri” Təşkilatı və “Aqrar İnkişaf Könüllüləri” Təşkilatının birgə iştirakı ilə
“Mətbuat Səngəri” layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihənin məqsədi düşmən mediasının yaydığı
dezinformasiyaların qarşısını almaq və dünyaya Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini çatdırmaq
olmuşdur. Layihə çərçivəsində Twitter və Facebook sosial media hesabları vasitəsilə mütəmadi
olaraq faktlara əsaslanan paylaşımların təşkili və təxribat xarakterli paylaşımların şərh
bölməsində həqiqətləri əks etdirən şərhlərin paylaşılması təmin edilmişdir.
2. “ASAN Könüllüləri” Təşkilatı və “PAŞA Bank” ASC-nin birgə təşəbbüsü ilə “ASAN
Məktub” sosial layihəsi çərçivəsində ASAN könüllüləri cəbhəyanı ərazilərdə yaşayan və
müharibənin fəsadlarından əziyyət çəkmiş uşaqlarla görüşlər təşkil etmişdir. Ümumilikdə
146 nəfər azyaşlının yararlandığı layihədə uşaqların keçirdikləri psixoloji gərginliyi aradan
qaldırmaq və əhval-ruhiyyələrini yüksəltmək məqsədilə onlara müxtəlif hədiyyələr təqdim
edilmişdir.
3. “Əsgərə Məktub” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış “İgidlərimizi Tanıyaq” rubrikasının
əsas məqsədi sosial media hesabları üzərindən Milli Qəhrəmanlarımızın, həmçinin
şəhidlərimizin qəhrəmanlıq hekayələrinin, onların torpaqlarımızın düşmən işğalından azad
olunmasında göstərdikləri şücaətin ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Paylaşımlar aylıq plan üzrə
edilir. Şəhidlərimizin doğum tarixləri və vəfat tarixləri müəyyənləşdirilir, bundan sonra hər ayın
uyğun gələn tarixinə görə paylaşımlar həyata keçirilir.
4. Şəhid ailələrinə ziyarət “Əsgərə Məktub” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Burada
əsas məqsəd şəhid ailələrinə mənəvi dəstək göstərmək, müxtəlif qurumlarla əməkdaşlıq
çərçivəsində “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının adından onlara yardım etmək və əsgərə məktub
yazmalarını təmin etməkdir.
5. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata
keçirilən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki məscidlər, muzeylər və s. tarixi abidələr haqqında
ingilis, rus, alman və fransız dillərində videoçarxların hazırlanmasını nəzərdə tutan “Qarabağ
inciləri” layihəsinin icrası ilə bağlı işlər davam etdirilir.
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2. ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN MONİTORİNQİ
“Tikinti sahəsində qeyri-formal əmək münasibətlərinin qarşısının alınması ilə bağlı
nəzarətin gücləndirilməsinə dair tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 28 aprel tarixli 1349 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar yaradılmış və əsas
məqsədi Bakı şəhərində tikilməkdə olan çoxmənzilli yaşayış binalarında (bundan sonra – tikinti
obyektləri) qeyri-formal əmək münasibətlərinin qarşısının alınması sahəsində monitorinqlərin
həyata keçirilməsindən və nəzarət fəaliyyətinin əlaqələndirilməsindən ibarət olan Dövlət
Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi (bundan sonra – Monitorinq Mərkəzi)
tərəfindən hesabat ilində tikinti obyektlərində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı
18 monitorinq həyata keçirilmiş və bunlardan 11 monitorinqdə pozuntu halı aşkar edilmişdir.
Monitorinqlər zamanı 776 nəfər işçi yoxlanılmış və bu işçilərdən 67 nəfərin əmək və ya
xidməti (mülki) müqavilə olmadan çalışdığı aşkar edilmişdir. Monitorinq olunmuş işəgötürənlər
üzrə qeyri-formal məşğulluq səviyyəsi 8,6% olmuşdur. Müqavilə ilə çalışan 709 işçidən 5 nəfərin
işəgötürənlə əmək münasibətinin xidməti (mülki) müqavilə əsasında rəsmiləşdirildiyi aşkar
edilmişdir. Yoxlanılmış işçilərin 49 hüquqi və fiziki şəxsi təmsil etdiyi müəyyən olunmuşdur.
Yoxlanılmış işçilərin müqavilə statusu üzrə bölgüsü

Əmək müqaviləsi
90,7%
Müqavilə yoxdur
8,6%

Xidməti müqavilə
0,7%
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2020-ci il ərzində işəgötürənlər (Bakı şəhərində 2016-cı ildən sonrakı dövrdə tikintisinə
başlanılan tikinti obyektlərinin inşasını həyata keçirən) üzrə 83 577 əmək müqaviləsi
imzalanmışdır və bunlardan 27 450 əmək müqaviləsi hazırda qüvvədədir. Hesabat dövründə
Monitorinq Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş 18 səyyar monitorinqin hər birindən sonra yalnız
monitorinq edilmiş işəgötürənlər üzrə 54 669 əmək müqaviləsi imzalanmışdır və bunlardan
17 144 əmək müqaviləsi hazırda qüvvədədir. Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən
nəzarət tədbirləri nəticəsində Bakı şəhərinin tikinti sektorunda əmək münasibətlərinin
rəsmiləşdirilməsi sahəsində müsbət dəyişikliklər müşahidə edilməkdədir. Belə ki, monitorinqlər
keçirilməyə başlanıldığı dövrdə tikinti obyektlərinin inşası ilə məşğul olan işçilərin təqribi olaraq
33,8%-i əmək müqaviləsi bağlanmadan çalışırdısa, hazırda bu göstərici 13,4%-ə qədər
azalmışdır.

Qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin dinamikası
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Qeyd edək ki, ötən 4 ilə yaxın müddət ərzində Bakı şəhərində tikinti obyektlərinin inşası
ilə məşğul olan podratçı şirkətlərin malik olduğu əmək müqaviləsi sayında 2 dəfəyə yaxın artım
qeydə alınmışdır. Belə ki, Monitorinq Mərkəzinin yaradıldığı dövrdə bir podratçı şirkət orta
hesabla 35 əmək müqaviləsinə malik idisə, hesabat ilinin sonuna bu göstərici 66 əmək
müqaviləsinə qədər yüksəlmişdir.
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Podratçı şirkətlər üzrə qüvvədə olan əmək müqavilələrinin orta sayı
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Keçirilmiş monitorinqlər zamanı əmək və ya xidməti müqavilə olmadan 10 nəfərdən az
şəxsi işə cəlb etmə ilə bağlı 18 işəgötürən üzrə pozuntu halı qeydə alınmış və bu faktlar
aktlaşdırılaraq baxılması üçün Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilmişdir. Ümumilikdə 12-si hüquqi, 6-sı isə fiziki
şəxs olmaqla 18 işəgötürəndən 4 işəgötürən barədə inzibati xəta faktı təsdiq edilmişdir. Bu
faktlar üzrə 3 000 manat həcmində inzibati cərimə tətbiq edilmişdir. Əmək və ya xidməti
müqavilə olmadan 10 nəfər və daha çox şəxsi işə cəlb etmə ilə bağlı ümumilikdə 1 işəgötürən
üzrə pozuntu halı qeydə alınmış və bu faktlar aktlaşdırılaraq baxılması üçün Dövlət Agentliyi
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilmişdir.
2020-ci il ərzində Monitorinq Mərkəzi tərəfindən 38 tikinti obyektində (Bakı şəhərində
29, Sumqayıt şəhərində 6, Abşeron rayonunda isə 3 tikinti obyektində) işçi və işəgötürənlərlə
maarifləndirmə xarakterli görüşlər keçirilmişdir. Görüşlər zamanı sahibkarlarla qeyri-formal
məşğulluğu doğuran səbəblər müzakirə edilmiş, bu istiqamətdə tövsiyələr verilmiş, müxtəlif
məlumatlandırıcı bukletlər və nəşrlər paylanılmışdır.
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3. DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNİN ELEKTRON REYESTRİ VƏ “ASAN XİDMƏT İNDEKSİ”
ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
“Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanı ilə
müəyyən edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən bir sıra
işlər görülmüşdür.
Belə ki, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, dövlət mülkiyyətində olan və
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, dövlət adından
yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcə təşkilatlarının göstərdikləri xidmətlərlə bağlı daxil olan
müraciətlərin (təklif və şikayətlərin) aidiyyəti üzrə müraciətə baxan subyektlərə göndərilməsini
və onlar tərəfindən cavablandırılmasını Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri (bundan sonra –
Elektron Reyestr) vasitəsilə təşkil etmək məqsədilə Elektron Reyestrdə “ASAN müraciət”
bölməsi yaradılmışdır (keçid: http://dxr.az/complaint). 2019-cu ilin sentyabr ayından 2020-ci il
sentyabr ayınadək olan dövr ərzində dövlət xidmətləri ilə bağlı Elektron Reyestrə daxil olan
630 müraciətin “ASAN müraciət” bölməsi vasitəsilə aidiyyəti üzrə müraciətə baxan subyektlərə
göndərilməsi təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə 2 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi) 65 xidməti, 1 dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin (Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi) 1 xidməti, 1 büdcə təşkilatının (Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası)
2 xidməti, 3 dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus
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olan hüquqi şəxsin (“Azərişıq” ASC, “Bakı Metropoliteni” QSC və “Azərbaycan Dəmir Yolları”
QSC) 8 xidməti (ümumilikdə 76 xidmət) Elektron Reyestrə daxil edilmiş və təsdiq olunmuşdur.
Həmçinin 9 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti) 58 xidmətində və 1 dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin (Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi) 1 xidmətində (ümumilikdə 59 xidmətdə) dəyişikliklər
edilmişdir.
Hazırda 8 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan
Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti) Elektron Reyestrə
daxil edilmiş 55 xidmətinin, 3 dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin (Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi və
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi) Elektron Reyestrə daxil edilmiş
25 xidmətinin və dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə
məxsus olan 1 hüquqi şəxsin (Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC) Elektron
Reyestrə daxil edilmiş 8 xidmətinin (ümumilikdə 88 xidmətin) təsdiq olunması ilə bağlı işlər
davam etdirilir.
Eləcə də Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarında dəyişiklik
edilməsi və yeni normativ hüquqi aktların qəbul olunması ilə əlaqədar olaraq 3 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi) Elektron Reyestrə daxil edilmiş 10 xidməti ləğv edilmişdir.
Hazırda 31 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının 750 xidməti, 79 yerli icra hakimiyyəti
orqanının 2536 xidməti, 25 dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin
175 xidməti və 3 büdcə təşkilatının 19 xidməti (ümumilikdə 3480 xidmət) Elektron Reyestrə daxil
edilmiş və təsdiq olunmuşdur.
Bununla yanaşı, Dövlət Agentliyi tərəfindən il ərzində Elektron Reyestrin fəaliyyətinin
təşkili, idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə metodiki, informasiya-linqvistik, proqramtexniki dəstək daimi olaraq təmin edilmiş, dövlət xidmətləri barədə məlumatların yoxlanıldıqdan
sonra Elektron Reyestrə daxil edilməsinə və yenilənməsinə nəzarət edilmiş, Elektron Reyestrin
dayanıqlı, fasiləsiz işləməsi və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi daimi nəzarətdə
saxlanılmış, dövlət xidmətləri barədə məlumatların Elektron Reyestrə yerləşdirilməsi işinin
sürətləndirilməsi üçün müvafiq dövlət qurumlarına məktublar göndərilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində 25 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının 270 xidməti, Bakı şəhərinin
13 yerli icra hakimiyyəti orqanının 229 xidməti və kommunal xidmətlər göstərən 4 hüquqi şəxsin
55 xidməti daxil olmaqla ümumilikdə 554 xidmətin 2019-2020-ci illərdə “ASAN xidmət indeksi”
üzrə qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

229 xidmət,
41,34%

270 xidmət,
48,74%

Hüquqi şəxslər
Yerli icra hakimiyyəti orqanları

55 xidmət,
9,92%

Qiymətləndirmələr Elektron Reyestrin tərkibində yaradılmış “ASAN xidmət indeksi” üzrə
qiymətləndirmə alt sistemi üzərindən elektron formada həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə
qiymətləndirmə 3 mərhələdən ibarət olmuşdur:
Məlumatların toplanılması: Bu mərhələdə xidmətləri qiymətləndirilən dövlət qurumlarına
göstərdikləri xidmətlər barədə məlumatları “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə alt
sistemində formalaşdırılan anketlərə daxil etməsi və təsdiqedici sənədləri (məlumatları) sistemə
yükləməsi ilə bağlı imkanlar yaradılmışdır. Həmçinin Elektron Reyestrdə olan “ASAN xidmət
indeksi” üzrə qiymətləndirmə alt sistemi təkmilləşdirilmiş və istifadə rahatlığının təmin edilməsi
ilə bağlı yeni funksionallıqlar əlavə edilmişdir.
Qiymətləndirmənin aparılması məqsədi ilə Elektron Reyestr vasitəsilə elektron anketlər
qurumlara təqdim edilmiş və 2019-cu il 20 dekabr tarixindən 2020-ci il 20 fevral tarixinədək
qurumlarda müəyyən edilən məsul şəxslər tərəfindən anketlərin doldurulması və əsaslandırıcı
sənədlərin (məlumatların) sistemə yüklənilməsi təmin edilmişdir.
Bu mərhələdə qurum əməkdaşlarına məlumatların daxil edilməsi ilə bağlı köməklik
göstərilməsi məqsədilə texniki və operativ dəstək qrupu formalaşdırılmışdır.
Qiymətləndirmə: Dövlət Agentliyinin sədrinin 2020-ci il 24 yanvar tarixli 200102300112
nömrəli əmri ilə yaradılmış işçi qrup 2020-ci il 1 mart – 15 iyun tarixlərində dövlət qurumları
tərəfindən sistemə daxil edilən məlumatların təhlilini və araşdırılmasını, həmçinin yekun
qiymətləndirməni həyata keçirmişdir. Hesabat dövründə Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət
qurumlarının
elektron
xidmətlərinin,
informasiya
sistemlərinin
və
ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi çərçivəsində keçirilmiş yerində baxışlar zamanı dövlət xidmətlərinin
təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatlarının elektronlaşdırılmasının və digər dövlət
qurumlarının informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə inteqrasiyasının, habelə xidmətə elektron
müraciət imkanlarının yoxlanılmasının nəticələri “ASAN xidmət” indeksi üzrə qiymətləndirmədə
nəzərə alınmışdır.
Nəticənin açıqlanması: Qiymətləndirmə nəticəsində Elektron Reyestrin hesabatlılıq
modulu vasitəsilə dövlət qurumlarına təqdim ediləcək arayışlar formalaşdırılmışdır. Eyni
zamanda, qiymətləndirilən xidmətlər barədə “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə
nəticələrinin Elektron Reyestrə yerləşdirilməsi və Reyestr vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanması
təmin edilmişdir.
“ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə nəticələri və sistemdə nəzərdə tutulan
yeniliklər barədə 2020-ci ilin 2 noyabr tarixində dövlət qurumları üçün onlayn təqdimat
(koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar) keçirilmiş və müzakirələr aparılmışdır.
“ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə nəticələrinə dair hesabat və arayışlar 2020-ci
ilin noyabr ayı ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və aidiyyəti
dövlət qurumlarına təqdim edilmişdir.
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4. DÖVLƏT İNFORMASİYA EHTİYATLARININ VƏ SİSTEMLƏRİNİN, HABELƏ
ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
2020-ci ildə bir sıra qurumların informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin təşkili və
fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmələr aparılmışdır. Qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı informasiya
ehtiyatlarında və sistemlərində proqram təminatının və şəbəkənin vəziyyəti, məlumat bazaları
və məlumat arxivlərinə dair tələblərə riayət olunma səviyyəsi, təhlükəsizlik və fövqəladə halların
nəticəsinin aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlər ilə bağlı yoxlamalar həyata keçirilmişdir:
1. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası üzrə Vəkillərin Reyestri;
2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı üzrə Rəqəmsal İdentifikasiya Sistemi;
3. Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu üzrə Elektron ipoteka və
kredit zəmanət sistemi;
4. Bakı Nəqliyyat Agentliyi üzrə “Qanunsuz parklanmaya nəzarət mərkəzi informasiya
sistemi”;
5. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemi qiymətləndirmə nəticələri barədə hesabat 2020-ci il 22 iyul tarixli 200109201837 nömrəli
məktubla Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edilmişdir.
Həmçinin informasiya sistemləri və ehtiyatları üzrə məlumat bazasının, biznes proseslərin,
proqram təminatının qiymətləndirilməsi aparılmış, yerində baxışlar keçirilmiş, məlumatlar
toplanılmış və müvafiq arayışlar hazırlanmışdır.
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Hazırda Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
“Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri” informasiya sisteminin qiymətləndirilməsi
həyata keçirilməkdədir.
2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə dövlət qeydiyyatına
alınması üçün təqdim olunmuş 8 proqram təminatının (“Elektron hərrac” platforması, “BStore”,
“Eduman sistemi”, “Əcnəbi tələbələrin UNEC-ə qəbulunun təşkili modulu”, “Bir pəncərə sistemi”,
“UNEC-də təkrar ali təhsilə qəbulun təşkili modulu”, “UNEC-də yenidənhazırlanma təhsilinə
qəbulun təşkili modulu” və “SESDA-Sinam elektron sənəd dövriyyəsi və arxiv”) orijinallığı ilə
bağlı Dövlət Agentliyində yaradılmış işçi qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən ekspert rəyi
hazırlanmış və təqdim edilmişdir.
2020-ci il ərzində “Elektron hökumət” portalına yeni elektron xidmətlərin əlavə edilməsi
üçün aşağıda qeyd edilən 3 xidmət qiymətləndirilmişdir (hər bir xidmət üzrə “Elektronlaşma və
əlaqəlilik səviyyəsi”, “İnformasiya açıqlığı və əldəolunma (giriş) səviyyəsi” və “İstifadə rahatlığı
səviyyəsi” meyarları üzrə təhlillər aparılmışdır):
- Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi - Bitki və bitkiçilik
məhsullarının ixracına (təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac fitosanitar) sertifikatının
verilməsi;
- Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi - “PƏNAH” layihəsi (Patent və Əmtəə
Nişanlarına Açıq Hədəf);
- Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu - Sahibkarlıq
kreditlərinə zəmanətlərin verilməsi.
Qeyd olunan xidmətlər üzrə test mühitində yoxlamalar və təkmilləşdirmələr aparıldıqdan
sonra xidmətlər “Elektron hökumət” portalında təqdim ediləcəkdir.
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5. NORMATİV HÜQUQİ AKTLARIN HAZIRLANMASI
Hesabat ilində “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması,
aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və elektron
hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmış Elektron Hökumət İnformasiya
Sisteminin fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən “Elektron Hökumət
İnformasiya Sisteminin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanının, habelə qəbul edilməsi təklif olunan digər hüquqi aktların layihələri
hazırlanmışdır. Həmin layihələr Dövlət Agentliyinin 2020-ci il 12 mart tarixli 200109200954
nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya
texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin “10.Tədbirlər Planı” hissəsinin
2.4.4-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş tapşırığın icrası ilə əlaqədar olaraq Dövlət Agentliyi
tərəfindən “Elektron hökumət” portalının texniki-texnoloji infrastrukturu qiymətləndirilmiş və
“MyGov” portalının infrastrukturunda “Mobil hökumət”in (mGOV) yaradılması qərara alınmışdır.
Bu məqsədlə “Mobil hökumət” Konsepsiyası” hazırlanaraq 2020-ci il 22 yanvar tarixli
200109200164 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən həmin layihə rəy və
təkliflərin verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə,
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər, Ədliyyə və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
nazirliklərinə göndərilmişdir. Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət qurumlarından daxil olan rəy və
təkliflər əsasında yekun layihə hazırlanmış və 2020-ci il 12 oktyabr tarixli 200109202724 nömrəli
məktubla yenidən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
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Müasir informasiya-kommunikasiya (rəqəmsal) texnologiyalarının tətbiqi əsasında
kommunal sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və
görülən işlərin səmərəliliyinin artırılması, habelə əhaliyə kommunal xidmətlərin göstərilməsi
sahəsində operativliyin və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə Dövlət Agentliyi tərəfindən
“Kommunal sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və “Kommunal Xidmətlər Vahid
İnformasiya Sisteminin formalaşdırılması üzrə Tədbirlər planı”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının layihəsi hazırlanmış və 2020-ci il 3 iyul
tarixli 200109201701 nömrəli məktub ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmişdir. Eyni zamanda, qurumların rəy təklifləri əsasında yekun layihə hazırlanmış və
2020-ci il 3 noyabr tarixli 200109202923 nömrəli məktubla yenidən Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilmişdir.
“ASAN müraciət” informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 21 avqust tarixli 2232 nömrəli Sərəncamının 5.1-ci bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən “ASAN müraciət” informasiya sistemi
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarının ilkin layihəsi hazırlanmışdır. Hazırda aidiyyəti dövlət qurumlarının təklifləri nəzərə
alınmaqla qeyd edilən layihənin təkmilləşdirilməsi üzrə işlər davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.10.3-cü yarımbəndinə
və 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya
ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları”nın 7.1.17-ci, 7.1.19-cu yarımbəndlərinə uyğun olaraq Dövlət Agentliyinə dövlət
qurumlarında elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi, habelə informasiya ehtiyatlarının və
sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmələrin aparılması tapşırılmışdır. Bununla
əlaqədar olaraq Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının 2020-ci il 2 noyabr tarixli 200109500028
nömrəli Qərarı ilə “Dövlət qurumlarında elektron xidmətlərin, informasiya ehtiyatlarının və
sistemlərinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” (yeni redaksiyada) təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən
olunmuş hərbi qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun
nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş dövlət
orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə
onların sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək
verilməsi (maliyyə yardımlarının göstərilməsi və digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi)
üçün müvafiq Fondun yaradılması ilə bağlı Fərman layihəsi hazırlanaraq 2020-ci ilin noyabr
ayında işçi qaydada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim
edilmişdir. Həmin layihə əsasında “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi
ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu)
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli
1203 nömrəli Fərmanı qəbul edilmiş və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu – “YAŞAT”
Fondu yaradılmışdır.
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6. ELEKTRON HÖKUMƏTİN İNKİŞAFI
Hesabat ili ərzində Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal
hökumətə keçid sahəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Əlaqələndirici qurum funksiyalarının təmin edilməsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması,
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.4-cü bəndinə əsasən dövlət informasiya
ehtiyatlarının və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası, arxivləşdirilməsi və
effektiv idarə edilməsi sahəsində koordinasiyanın, əməli və metodiki rəhbərliyin həyata
keçirilməsi, informasiyanın ilkin mənbəyinin müəyyən edilməsi, belə mənbələrin elektron
reyestrinin təşkili və aparılması, informasiya mübadiləsinin təşkili Dövlət Agentliyi
(Əlaqələndirici qurum) tərəfindən təmin edilir. Bununla əlaqədar olaraq, habelə rəqəmsal
hökumətə transformasiyanın sürətləndirilməsi, bu istiqamətdə qurumlararası koordinasiyanın
təmin edilməsi məqsədilə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə dövlət qurumlarının informasiya
texnologiyaları istiqamətli struktur bölmələrinin rəhbərlərindən ibarət “Elektron Hökumət üzrə
İcra Qrupu” (bundan sonra – “İcra qrupu”) yaradılmışdır.
2020-ci il 21 may tarixində İcra Qrupunun Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 7 yanvar tarixli 1 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilən internet informasiya ehtiyatlarında
əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyə dair tələblər və Qlobal Müyəssərlik üzrə Maarifləndirmə
Günü ilə bağlı onlayn formada görüşü keçirilmişdir. Görüş zamanı Dövlət Agentliyi tərəfindən
əlillər üçün nəzərdə tutulan İKT həllərinin tətbiqi, elektron xidmətlərin, informasiya sistemlərinin
və ehtiyatlarının formalaşdırılması, habelə təkmilləşdirilməsi istiqamətində digər qurumlarla
birgə fəaliyyətin zəruriliyi barədə məlumat verilmişdir. Eləcə də fiziki imkanları məhdud şəxslərin
informasiya ehtiyatlarından səmərəli şəkildə faydalanması və istifadəsi məqsədilə internet
informasiya ehtiyatlarının müyəssərliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı
müzakirələr aparılmışdır.
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Qurumlararası məlumat mübadiləsinin təşkili
İnformasiya mübadiləsinin təşkili üçün İnformasiya Mənbələrinin Reyestri (bundan sonra
– İMR) üzrə işçi proqram təminatı hazırlanmış, ilkin mərhələdə qurumlardan toplanılmış
məlumatlar həmin Reyestrə daxil edilmiş və 814 ilkin mənbə məlumatı və 12 anlayış İMR-də
qeydiyyata alınmışdır. Eyni zamanda, xidmətlərin göstərilməsində sənəd əsasından məlumat
əsasına keçidi təmin edəcək Sənədlər Reyestri üzrə işçi proqram təminatı hazırlanmış,
170-dən çox sənəd üzrə məlumatlar İMR ilə əlaqələndirilərək həmin Reyestrə daxil edilmişdir.
Hazırda qeyd olunan reyestrlərin Elektron Reyestrin (http://dxr.az) tərkibində yaradılması və
dövlət qurumlarının istifadəsinə verilməsi üzrə işlər aparılır.
Dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsinin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi
(bundan sonra – EHİS) üzərindən təmin edilməsi üzrə işlər 2020-ci ildə də davam etdirilmişdir.
EHİS-də mövcud olan məlumatların ötürüldüyü dövlət qurumları aşağıdakılardır:
- Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi;
- Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti;
- Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti;
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi;
- Azərbyacan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi;
- Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi;
- Bakı Nəqliyyat Agentliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi;
- İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi;
- Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi;
- Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi;
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti;
34

- “Azərsu” ASC;
- “Azərişıq” ASC;
- “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC;
- Aqrar Sığorta Fondu.
Dövlət qurumlarının arasında məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi üçün qurumların
informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində olan ilkin mənbə məlumatlarının EHİS-ə inteqrasiya
edilməsi ilə bağlı 2020-ci il 7 fevral tarixli 200109200428 nömrəli məktub Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir.
Rəqəmsal hökumətə keçid
Qeyd edilənlərlə yanaşı, hazırda elektron hökumət sahəsində Dövlət Agentliyinin
tabeliyində olan “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxs tərəfindən aşağıda
qeyd edilən informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının aparılması və digər rəqəmsal layihələrin
icrası həyata keçirilir:

1. “Elektron hökumət” portalı

2020-ci il ərzində portalın texniki-texnoloji infrastrukturu üzrə verilənlər bazasında
optimallaşdırma işlərinin aparılması nəticəsində portalın bazasının fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş və
fiziki dayanıqlılığı artırılmış, eləcə də portalın şəbəkəsi yenilənmişdir.
Ümumilikdə portala inteqrasiya edilmiş 38 qurum üzrə 443 elektron xidmət portal tərəfindən
vətəndaşlara təqdim edilir. Hazırda portalda 1 267 374 nəfərdən çox istifadəçi mövcuddur.
İstifadəçilər hesabat ilində hər ay üzrə orta hesabla 3 173 527 dəfədən çox portaldan istifadə
etmişdir.
2020-ci il üzrə “Elektron hökumət” portalı ilə bağlı statistik məlumatlar
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2. “MyGov” portalı

“Elektron
hökumət”
portalının
texniki
dəstəyi
və
təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, yeni “eGov” modelinin (“MyGov”)
konsepsiyası üzrə işlər davam etdirilmişdir. Dövlət Agentliyi
tərəfindən yeni modelin əsas hissələri üzrə görülmüş işlər
aşağıdakılardır:
1. Vətəndaş mərkəzli xidmətlərin göstərilməsini və
vətəndaşın interaktiv məlumatlandırılmasını təmin edən elektron
kabinet (“MyGov”) hazırlanmışdır;
2. 18 dövlət qurumu, 34 xidmət, 5 dövlət informasiya ehtiyatı
və sistemi və 18 bildiriş “MyGov” portalına inteqrasiya edilmişdir.
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Ümumilikdə 433 568 istifadəçi “MyGov” portalında qeydiyyatdan keçmiş, portala ümumi
giriş sayı isə 12 275 854 olmuşdur. 2020-ci ildə “MyGov” portalında qeydiyyatdan keçmiş
istifadəçilərin sayı 392 048 nəfər təşkil etmişdir.
3. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı

Hesabat ili ərzində portal üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- “İllik satınalma planları” bölməsi təkmilləşdirilərək istifadəçilər üçün daha rahat vəziyyətə
gətirilmişdir;
- “Yenidən qiymətləndirmə” modulu yaradılmışdır. Belə ki, bu funksionallıq sayəsində
satınalan təşkilatın əməkdaşının səhvi nəticəsində podratçı tenderdən səhvən kənarlaşdırılarsa
həmin podratçının yenidən qiymətləndirməyə daxil edilməsi mümkün olmuşdur;
- Elan edilmiş elektron satınalmalar üzrə iştirak haqqı ödənişinin nağdsız şəkildə qəbul
edilməsi üçün “ASAN ödəniş” sistemi portala inteqrasiya edilmişdir;
- Portalın texniki infrastrukturunda təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır;
- Portalın daim monitorinqi və istifadəçilərdən daxil olmuş müraciətlər əsasında portalda
mövcud olan “Yekun protokol”, “Sual/cavab”, “Axtarış” və digər bölmələrdə təkmilləşdirmə işləri
aparılmışdır.
Hazırda portalda “Asan imza” və ya “E-imza”
vasitəsilə qeydiyyatdan keçmə, habelə istifadəçilərin
əməkdaşlarının fərdi identifikasiya nömrəsinə (FİN),
şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyasına və nömrəsinə görə
portala əlavə edilməsi mümkündür. Həmçinin
portaldan istifadə ilə bağlı yeni video və yazılı
təlimatlar portalda yerləşdirilmiş, eyni zamanda,
mövcud olan video və yazılı təlimatlar üzərində isə
yenilənmələr aparılmışdır.

37

Hesabat ili ərzində portalda 372 satınalan təşkilat və 3 730 podratçı qeydiyyatdan
keçmişdir. Bundan əlavə, cari ildə portalda 3 550 elektron satınalma keçirilmiş, 4 552 kotirovka
sorğusu və 196 təkliflər sorğusu verilmiş, 118 açıq tender elanı dərc edilmiş, 4 859 müqavilə
bağlanılmış və 1 265 illik satınalma planı əlavə edilmişdir. Portal üzərindən “ASAN ödəniş”
sistemi vasitəsilə ödənilmiş iştirak haqqı məbləğinin sayı və həcmi isə müvafiq olaraq 7 079 və
1 995 963 AZN olmuşdur.
4. “Elektron Kənd Təsərrüfatı” informasiya sistemi

Hesabat ili ərzində sistem üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Fermerin aqrar fəaliyyətinə dair məlumatların daxil edilməsi üçün formalaşdırılmış
elektron kabinetdə koronavirus (COVİD-19) pandemiyası ilə əlaqəli “Fors-major (Covid-19)”
bölməsi yaradılmışdır;
- Fermerin elektron kabinetində “Subsidiyalar” altsistemi ilə bağlı məlumatların daxil
edilməsi
və
müvafiq
əməliyyatların
aparılması üçün “Subsidiya” bölməsi
yaradılmışdır;
- Fermerin
elektron
kabinetinə
subsidiyalar üzrə müxtəlif qaydalar və bitki
əmsalları, habelə subsidiya kalkulyatoru ilə
hesablamalar barədə məlumatlandırıcı
“Qayda və təlimatlar” bölməsi əlavə
edilmişdir;
- Hüquqi
şəxslərə
aid
şəxsi
kabinetdə zəruri əməliyyatların aparılması üçün rəhbərlərin öz əməkdaşlarına müvafiq
səlahiyyətlər verməsi funksionallığı nəzərə alınmışdır;
- Sistemin formalaşdırılmasının növbəti mərhələsi – Subsidiya altsisteminin yaradılması
istiqamətində işlər davam etdirilmişdir;
- Əkin subsidiyasına uyğun müraciətlərin yoxlanılması üçün ikimərhələli “Monitorinq”
modulu yaradılmışdır;
- “Arıçılıq subsidiyası” bölməsi, habelə seçim və monitorinq üzrə müvafiq modulları
yaradılmışdır;
- “Baramaçılıq subsidiyası” bölməsi, “Tut ipəkqurdu təchizatçısı” və “Barama
tədarükçüsü” kabinetləri yaradılmışdır;
- “Məhsul subsidiyası” bölməsi və “Məhsul tədarükçüsü” kabineti yaradılmışdır;
- “Toxum/ting təchizatçısı” modulu hazırlanmışdır;
- Hazırlanmış yeni bölmə və modullar üzrə Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarına zəruri təqdimatlar edilmişdir. Həmçinin bəzi modullar
(təchizatçı, tədarükçü) üzrə yazılı və video-formatlı təlimatlar hazırlanmışdır;
- “Subsidiyalar” altsisiteminin yeni bölmələrində Nazirliyin əməkdaşları üçün zəruri
funksionallıqlar üzrə müxtəlif operator rolları yaradılmışdır;
- Sistem üzrə mobil versiyanın yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir:
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 “Android” əsaslı mobil tətbiq – fermerlərin qeydiyyatı və torpaq sahələrinin
identifikasiyası üzrə funksionallıq hazırlanmışdır. Davamı olaraq subsidiya bölmələrinin
yaradılması istiqamətində işlər aparılmışdır. “Əkin subsidiyası”, “Heyvandarlıq subsidiyası süni mayalanma”, “Arıçılıq subsidiyası” bölmələri hazırlanaraq istismar mühitinə
yerləşdirilmişdir. Hazırda isə “Barama subsidiyası” bölməsi üzrə işlər aparılır;
 iOS əsaslı mobil tətbiq - fermer qeydiyyatı və torpaq sahələrinin identifikasiyası üzrə
işlər tamamlanaraq istismar mühitinə yerləşdirilmişdir. Davamı olaraq subsidiya altsistemi üzrə
“Əkin subsidiyası”, “Təchizatçı modulu”, “Arıçılıq subsidiyası” bölmələri yaradılmışdır. Hazırda
isə “Baramaçılıq subsidiyası” və “Heyvandarlıq subsidiyası - süni mayalanma” bölmələri üzrə
işlər aparılır.
- Yeni əkin dövrünün (2020-2021) açılması ilə əlaqədar təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır;
- 2020-ci ilin sentyabr ayından etibarən növbəti payızlıq əkinin bəyanı prosesinə
başlanılmışdır. Yeni əkin dövrünün (2020-2021) açılması ilə bağlı sistemdə zəruri olan
dəyişiklik və əlavələr fermer və operator hissələrində nəzərə alınmışdır;
- Təkmilləşdirmə istiqamətində müəyyən işlər aparılmışdır. Fermerin elektron
kabinetində əkin bəyanı zamanı yeni hissə - suvarma üsulunun seçimi imkanı yaradılmışdır.
Bu dəyişiklik həmçinin operator hissəsində də nəzərə alınmışdır;
- “Əkin bəyanı” bölməsində əvvəlki dövrdə daxil edilmiş çoxillik, yonca və xaşa bitkiləri
üzrə tam və ya qismən yeniləmə imkanı yaradılmışdır;
- Fermerin elektron kabinetində sistemə daxil edilən torpaq sənədlərində əlavə alttiplər
üzrə təsnifatlaşdırma siyahısı yaradılmış və yenilik operator hissəsində də nəzərə alınmışdır.
Dəyişikliklərə uyğun olaraq sistemdə artıq mövcud olan torpaq sənədlərində yeni yaradılan
təsnifatlaşdırma üzrə məlumatların tamamlanması imkanı yaradılmışdır;
- Sistemə ötən dövrdə daxil edilmiş torpaq sənədlərinin qismən və tam yenilənməsi üçün
funksionallıq yaradılmışdır. Bu dəyişiklik operator hissəsində də nəzərə alınmışdır;
- Sistemin “AzInTelecom” MMC-nin serverlərində yerləşən bölmə və modullarının
Nazirliyin serverlərinə miqrasiyası təmin edilmişdir.
Hazırda “Toxum subsidiyası” bölməsinin, habelə “Əkin subsidiyasına uyğun seçmə”
modulun yaradılması üzrə işlər davam etdirilir.
Sistem istismara verildikdən sonra qeydiyyata alınmış fermer sayı 570 000 nəfəri
ötmüşdür. Sistemə 630 000-dən çox ərazi üzrə məlumatlar daxil edilmiş və torpaq mülkiyyəti
ilə bağlı tələb olunan 1 300 000-dən artıq müxəlif tip sənəd yüklənilmişdir.

5. “ASAN ödəniş” sistemi

2020-ci il ərzində sistemin fəaliyyətinin informativ və texnololoji cəhətdən
təkmilləşdirilməsi istiqamətində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir:
1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin icra və probasiya ödənişləri sistemə
inteqrasiya edilmişdir;
2. Respublika ərazisində mövcud olan internet və TV provayderlərin, həmçinin mobil
operatorların ödənişləri sistemə inteqrasiya edilmişdir;
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3. Sistem
vasitəsilə
Koronavirusla
Mübarizəyə
Dəstək
Fondunun,
Silahlı
Qüvvələrə Yardım Fondunun və “YAŞAT”
Fondunun ödənişlərinin həyata keçirilməsi
təmin edilmişdir;
4. “ASAN
tərcümə”
və
Dövlət
satınalmalarının vahid internet portallarının
inteqrasiyası həyata keçirilmişdir;
5. “TuranBank” ASC-nin və “Azərbaycan
Sənaye Bankı” ASC-nin informasiya sistemlərinin inteqrasiyası təmin edilmişdir;
6. “Bank BTB” ASC tərəfindən qəbul edilən yığımların sistem vasitəsi ilə həyata keçirilməsi
təmin edilmişdir;
7. “Naxtel 4G” ödənişləri sistemə inteqrasiya edilmişdir;
8. Maliyyə idarəetməsi və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində:
− Sistem üzrə hesabatların və ödənişlərin auditi funksionallığının təkmilləşdirilməsi
həyata keçirilmişdir;
− Hesablaşma bankı ilə xidmət haqlarının ayrılması, habelə yardım fondlarından yığılan
vəsaitlər üzrə xidmət haqlarının tutulmaması təmin edilmişdir.
Hazırda 30 mərkəzi və 79 yerli icra hakimiyyəti, 113 məhkəmə orqanı, 8 publik hüquqi
şəxs, 47 hüquqi şəxs, 3 universitet, 9 ödəniş xidməti təchizatçısı olmaqla, 289 qurumun cərimə,
vergi, rüsum, kommunal, lizinq, kredit, xidmət haqqı və digər istiqamətlərdə 670 xidmət üzrə
ödənişləri “ASAN ödəniş” sisteminin www.asanpay.az ödəniş portalı, mobil tətbiqləri və
terminalları ilə yanaşı, sistemə inteqrasiya olunmuş banklar, 1489 poçt şöbəsi, digər bütün
ödəniş portalları və terminalları (10 mindən artıq) vasitəsilə həyata keçirilir.
Maliyyə dövriyyəsi istiqamətində 2020-ci il ərzində sistem vasitəsi ilə ümumi dövriyyə
1 470 949 ədəd ödəniş olmaqla 67 967 519.06 AZN təşkil etmişdir. Sistemdə hazırda
429 234 ədəd şəxsi kabinet mövcuddur.
6. “ASAN Finans” sistemi

2020-ci il ərzində vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinə (VÖEN) görə fiziki və hüquqi
şəxslərin məlumatlarının, fərdi identifikasiya nömrəsinə (FİN) görə təqaüd məlumatlarının,
qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılmış qrant vəsaitlərinə dair məlumatların, fərdi identifikasiya
nömrəsinə (FİN) və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinə (VÖEN) görə kənd təsərrüfatı
məlumatlarının, fərdi identifikasiya nömrəsinə (FİN) və doğum tarixinə görə ad, soyad və ata
adı məlumatlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin fərdi identifikasiya nömrəsinə
(FİN) və doğum tarixinə görə ad və soyad məlumatlarının sistemə ötürülməsi zamanı vahid
texniki standartların tətbiq edilməsi və bu standartlara əsaslanan veb servislərin yaradılması
üzrə işlər başa çatdırılmışdır. Eyni zamanda, www.asanfinance.gov.az portalı istifadəyə
verilərək, sistemdən yararlana bilməyən qurumların da sorğularının icrası tam real mühitə tətbiq
edilmişdir.
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Hazırda qurumlarla işlərin təşkili istiqamətində sistemi vasitəsilə 53 quruma 12 növ
xidmət (servis) təqdim olunur.
Sistem fəaliyyətə başladığı gündən keçən dövr ərzində 546 000 AZN-dən çox gəlirlilik
əldə etmişdir. Hesabat ili ərzində ümumi gəlirlilik 340 000 AZN-dən çox olmuşdur.

Xidmətlər (servislər) üzrə gəlirlilik

2020-ci il üzrə gəlirlilik

7. “ASAN Bridge” sistemi

Hesabat dövrü ərzində sistem ilə bağlı aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir:
- Sistemin dayanıqlılığının və sürətinin artırılması məqsədilə “MSSQL” verilənlər bazası
“MongoDB” ilə əvəz olunmuşdur;
- Sistemdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
Dövlət Xidməti və “Türksat” tərəfindən aparılmış təhlükəsizlik testləri nəticəsində aşkar olunmuş
çatışmazlıqlar aradan qaldırılmışdır;
- Sistemin yeni logosu hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur;
- Sistemin fəaliyyət xətalarının yoxlanılması və nəzarət edilməsi üçün “Sentry”
(Application Monitoring və Error Tracking) proqramı tətbiq olunmuşdur;
- “ASAN Bridge” development mühitinin Data mərkəzə miqrasiyası həyata keçirilmişdir;
- Daxili xəta mesajlarının standartlaşdırılması və hazırlanması yekunlaşdırılmışdır;
- “ASAN Bridge” development mühiti üçün “ELK log stash” sisteminin qurulması və
developerlərə təqdim olunması yekunlaşdırılmışdır;
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- Sistemin dayanıqlılığının və surətinin artırılması məqsədilə “Pyhton” dilində yazılmış
modullar “Node.js” ilə əvəz olunmuşdur;
- Sistem pilot rejimdə istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Kənd Təsərrüfatı nazirlikləri pilot rejimdə sistemə inteqrasiya
edilmişdir. Hazırda qarşılıqlı şəkildə məlumat mübadiləsi həyata keçirilməkdədir. Həmçinin
Azərbaycan Respublikasının Təhsil və Səhiyyə nazirliklərinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin informasiya ehtiyatlarının
və sistemlərinin inteqrasiyasına başlanılmışdır;
- Mikroservislərin inteqrasiyası, onlara nəzarət və kontrol mexanizmi, habelə təhlükəsizlik
üçün “İstio Service Mesh” texnologiyası sistemə tətbiq edilmişdir;
- Sistemin kodlarının sürətli yazılması, dəyişiklik olunması və kodların keyfiyyətinə
nəzarət edilməsi üçün “CI/CD prosesi” “staging mühit”ə tətbiq olunmuşdur.
8. “ASAN Viza” sistemi

Hesabat dövrü ərzində sistem ilə bağlı aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir:
- Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın 2020-ci il
12 mart tarixli qərarına əsasən “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə elektron vizaların təmin edilməsi
Azərbaycan Respublikasında koronavirus (COVID-19) virusunun yayılmasının qarşısını almaq
məqsədi ilə dayandırılmışdır;
- Koronavirus (COVID-19) virusunun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ölkə
ərazisində tətbiq edilən karantin dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
icazəsi əsasında xidməti zərurət ilə bağlı və ya yaxın qohumlarını ziyarət etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasına səfər edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Heydər
Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda sistem vasitəsilə viza ilə təmin olunmuşdur.
Ümumilikdə sistem vasitəsilə 2020-ci il ərzində 80 402 elektron viza verilmişdir ki, onlardan
43 044-ü beynəlxalq hava limanlarında özünəxidmət terminalları vasitəsi ilə verilmişdir. Verilən
vizalardan 10 032-si təcili viza olmaqla, 12 966-sı qrup vizasını təşkil edir.

2020-ci il aylar üzrə verilmiş vizalar üzrə bölgü
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2020-ci il üzrə ən çox müraciət etmiş ilk 10 ölkə

9. İcazələr sistemi

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyinin (bundan sonra – ADRA)
qeyd edilən sisteminin inkişaf etdirilməsi və yeni funksionallıqların yaradılması istiqamətində
işlər davam etdirilmişdir. Belə ki:
- Sistemin ödəniş və maliyyə üzrə modulları hazırlanmış, bundan əlavə, ödənişlərini
hesabdan-hesaba köçürmə yolu ilə aparan reklam yayıcılarının ödəniş məlumatlarının sistemə
daxil edilməsi üçün müvafiq əməkdaşlara imkan yaradılmışdır;
- Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) olmayan reklam yayıcılarının sistemdə
ADRA-nın əməkdaşları tərəfindən fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN) əsasında qeydiyyatını təmin
etmək üçün yeni funksionallıq yaradılmışdır;
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- Ödənişlərin
həyata
keçirilmə
müddətindən asılı olaraq reklam yayıcıları
üçün ödənişlər üzrə endirimin tətbiqi imkanı
təmin edilmişdir;
- Əməkdaşların səlahiyyət bölgüsü
tam təkmilləşdirilərək yeni formada təqdim
edilmişdir;
- Bələdiyyə
mülkiyyətində
olan
ərazilərdə yaradılan reklam daşıyıcıları
üçün bələdiyyə ödənişlərinin ödənilməsi
məqsədilə yeni modul yaradılmış, bələdiyyələrin ünvanlarının daxil edilməsi təmin edilmiş və
bələdiyyələr üzrə ödəniş sənədi formalaşdırılmışdır;
- Reklam yayıcılarına icazələrin vəziyyəti, gözləyən ödənişlər və ödənişlərin həyata
keçirilməsi barədə bildirişlərin göndərilməsi üzrə işlər tamamlanmışdır;
- Reklam
yayıcıları
üçün
qanunvericilikdə
nəzərdə
tutulmuş
ödənişlərin
hesablanmasında rahatlığı və şəffaflığı təmin etmək məqsədilə “Kalkulyator” modulu
yaradılmış, daxil edilən məlumatlara uyğun olaraq ödənişlərin məbləğinin hesablanması təmin
edilmişdir;
- Mövcud olan reklam daşıyıcılarının və icazələrin sistem vasitəsilə monitorinqini həyata
keçirmək məqsədilə “Monitorinq” modulunun əhatəli texniki tapşırığı hazırlanmışdır.
10. Tikintiyə icazə üçün elektron müraciət sistemi
Hesabat ili ərzində tikinti fəaliyyəti sahəsində daha əlverişli mühit yaratmaq, tikinti
fəaliyyəti ilə əlaqədar prosedurları və müddətləri təkmilləşdirmək, habelə səmərəli idarəçiliyi
təmin etmək məqsədi ilə sistem üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Sistemin
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadiyyat
Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin
müvafiq informasiya sistemi ilə inteqrasiyası
tamamlanmışdır;
- Bakı şəhəri və rayonlar üzrə
ekspertizasının keçirilməsi tələb olunan
tikinti obyektlərinin istismarına icazələrin
verilməsi üzrə proqram təminatı və “Xəritə
üzrə kalkulyator” bölməsi tamamlanmışdır;
- Bakı şəhəri və rayonlar üzrə
ekspertizasının keçirilməsi tələb olunmayan tikinti obyektlərinin istismarına icazələrin verilməsi
üzrə proqram təminatı tamamlanmışdır;
- Bakı şəhəri və rayonlar üzrə ekspertizasının keçirilməsi tələb olunan tikinti obyektlərinə
icazələrin verilməsi üzrə proqram təminatı tamamlanmışdır;
- Bakı şəhəri və rayonlar üzrə ekspertizasının keçirilməsi tələb olunmayan tikinti
obyektlərinə icazələrin verilməsi üzrə proqram təminatı Azərbaycan Respulikasının Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsi tərəfindən yoxlanılması üçün test mühitində yerləşdirilmişdir.
- “Məlumatlandırma” və “Əsaslandırma” modullarının inteqrasiyası test mühitində
yerləşdirilmişdir.
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11. “ASAN müraciət” informasiya sistemi
“ASAN müraciət” informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 21 avqust tarixli 2232 nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinə əsasən
yaradılan sistemin formalaşdırılması ilə bağlı ilkin olaraq aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Beynəlxalq təcrübədə və mövcud layihələrdə vətəndaş müraciətləri ilə bağlı proseslər
və iş qaydaları araşdırılmış, çatışmazlıqlarla bağlı müəyyən qeydlər aparılmışdır;
- Sistem ilə bağlı təkliflərin və tələblərin qeyd edildiyi sənədlər, o cümlədən sistemin
texniki tapşırığı hazırlanmışdır;
- Təhlil və təkliflər əsasında sistemin strukturu və iş axını (“workflow”) müəyyən
edilmişdir.
Sözügedən Sərəncamın 5.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə sistemin
əsasnaməsinin layihəsi hazırlanmışdır. Hazırda aidiyyəti dövlət qurumlarının rəy və təklifləri
əsasında qeyd edilən layihələrin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir.
Eyni zamanda, Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırda sistemin mobil tətbiqinin
təkmilləşdirilməsi və icraçı/müraciətçi sistemlərinin qurulması üzərində işlər davam etdirilir.
Hazırlanan mobil tətbiq ictimai xarakter daşıyan kommunal, yol və nəqliyyat problemləri,
infrastrukturun cari təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə bağlı şikayətlərin elektron xəritə
üzərində qeyd edilməklə operativ surətdə aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilməsini və həmin
şikayətlərə baxılmanın nəticələrinin izlənilməsini təmin edəcəkdir.
Sistemin və onun mobil tətbiqinin formalaşdırılması üzrə hazırlanmış müvafiq sənədlər
Dövlət Agentliyi tərəfindən 2020-ci il 20 noyabr tarixli 200109203118 nömrəli məktubla
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına göndərilmişdir.
Hazırda sistemin mobil tətbiqinin pilot layihə olaraq istifadəyə verilməsi üzrə işlər davam
etdirilir. Pilot layihənin Sumqayıt şəhərində ilkin olaraq aşağıdakı 9 qurumun iştirakı ilə həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulur:
1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;
2. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi;
3. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi;
4. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti;
5. “Azəriqaz” İB;
6. “Azərişıq” ASC;
7. “Azərsu” ASC;
8. “Azəristiliktəchizat” ASC;
9. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi.
Eyni zamanda, müvafiq dövlət qurumlarının sistemə rahat çıxışının təmin edilməsi,
aidiyyəti əməkdaşların sistemin infrastukturu və funksiyları barədə məlumatlandırılması ilə bağlı
işlər davam etdirilir.
Pilot layihənin tətbiqindən sonra müvafiq təhlillərin aparılması, əldə edilmiş məlumatlar
əsasında sistem üzərində tam təkmilləşdirilmə işlərinin görülməsi və mobil tətbiqin istifadəyə
verilməsi nəzərdə tutulur.
12. “Lisenziyalar və icazələr” portalı
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Lisenziyaların və icazələrin elektron
qaydada
alınmasının
təmin
edilməsi
məqsədilə “Lisenziyalar və icazələr” portalı
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi
barədə”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 21 yanvar tarixli 1205
nömrəli Fərmanına uyğun olaraq yaradılmış
portala 11 dövlət informasiya sisteminin və ya
ehtiyatının inteqrasiyası təmin edilmişdir.
Hesabat ili ərzində portalın yeni versiyası
hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir.

Portala aşağıdakı icazələr inteqrasiya olunmuşdur:
1. Açıq məkanda reklamın yerləşdirilməsinə icazə;
2. İnvestisiya təşviqi sənədi;
3. Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti, idarəedici təşkilatı və operatoru,
habelə investisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən texnikanın, texnoloji avadanlıqların və
qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənəd;
4. Ekspertizasının keçirilməsi tələb olunmayan tikinti obyektləri üzrə istismara icazə;
5. Ekspertizasının keçirilməsi tələb olunmayan tikinti obyektləri üzrə tikintiyə icazə;
6. Ekspertizasının keçirilməsi tələb olunan tikinti obyektləri üzrə istismara icazə;
7. Ekspertizasının keçirilməsi tələb olunan tikinti obyektləri üzrə tikintiyə icazə.
Portal fəaliyyətə başladığı gündən keçən müddət ərzində 1819 lisenziya portal vasitəsilə
sahibkarlara təqdim edilmişdir.
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13. “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi
Sistemi”
www.icaze.e-gov.az
Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı
İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi

8103
Vətəndaşların gündəlik tələbatları və
zəruri hallar üçün SMS icazə sistemi

Əhalinin həyatının və sağlamlığının qorunması, dövlət
strukturlarının və mühüm obyektlərin fasiləsiz işləməsi, habelə
təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün “Elektron
Hökumətin İnkişaf Mərkəzi” publik hüquqi şəxs Azərbaycan
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə sistemin tətbiqinə
başlamışdır. Sistem sərt karantin rejiminin tətbiq edildiyi dövrlərdə
2
AZE00000000
fəaliyyət göstərmişdir.
2020-ci il 5 aprel-18 may tarixlərində sərt karantin rejiminin
2-ci indeks üzrə müraciətiniz
təsdiqləndi. Artıq 3 saat
tətbiqi zamanı sistem üzərindən 72 000-dən çox qurum 924 000
müddətinə yaşayır yerinizi tərk
edə bilərsiniz.
əməkdaşı üçün icazə almışdır, habelə 8103 nömrəsi vasitəsilə isə
29 000 000-dan çox icazə alınmışdır. 2020-ci il 21 iyun-5 avqust
tarixlərində sərt karantin rejiminin tətbiqi zamanı sistem üzərindən
89 000-dən çox qurum 919 000-dən çox əməkdaşı üçün icazə
almışdır, habelə 8103 nömrəsi vasitəsilə isə 31 000 000-dan çox
icazə alınmışdır. 2020-ci il 14 dekabr-2021-ci il 18 yanvar
tarixlərində sərt karantin rejiminin tətbiqi zamanı sistem üzərindən
dekabr ayı ərzində 104 000-dən çox qurum 948 000-dən çox
əməkdaşı üçün icazə almışdır, habelə 8103 nömrəsi vasitəsilə isə 16 600 000-dən çox icazə
alınmışdır.
Bununla yanaşı, şəxslərin sistemdən istifadə qaydaları və 8103 nömrəsinə qısa mesajSMS göndərilməsi ilə bağlı yaranan sualları ilə əlaqədar Dövlət Agentliyinin 9108 Çağrı
Mərkəzinə müraciət etmək imkanı yaradılmışdır.
Sərt karantin rejiminin tətbiqi zamanı ölkə üzrə 950-dən çox əlilliyi olan şəxsin, o
cümlədən dializ xəstələrinin olduqları ərazi üzrə tibb müəssisələrinə rahat müraciət etməsi üçün
müvafiq icazələrin alınması 9108 Çağrı Mərkəzi vasitəsilə təmin edilmişdir.
14. “Vurulan zərərin vahid məlumat bazası”
“2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o
cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın
qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 6 noyabr tarixli 2292 nömrəli Sərəncamının 2.3-cü bəndinə əsasən
yaradılan vahid məlumat bazasının digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə formalaşdırılması
Dövlət Agentliyinə tapşırılmışdır.
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2020-ci il 13 noyabr tarixindən etibarən “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik
hüquqi şəxs tərəfindən vahid məlumat bazasının formalaşdırılması istiqamətində işlərə
başlanılmış, proqram təminatının əsas işçi hissəsi tam hazır edilmiş və aidiyyəti dövlət
qurumları tərəfindən məlumatların daxil edilməsi təmin olunmuşdur. Prosesdə iştirak edən digər
aidiyyəti dövlət qurumlarının ehtiyacları və yuxarı inzibati orqanlardan daxil olan tapşırıqlar əsas
alınaraq proqram təminatına mütəmadi olaraq əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
2020-ci il 19 noyabr tarixindən etibarən “Texniki baxış aktlarının daxil edilməsi” modulu
test rejimində istifadəyə hazır edilmişdir. Paralel olaraq məlumatların vahid məlumat bazasına
daxil edilməsi üzrə aidiyyəti şəxslərə təlimlər keçirilmiş və 2020-ci il 26 noyabr tarixindən
etibarən məlumatların bazaya daxil edilməsinə başlanılmışdır. Eləcə də vahid məlumat
bazasında məlumatlarla işləmək üçün 80 istifadəçi üçün elektron kabinet yaradılmışdır. Ümumi
olaraq vahid məlumat bazasına 2620 texniki baxış aktı daxil edilmişdir.
Vahid məlumat bazası aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:
• Texniki baxış aktları üzrə məlumatların elektron qaydada daxil edilməsi;
• İnfrastruktura dəymiş ziyanın qeydiyyata alınması;
• Qiymətləndirmə;
• Hesabatlılıq.
Vahid məlumat bazası aşağıdakı informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə inteqrasiya
edilmişdir:
 “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi;
 Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi.
İnfrastruktura dəymiş ziyan aşağıdakı qurumlar üzrə daxil edilmişdir:
 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi:
 “Aztelekom” MMC;
 “Azərpoçt” MMC.
 Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi;
 “Azərsu” ASC;
 “Azərenerji” ASC.
15. “Elektron hərrac” sistemi

Hərracların
elektron
qaydada
həyata
keçirilməsini
təmin
edən
sistem
(https://eherrac.gov.az/) 2020-ci ilin may ayında “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik
hüquqi şəxsin və Respublika Xammal və Əmtəə Birjasının, həmçinin aidiyyəti dövlət
qurumlarının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində yaradılmış və pilot layihə olaraq istifadəyə
verilmişdir. Sistemin yaradılması hərracların keçirilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsinə,
əmlak bazarının inkişafına, habelə hərrac iştirakçılarının olduğu yerdən asılı olmayaraq rahat
və məhdudiyyətsiz şəkildə onlayn hərraclarda iştirakına şərait yaradacaqdır.
Sistemdə aşağıdakı funksionallıqlar təmin edilmişdir:
• Elektron hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərin Vahid Giriş Sistemi (“ASAN Login”)
vasitəsilə sistemə giriş imkanı;
• Elektron hərrac prosesində tələb olunan müvafiq iştirak haqqı və depozit (beh)
ödənişlərinin onlayn şəkildə “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsi ilə ödənilməsi imkanı;
48

• Elektron hərracın iştirakçıları ilə sistem üzərindən əlaqələrin tam elektron mühitdə
aparılması;
• Qalib iştirakçı haqqında sistem tərəfindən protokol tərtib olunması və müvafiq qaydada
EHİS üzərindən Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə və Daxili İşlər nazirliklərinin, habelə
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin
informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə ötürülməsi.
Hazırda sistemin funksional imkanlarının artırılması və qanunvericiliyin tələblərinə
uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər aparılır.

16. “Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi
Sistem (http://estis.gov.az) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 iyul tarixli
2178 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin
edilməsinə dair 2020–2022-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın icrası çərçivəsində Dövlət Agentliyi
tərəfindən formalaşdırılmışdır. 2020-ci ilin iyun ayında sistemin formalaşdırılması və sistem
vasitəsi ilə həyata keçiriləcək biznes proseslərin öyrənilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Fövqəladə Hallar nazirliklərinin, Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC-nin və “Azərsu” ASC-nin sahə üzrə ixtisaslı mütəxəssislərinin iştirakı ilə onlayn
formada görüşlər həyata keçirilmişdir. Bütün biznes proseslər təhlil edilmiş, ilkin texniki tapşırıq
formalaşdırılaraq sistemin ilkin versiyası hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Fövqəladə Hallar
nazirliklərinin, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin və “Azərsu” ASC-nin
əməkdaşlarına təqdimat keçirilmişdir. Eyni zamanda, sistemin funksional imkanları ilə tanışlıq
və praktiki istifadə məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumlarının müvafiq əməkdaşları üçün təlimlər
keçirilmişdir. Sistemin real vaxt rejimində fəaliyyətə başlaması üçün zəruri olan soraqça tipli
məlumatlar və 200-ə yaxın su mənbəsinə aid göstəricilər sistemə daxil edilmişdir. Sistem üçün
nəzərdə tutulan estis.gov.az rəsmi domen ünvanının qeydiyyata alınması ilə bağlı texniki dəstək
göstərilmiş və qeydiyyat prosesi yekunlaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Xüsusi
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti ilə texniki təhvil-təslim işləri həyata
keçirilmişdir.
Sistemdə iş aparacaq əməkdaşlara davamlı texniki dəstək göstərilmiş və hər bir
əməkdaşın sistemin əsas hissəsinə problemsiz şəkildə daxil olması təmin edilmişdir.
Eyni zamanda, sistemə ötürüləcək məlumatların dairəsinin, inteqrasiya ediləcək avtomat
ölçmə cihazlarının modellərinin, məlumat mübadilə protokollarının və inteqrasiya ediləcək
məlumatların texniki formatlarının dəqiqləşdirilməsi istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları ilə
birgə işlər həyata keçirilir. Sistemin əsasnaməsinin layihəsi Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə hazırlanmışdır. Həmçinin sistemin
formalaşdırılması ilə bağlı görülmüş işlərə dair hesabat Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırlanmış
və 2020-ci il 28 dekabr tarixli 200109203461 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.

17. Dənizkənarı istirahət zonalarının vahid məlumat bazası
2020-ci ilin avqust ayında çimərliklərin monitorinqi məqsədi ilə Dövlət Agentliyinin aidiyyəti
struktur bölmələrinin əməkdaşlarından ibarət 16 səyyar monitorinq qrupu formalaşdırılmışdır.
Eyni zamanda, məlumat bazası və onun https://cimerlik.az/ informativ saytı (istifadəyə yararlı
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çimərliklər və həmin çimərliklərin doluluğu, giriş-çıxış sayı barədə məlumat verən)
formalaşdırılmış, habelə fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı işlər həyata keçirilmişdir. Həmçinin Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər və
Fövqəladə Hallar nazirliklərinin əməkdaşları ilə birlikdə sorğu vərəqələri əsasında Bakı və
Sumqayıt şəhərlərinin ərazisində yerləşən və istifadə üçün yararlı müəyyənləşdirilmiş
229 çimərliyə baxış keçirilmişdir. Eləcə də 1 100 nəfər ASAN könüllülər həm çimərliklərə girişçıxışa nəzarət etmiş, həm də çimərliklərdə fəaliyyətin təşkilinə dair tələblərin yerinə
yetirilməsinin monitorinqini həyata keçirmişdir. Bununla əlaqədar məlumatlar məlumat bazasına
daxil edilmişdir. 2020-ci ilin avqust – sentyabr aylarında https://cimerlik.az/ informativ saytından
724 266-dan çox şəxs istifadə etmişdir.

18. Kommunal Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi
2020-ci ildə sistemin formalaşdırılması məqsədi ilə kommunal xidmət göstərən qurumlara
aid abunəçi bazaları təhlil edilmişdir. Həmçinin kommunal xidmətlər göstərən qurumların
məlumat bazalarından abunəçilərlə bağlı olan bütün məlumatlar toplanılmış, onlar arasında olan
uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmış və mərkəzləşdirilmiş vahid abunəçi informasiya ehtiyatı
formalaşdırılmışdır.
Hazırda sistemin formalaşdırılması üzrə aşağıdakı texniki işlər görülür:
 Kommunal xidmət göstərən qurumlara aid abunəçi bazalarının fərdi identifikasiya
nömrəsi (FİN) əsasında formalaşdırılması istiqamətində işlər aparılır;
 Xidmətlər üzrə billinq prosesləri təhlil edilir;
 Sistemdə təqdim ediləcək elektron xidmətlər təhlil edilir və həmin xidmətlərə
mərkəzləşmiş müraciət formaları hazırlanır;
 Sistem üzrə texniki tapşırığın ilkin versiyası hazırlanır.
Növbəti mərhələdə sistemin proqram təminatının hazırlanması və dövlət informasiya
ehtiyatlarının və sistemlərinin sistemə inteqrasiya ilə bağlı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.

19. Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi
2020-ci ildə sistem üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür:
1. Sistem istifadəçilərinin qeydiyyatı istiqamətində:
▪ Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları olan fiziki və hüquqi şəxslərin sistemdə
autentifikasiya va avtorizasiya əməliyyatları Vahid Giriş Sistemi (“ASAN Login”) üzərindən təmin
edilmişdir;
▪ Fiziki şəxslərin fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN) üzrə məlumatlarının əldə edilməsi
məqsədilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
(İAMAS) ilə inteqrasiya təmin edilmişdir;
▪ Hüquqi şəxslərin sistemə girişi “Asan imza” və ya “E-imza” əsasında təmin edilmişdir.
Hüquqi şəxslərin vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) üzrə məlumatlarının əldə
edilməsi məqsədilə Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS) ilə inteqrasiya təmin
edilmişdir;
▪ Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi və ya müvəqqəti yaşamaq üçün icazəsi
olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sistemə daxil olması məqsədilə Vahid
Miqrasiya Məlumat Sistemi ilə inteqrasiya təmin edilmişdir.
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2. Sistemin istifadəçiləri üçün şəxsi kabinetlərin formalaşdırılması istiqamətində:
▪ Fermerlərin aqrar fəaliyyətinə dair məlumatların sistemə daxil edilməsi üçün müxtəlif
bölmələr yaradılmışdır;
▪ Sistemə yüklənən “Dövlət aktı/Şəhadətnamə” və “Çıxarış” tipli torpaq sənədlərinin
yoxlanılması məqsədi ilə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri ilə inteqrasiya təmin edilmişdir;
▪ Sistemə yüklənən “Müqavilə”, “Vərəsəlik” və “Etibarnamə” tipli sənədlərin yoxlanılması
məqsədi ilə “Elektron notariat” informasiya sistemi ilə inteqrasiya təmin edilmişdir;
▪ Sistem üzərindən istifadəçilərə məlumat xarakterli bildirişlərin göndərilməsi funksionallığı
təmin edilmişdir;
▪ Yeni əkin dövrü üzrə bəyanlar ilə bağlı sistemdə zəruri olan dəyişiklik və əlavələr nəzərə
alınmışdır;
▪ Hüquqi şəxslərə aid şəxsi kabinetdə zəruri əməliyyatların aparılması üçün rəhbərlərin öz
əməkdaşlarına müvafiq səlahiyyətlər verməsi funksionallığı təmin edilmişdir;
▪ Təhcizatçı, baytar, süni mayalanma mütəxəssisləri və tədarükçü fəaliyyəti üçün şəxsi
kabinetlər yaradılmış və zəruri funksionallıqlar təmin edilmişdir;
▪ “Təchizatçı” modulunda gömrük bəyannamələri üzrə məlumatların yoxlanılması üçün
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq informasiya sistemi ilə
inteqrasiya təmin edilmişdir.
3. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları üçün funksional
modulların yaradılması istiqamətində:
▪ Zəruri funksionallıq üzrə operator və inzibatçılıq modulları hazırlanmışdır;
▪ Sistemdə olan torpaq sənədlərinin yoxlanılması və təsdiqi üçün operator rolu
yaradılmışdır;
▪ Sistemdə qeydiyyatdan keçən gübrə və toxum təhcizatçılarının təsdiqlənməsi üçün
operator rolu yaradılmışdır;
▪ Nazirlik tərəfindən verilən müxtəlif sorğular üzrə digər xüsusi operator rolları
yaradılmışdır.
4. “Subsidiyalar” altsistemi üzrə bölmə və modulların yaradılması istiqamətində:
▪ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na uyğun
olaraq aşağıdakı bölmə və modullar istismar mühitinə yerləşdirilmişdir:
- “Heyvandarlıq – süni mayalanma”;
- “Əkin və gübrə təhcizatçısı”;
- “Arıçılıq”;
- “Baramaçılıq”;
- “Toxum təchizatçısı”;
- “Tədarükçü”;
- “Məhsul”.
▪ “Toxum subsidiyası” bölməsində hazırlanmış funksionallıqlar üzrə sonuncu test
mərhələsi tamamlanmışdır.
5. Sistemin mobil versiyalarının yaradılması istiqamətində:
Android və iOS əsaslı mobil tətbiqlər üzrə ilkin mərhələdə nəzərdə tutulmuş
funksionallıqlar yaradılmışdır. “Subsidiyalar” altsisteminin yaradılması ilə bağlı Android
platformasında fermerlərin qeydiyyatı, əkin, heyvandarlıq və arıçılıq subsidiyaları üzrə bölmələr
yaradılmışdır. Təchizat və baramaçılıq subsidiyaları üzrə bölmələrin yaradılması istiqamətində
işlər hazırda davam etdirilir. İOS platformasında fermerlərin qeydiyyatı, əkin, arıçılıq
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subsidiyaları üzrə bölmələr və “Təchizatçı” modulu yaradılmışdır. Heyvandarlıq və baramaçılıq
subsidiyaları üzrə bölmələrin yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilir.

Qeyd edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə yanaşı aşağıdakı elektron
layihələrin aparılması davam etdirilmişdir:
- “ASAN Bildiriş Mərkəzi” (“ASAN Notification Center”) modulu hazırlanmışdır. Bu modul
təkrar bildiriş sistemlərinin yazılması ehtiyacını aradan qaldırır. Elektron kabinetə və elektron
poçt ünvanına bildiriş, habelə qısa mesaj (SMS) göndərilməsini təmin edən bu modul üzrə
texniki işlər yekunlaşdırılmış və 18 növ bildiriş “MyGov” portalı üzərindən inteqrasiya edilmişdir.
İstifadə edilmiş bildirişlər üzrə statistika

- “ASAN müşahidəçi” (“ASAN Observer”) modulu hazırlanmışdır. Bu modul “Elektron
hökumət” portalına inteqrasiya edilmiş bütün informasiya ehtiyatlarını və sistemlərini müvafiq
dəyişikliklər (məsələn: yeni istifadəçinin yaradılması, uşağın doğulması, şəxsiyyət vəsiqəsinin
etibarlılıq müddətinin bitməsi və s.) barədə məlumatlarla təmin edəcəkdir. Bu modul vasitəsilə
hər hansı informasiya ehtiyatında və sistemində baş verən dəyişikliklər barədə məlumatlar
vahid platforma üzərindən bütün əlaqəli informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə
göndəriləcəkdir. Hər bir əlaqəli informasiya ehtiyatının və sisteminin məlumat bazasının digər
informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində baş verən dəyişikliklərə uyğun yenilənməsini təmin
edən bu modul üzrə əsas texniki işlər yekunlaşdırılmış və müvafiq testlər aparılmışdır. Hazırda
dövlət qurumları ilə birlikdə inteqrasiyaların həyata keçirilməsi üzrə işlər görülür.
- Vahid Giriş Sistemi (“ASAN Login”) rəqəmsal xidmətlərdən istifadəni daha rahat
formada təmin edir. Yeni texnologiyalar (mikroservis arxitekturası) əsasında hazırlanmış
müxtəlif informasiya ehtiyatları və sistemləri (veb, mobil) üçün mərkəzi autentifikasiya va
avtorizasiya sistemidir. Yeni “eGov” modelinin infrastrukturunun əsas hissələrindən biri olan bu
sistem vasitəsi ilə istifadəçilər bir ünvanda qeydiyyatdan keçməklə bütün digər inteqrasiya
olunmuş informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə giriş edə bilir. Nəticədə müxtəlif informasiya
ehtiyatlarında və sistemlərində eyni şəxsin fərqli istifadəçi məlumatlarının yaradılmasının və
istifadəçi dublikasiyasının qarşısı alınır. Eləcə də sistem istifadəçi səlahiyyətlərini vahid
mərkəzdən idarə etməyə imkan verir. Belə ki, təkrar autentifikasiya və avtorizasiya sistemlərinin
yazılmasına ehtiyac olmadan istifadəçilərin səlahiyyətlərini bir yerdən idarə etmək imkanı
yaranır. Bununla da bir şəxsə aid çoxsaylı istifadəçi adlarının və şifrələrinin unudulması
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hallarının qarşısı alınır. Sistemə ümumilikdə müxtəlif qurumlar üzrə 15 informasiya ehtiyatı və
sistemi inteqrasiya edilmişdir. Həmçinin sistemin qeydiyyat imkanlarının genişləndirilməsi və
funksionallığının artırılması istiqamətində müxtəlif ölkələrin bu sahədə təcrübələri
araşdırılmışdır. İstifadəçilərin rahatlığı və sistemdə qeydiyyat imkanlarının genişləndirilməsi
istiqamətində “Video vasitəsilə qeydiyyat” və “Video vasitəsilə şəxsi kabinetə mobil nömrə əlavə
olunması” funksionallıqları hazırlanmaqdadır. Hazırda tətbiq olunacaq yeniliklərin həyata
keçirilməsi və sistemin yeni informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə qoşulması ilə bağlı işlər
davam etdirilir.
“Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiya Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 448 nömrəli
Fərmanının 4.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 2020-ci ildə Dövlət Agentliyi
tərəfindən müvafiq işlər davam etdirilmişdir.
Qurumların sahibi və ya operatoru olduğu informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində
yaradılan və saxlanılan milli məkan məlumatlarını müəyyən etmək məqsədi ilə Dövlət Agentliyi
tərəfindən 2020-ci il 22 aprel tarixli 200109201119 nömrəli məktubla 45 dövlət qurumuna sorğu
göndərilmişdir. Hesabat dövründə milli məkan məlumatlarının ilkin mənbəyinin müəyyən
edilməsi istiqamətində 23 dövlət qurumu tərəfindən ümumilikdə 471 milli məkan məlumatı
İMR-ə daxil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 20 fevral tarixli 64s nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərinə təhrif edilmiş formada istinad edən xəritələrdən istifadə hallarının qarşısının
alınmasına dair Tədbirlər Planı”nın 3-cü hissəsinin icrası ilə əlaqədar 2020-ci ilin 4 sentyabr
tarixində dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qrup formalaşdırılmışdır. Hazırda
açıq kateqoriyalı milli məkan məlumatlarının ilkin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işlər
davam etdirilir. İlkin mənbə məlumatları müəyyən edildikdən sonra işçi qrupla birgə onların
kateqoriyalaşdırılması aparılacaqdır. Daha sonra açıq kateqoriyalı milli məkan məlumatlarının
EHİS üzərindən aidiyyəti dövlət qurumlarına ötürülməsi və müvafiq informasiya resursları
vasitəsi ilə ictimaiyyətə açıqlanması təmin ediləcəkdir.
“Dövlət orqanlarında (qurumlarında) daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması
tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 oktyabr tarixli
314 nömrəli Fərmanının 5.1-ci bəndinin icrası çərçivəsində Mərkəzləşdirilmiş elektron sənəd
dövriyyəsi sistemi hazırlanmış və https://esd.e-gov.az/ elektron ünvanında təqdim edilmişdir.
Hazırda qeyd olunan sistem ilə bağlı ümumilikdə 10 qurumda 1835 istifadəçinin elektron
kabineti yaradılmış və Dövlət Agentliyi tərəfindən aidiyyəti qurumlara bu barədə məlumatlar
təqdim edilmişdir. Eyni zamanda, sistemdən istifadəyə dair 11 qurumun 35 əməkdaşına “ASAN”
Təlim-Tədris mərkəzində onlayn formada təlimlər keçirilmişdir. Təlimlər zamanı sistem real
rejimdə təqdim edilmiş, sistemin funksionallıqlarına dair suallar cavablandırılmış, sistemə
qoşulmaya dair prosedurlar izah edilmiş, əməkdaşlığın növbəti mərhələsi üçün görüləcək işlər
barədə məlumat verilmişdir. Hazırda Dövlət Agentliyi tərəfindən mərhələli olaraq EHİS
üzərindən sistemin tətbiq edilməsi istiqamətində işlərin görülməsi davam etməkdədir.
Bununla yanaşı, həmin Fərmanın 5.2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar dövlət orqanlarında
(qurumlarında) daxili idarəetmə proseslərinin EHİS üzərindən mərkəzləşdirilmiş qaydada
elektronlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində “İnsan
Resurslarının idarəedilməsi sistemi”nin infrastrukturu qurulmuş və müvafiq proqram təminatı
serverlərdə yerləşdirilmişdir. Müvafiq informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində toplanılmış
məlumatlar həmin sistemin məlumat bazasına köçürülmüşdür. Eyni zamanda, dövlət
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qurumlarına depozitar sistem olaraq “İnsan resurslarının idarəedilməsi sistemi”ndən istifadə ilə
bağlı təlimlər keçirilmişdir.
Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırlanmış depozitar proqram təminatları barədə mərhələli
olaraq 2020-ci ilin avqust-noyabr aylarında 25 qurumun 110-dan çox nümayəndəsinə
təqdimatlar keçirilmişdir. Görüşdə proqram təminatları qurumlara real rejimdə təqdim edilmiş,
proqramların funksinallıqlarına dair suallar cavablandırılmış, həmin proqramlara qoşulmaya dair
prosedurlar izah edilmiş və əməkdaşlığın növbəti mərhələsi üçün görüləcək işlər barədə
məlumat verilmişdir. Hazırda Dövlət Agentliyi tərəfindən depozitar proqram təminatlarının əsas
funksionallıqlarına, təqdim etdiyi imkanlara, əhəmiyyətinə və üstünlüyünə dair dövlət
qurumlarının məlumatlandırılması məqsədilə görüşlərin keçirilməsi davam etməkdədir.
Beynəlxalq sahədə əməkdaşlıq və ölkənin reytinqinin yüksəldilməsi
Elektron hökumətin inkişafı sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinin Süni İntellekt üzrə Komitəsi (CAHAI), Avropa İttifaqı, “TÜRKSAT”
e-Hökumət və İnformasiya Birliyi, Afrika Birləşmiş Şəhərlər və Yerli İdarəetmə Orqanları
Təşkilatı (UCLG-Africa) və Qazaxıstan Respublikasının Astana Dövlət Xidməti Mərkəzi ilə
əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuş, Dünya İqtisadi Forumunun illik tədbirində iştirak edilmişdir.
Bununla yanaşı, Almaniya Federativ Respublikasının GİZ (Beynəlxalq Əməkdaşlıq üçün Alman
Korporasiyası) təşkilatı ilə əməkdaşlıq edilmişdir.
Elektron hökumətin inkişafı sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və potensial
əməkdaşlıq imkanlarının dəyərləndirilməsi istiqamətində aşağıdakı tədbirlər həyata
keçirilmişdir:
 İsveçrə - 2020-ci il 21-24 yanvar tarixilərində Dövlət
Agentliyinin nümayəndə heyəti
117 ölkədən 3 000
iştirakçının qatıldığı İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən
Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmişdir. Dövlət
Agentliyinin nümayəndə heyəti “Dünyanın rifahı naminə
innovasiyaların inteqrasiyası” mövzusunda 2-ci illik
Ekosistem Toplantısına qatılmışdır. Forum çərçivəsində
keçirilən görüşlərdə Dövlət Agentliyinin elektron
hökumətin inkişafı sahəsində həyata keçirdiyi layihələr
təqdim olunmuşdur. Həmçinin müasir texnologiyaların və
WEF 2020
innovasiyaların tətbiqi, habelə startaplara dəstək
sahəsində təcrübə mübadiləsi, investisiyaların cəlb edilməsi, təqdim olunan layihələrin digər
ölkələrdə tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilmişdir.
Eyni zamanda, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün Azərbaycanın rəqəmsal
hökumət sahəsində gördüyü işlər, dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara çatdırılmasında süni
intellektin və digər innovativ həllərin tətbiqi haqqında da Forum iştirakçılarına məlumat
verilmişdir.
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 Türkiyə - 2020-ci ilin fevral-mart aylarında
“TÜRKSAT”la
əməkdaşlıq
çərçivəsində
Dövlət
Agentliyinin əməkdaşları Türkiyənin paytaxtı Ankara
şəhərində keçirilən təlimlərdə iştirak etmişdir. Təlimlərdə
“Unix” və “Linux” əməliyyat sistemləri, onların
quraşdırılması və digər mövzulara dair nəzəri, praktiki
biliklər tədris olunmuşdur.
Səfər çərçivəsində “E-Dövlət Qapısı” Monitorinq
Mərkəzində 7/24 rejimində işləyən sistemləri monitorinq
etmək üçün istifadə edilən metodlar, inteqrasiya edilmiş
qurumlar və s. haqqında ətraflı məlumatlar əldə
olunmuşdur.

Türksat 2020

 Mərakeş - 2020-ci il 10 iyun
tarixində Afrika Birləşmiş Şəhərlər
və Yerli İdarəetmə Orqanları
Təşkilatı (UCLG-Africa) və Afrika
Yerli
İdarəetmə
Orqanları
Akademiyasının
təşkilatçılığı,
Avropa Kommisiyasının dəstəyi ilə
Fransa Respublikasının, İspaniya
Krallığının və Afrika ölkələrinin yerli
idarəetmə
orqanlarının
nümayəndələrinin,
hökumət
rəsmilərinin, habelə özəl sektordan,
beynəlxalq təşkilatlardan və elm
sahəsindən olan nümayəndələrin
iştirakı ilə “Rəqəmsallığın Afrikanın Yerli İdarəçiliyində Üstünlüyü və Yeri” mövzusunda
beynəlxalq vebinar keçirilmişdir. Vebinarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial
Məsələlər üzrə Departamentinin Dövlət İnstitutları və Rəqəmsal Hökumət şöbəsinin, “Dünyanın
ağıllı və dayanıqlı şəhərləri” təşkilatının (WeGo) və Barselona şəhərinin rəqəmsal innovasiyalar
və elektron xidmətlər üzrə cavabdeh bölməsinin müxtəlif ekspertləri ilə koronavirus (COVID-19)
pandemiyası dövründə şəhərlərin yenidən bərpa olunması istiqamətində atılan addımlarda
rəqəmsallığın rolu, dövlətin strateji planlarında rəqəmsallığın yeri və rəqəmsallaşma ilə bağlı
üzləşilən əsas problemlər müzakirə edilmişdir. Həmçinin nəzarətdən çıxmış urbanizasiya
səbəbindən dövlət xidmətlərinin göstərilməsi zamanı yaranan problemlərin rəqəmsallaşma
vasitəsilə həlli məsələsi də diqqət mərkəzində olmuşdur.
Dövlət Agentliyi tərəfindən bu istiqamətdə strateji yol xəritələrinin hazırlanması üsulları,
elektron hökumətin inkişafı mərhələləri, vətəndaşlara rəqəmsal formada təqdim edilən elektron
xidmətlər və Azərbaycanda rəqəmsallaşma ilə bağlı mövcud çağırışlardan bəhs olunmuş,
habelə tədbir iştirakçılarına “ASAN xidmət” mərkəzləri, Azərbaycanda rəqəmsallaşma
sahəsində görülmüş işlər, koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə ölkəmizdə aparılan
qabaqlayıcı tədbirlər və “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və
Monitorinqi Sistemi” haqqında geniş təqdimat edilmişdir. Müzakirələr elektron idarəçilik,
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rəqəmsallaşma və “Ağıllı şəhər” (Smart City) proqramlarının inkişafı mövzularında davam
etdirilmişdir.
 Fransa - 2020-ci il 6-8 iyul tarixlərində
Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin təsis etdiyi Süni
İntellekt üzrə Komitənin (CAHAİ) onlayn
formada keçirilən II plenar iclasında iştirak
etmişdir.
Plenar iclasın 1-ci günündə Süni İntellekt
üzrə Komitənin (CAHAİ) sədri tərəfindən
iştirakçılar
müvafiq
yeniliklər
üzrə
məlumatlandırılmış, süni intellekt üzrə insan
hüquqları, süni intellektin inkişafı və tətbiqi ilə
əlaqədar yaranan imkanlar və risklər, eləcə də
bununla əlaqəli beynəlxalq sənədlər müzakirə
edilmişdir.
Plenar iclasın 2-ci günündə Avropa
Şurasında süni intellekt üzrə normativ
tənzimləmə və süni intellektin hazırlanması,
inkişafı və tətbiqi üçün hüquqi çərçivənin əsas elementləri müzakirə edilmişdir.
Plenar iclasın 3-cü günündə “Qanuni bazanın uyğunluğunu və effektivliyini təmin edən
mümkün praktiki mexanizmlər” mövzusunda müzakirələr aparılmış, habelə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı, Avropa İttifaqı və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən süni intellekt
üzərində davam edən işlər təqdim edilmişdir. Plenar iclasın son günündə Komitə qısaldılmış
iclas hesabatını qəbul etmiş və növbəti plenar iclasın keçiriləcəyi tarix və yer müzakirə
edilmişdir.
 Qazaxıstan - 2020-ci il 23 oktyabr
tarixində Qazaxıstan Respublikasının
Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiyalar və
Aerokosmik Sənayesi Nazirliyinin və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və
Sosial Məsələlər Departamentinin dəstəyi,
“Zerde Milli İnfokommunikasiya Holdinq”
ASC-nin və Astana Dövlət Xidməti
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə rəqəmsal
hökumətin
artan
rolunu,
rabitənin
vacibliyini, qlobal və regional əməkdaşlığa
ehtiyacı müzakirə etmək məqsədilə
UN Kazakhstan 2020
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elektron
Hökumət Sorğusu kontekstindəki region ölkələrində elektron hökumətin inkişafı istiqamətində
nailiyyətlər və problemlər” mövzusunda onlayn konfrans təşkil edilmişdir.
Konfransda müxtəlif dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rəqəmsallaşma və elektron
hökumət sahəsində çalışan nümayəndələri və digər şəxslər iştirak etmişdir. Konfransın əsas
müzakirə mövzuları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “2020 Elektron Hökumət Sorğusu”nun
nəticələri, elektron hökumətin inkişafında ən yaxşı təcrübələr və regionda elektron hökumətin
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inkişaf təcrübəsi olmuşdur. Konfransda Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Azərbaycanda
elektron hökumətin inkişaf mərhələlərindən, rəqəmsal formada təqdim edilən xidmətlərdən və
rəqəmsallaşma ilə bağlı mövcud çağırışlardan bəhs etmiş, habelə tədbir iştirakçılarına “ASAN
xidmət” mərkəzləri, koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə ölkəmizdə aparılan
qabaqlayıcı tədbirlər və “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və
Monitorinqi Sistemi” haqqında geniş təqdimat etmişdir.
 Almaniya - Dövlət Agentliyi Almaniya Federativ Respublikasının GİZ (Beynəlxalq
Əməkdaşlıq üçün Alman Korporasiyası) təşkilatı ilə birgə “Cənubi Qafqazda Yaxşı Yerli
İdarəetmə” layihəsinin icrasına başlamışdır. Belə ki, layihənin icrasına 2020-ci ilin noyabr
ayında başlanılmış və 2021-ci ilin avqust ayında bütün işlərin icrasının başa çatdırılması
nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin icra bölgələri Gəncə şəhəri, Masallı və Quba rayonları olaraq
müəyyən edilmişdir.
“Rəqəmsal hökumət”ə keçid sahəsində maarifləndirmə tədbirləriHesabat dövründə
elektron hökumət və rəqəmsal hökumətə keçid
sahəsində görülmüş işlər barədə bir sıra
maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir.
2020-ci il 17-20 iyun tarixlərində “Elektron
Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin
təşkilatçılığı ilə 1-ci “Rəqəmsal Jurnalistikaya doğru”
proqramı
reallaşdırılmışdır.
Proqramda
Bakı
şəhərindən
və
regionlardan
informasiya
texnologiyaları, elektron hökumət, elektron xidmətlər,
rəqəmsal həllər üzrə çalışan media nümayəndələri,
həmçinin bu sahədə öz biliklərini artıraraq gənc bloger
kimi yetişmək və cəmiyyətin maarifləndirilməsi
istiqamətində töhfə vermək istəyən şəxslər iştirak
etmişdir.
Proqramın
əsas
məqsədi
media
nümayəndələrinin rəqəmsal hökumət sahəsindəki trendlər, elektron xidmətlər və həllər
haqqında məlumatlandırılması və bu xidmətlərin vətəndaşlar arasında düzgün təbliğinin təmin
edilməsidir.
İki mərhələdən ibarət olan “Rəqəmsal Jurnalistikaya doğru” proqramının birinci
mərhələsində müvafiq meyarlar üzrə seçilmiş iştirakçılar üçün xüsusi proqram əsasında təlimlər
keçirilmişdir. Vebinar formatında baş tutan təlimlər “Jurnalistikada son trendlər”, “Jurnalistikada
etik qaydalar və media qanunu”, “Elektron layihələr”, “Rəqəmsal bankçılıq”, “Elektron hökumət
portalı”, “Startaplar”, “Süni intellekt”, “Blokçeyn texnologiyaları”, “Əşyaların interneti” və digər
mövzuları əhatə etmişdir. Təlimləri uğurla bitirən iştirakçılar sertifikatla təmin olunmuşdur.
Proqramın ikinci mərhələsində isə təlimləri uğurla bitirmiş iştirakçılar arasında yazı
müsabiqəsi keçirilmişdir. Proqramın bu hissəsində seçilmiş mövzular üzrə real problemlərin
araşdırılması və bununla əlaqədar rəqəmsal xidmətlərin oxucu dilinə çevrilməsi ilə bağlı
müsabiqə keçirilmişdir. Müsabiqədə qalib jurnalistlər mükafatlandırılmışdır.
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2020-ci ilin sentyabr ayında isə II
“Rəqəmsal Jurnalistikaya doğru” proqramı
elan edilmiş, iştirak ərizələri toplanılmış və
iştirakçılar müəyyən e dilmişdir. Ölkədə
mövcud olan hərbi vəziyyət ilə əlaqədar
proqramın əsas mərhələsinin keçirilməsi
dekabr ayında reallaşdırılmışdır. Proqrama 43
nəfər media nümayəndəsi və aidiyyəti şəxslər
qatılmışdır. 8-14 dekabr tarixlərində vebinar
formatda təlimlər reallaşdırılmış və təlimləri
uğurla bitirən iştirakçılar sertifikatla təmin
olunmuşdur. Proqram çərçivəsində elektron
hökumət quruculuğu ilə bağlı mövzular
üzərindən müsabiqə təşkil edilmiş, ilk üç yerin
qalibi mükafatlandırılmışdır. II “Rəqəmsal Jurnalistikaya doğru” proqramı çərçivəsində həmçinin
blogerlərlə xüsusi görüş – konfrans təşkil edilmiş, ölkə üzrə tanınmış blogerlər elektron
hökumət, elektron xidmətlər, rəqəmsal həllər, dünyada və Azərbaycanda baş verən yeniliklər
haqqında maariflləndirilmişdir.
Hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 18:05-də
“ASAN Radio”da efirə gedən, “Elektron Hökumətin
İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin təqdim etdiyi
“Rəqəmsal Azərbaycan” radio verilişində “Xüsusi
karantin rejimində icazələr sistemi”, “Virtual Məktəb”
platforması”, “Elektron hərrac sistemi”, “Qlobal
Müyəssərlik üzrə Maarifləndirmə Günü”, “MyGov” bir
illik fəaliyyət”, “Rəqəmsal Jurnalistikaya doğru”, “İBA
İnnovasiya Mərkəzi”, “Mobil həllər”, “Hökumət
sorğusu”, “İnternet mühitində təhlükəsizlik”, “ASAN
Login sisteminə giriş”, “Çimərlik Portalı”, “ASAN
müraciət”
sistemi”,
“Müharibə
dövründə
təhlükəsizliyin təmin olunması” və “ASAN ödəniş”
sistemi üzərindən ödənişlərin olunması” mövzularına
toxunulmuşdur. 2020-ci ildə 41-dən çox buraxılışla efirə gedən veriliş vasitəsilə müvafiq
mövzularda aparılmış məlumatlandırma sayəsində regionlarda yaşayan əhalinin ölkədə və
dünyada həm elektron hökumət, həm də informasiya texnologiyaları sahəsində baş verən ən
son yeniliklər barədə maarifləndirilməsi həyata keçirilmişdir.
Verilişdə rəqəmsal və elektron hökumət sahələrində həyata keçirilən layihələr, dövlət
qurumları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər, informasiya texnologiyaları və innovasiyalar
sahəsində dünyada və Azərbaycanda baş verən yeniliklər, habelə qlobal reytinq cədvəllərində
ölkənin elektron xidmətlərdən istifadə indeksinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən işlər
barədə məlumatlar verilərək Azərbaycanda “Rəqəmsal Vətəndaş”ın formalaşdırılmasına töhfə
verilmişdir. Verilişdə həmçinin “Rəqəmsal Gündəm”, “Elektron Tarix” və “Texno Ensiklopediya”
rubrikaları vasitəsilə də müxtəlif rəqəmsal mövzular ətrafında məlumatlar verilmişdir. Verilişdə
Amazon, IBM və Twitter kimi nəhəng texnologiya şirkətlərində çalışan azərbaycanlılar,
rəqəmsal sahə üzrə texnoblogerlər, ekspertlər, startapçılar, özəl və dövlət təşkilatlarının struktur
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bölmə rəhbərləri və informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə əməkdaşları qonaq qismində iştirak
etmişdir.
Ümumilikdə 283 068 nəfər izləyici auditoriyasına malik olan “Elektron Hökumətin İnkişafı
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin, “Elektron hökumət” portalının və “ASAN Radio”nun Facebook,
Instagram, Linkedin və Twitter sosial media hesablarında hər bir buraxılışın anonsu dərc
olunmuşdur. Baş tutmuş 41 buraxılışa dair dərc edilən anonsların bütün sosial media
hesablarında ümumi əhatə dairəsi 240 000 istifadəçidən çox olmuşdur. Bütün verilişlər
https://www.digital.gov.az/digitalazerbaijan/az/digital-fm
portalında
podkast
şəklində
yerləşdirilmiş və podkastların yerləşdirildiyi bölmə 73 000-dən çox istifadəçi tərəfindən ziyarət
olunmuşdir.
Hesabat ili ərzində “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin fəaliyyətinə
dair digital.gov.az portalında və egov.az portalının xəbərlər bölməsində 48 press-reliz və
10 xəbər dərc edilmişdir (hər bir portal üzrə). Qeyd edilən press-reliz və xəbərlər 307 000-dən
çox istifadəçi tərəfindən oxunmuş, həmçinin ölkənin 40-dan çox aparıcı kütləvi informasiya
vasitəsində (bundan sonra – KİV) də dərc olunmuşdur. “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi”
publik hüquqi şəxsin əməkdaşları AzTV, İTV, Lider TV, ARB TV, ATV, Real TV və digər
televiziya kanallarında elektron hökumət quruculuğu və layihələr barədə efirə gedən verilişlərdə
mütəmadi olaraq qonaq qismində iştirak etmiş, televiziya və radio verlişləri üçün reportajlar və
müsahibələr vermişdir.
Hesabat ili ərzində rəsmi sosial media hesabları üzərindən də aktiv şəkildə təşviqat həyata
keçirilmişdir. “Elektron hökumət” portalının rəsmi Facebook səhifəsindən 266, Instagram
səhifəsindən 233 və Linkedin səhifəsindən 247 paylaşım edilmişdir. Hazırda “Elektron hökumət”
portalının sosial media hesablarında izləyici auditoriyası 151 000 nəfərdən çoxdur. İzləyicilərin
63%-ni 18-44 yaş aralığında olan
vətəndaşlar təşkil edir. Bunların 31%-i
qadınlar, 69 %-i isə kişilərdir. İzləyicilərin
78%-ni Bakı, 3%-ni Sumqayıt, qalan
hissəsini isə Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran,
Şəki, Mingəçevir, Qəbələ və Quba
şəhərlərinin sakinləri təşkil edir.
“Elektron
Hökumətin
İnkişafı
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin Facebook
səhifəsindən 271, Linkedin səhifəsindən
253, Twitter səhifəsindən isə 100-dən çox
paylaşım edilmiş, habelə Youtube
səhifəsindən ümumi baxış sayı 1 500 000dən
çox
olan
50
ədəd
video
paylaşılmışdır. Qeyd edilən bu sosial
media hesablarında izləyici auditoriyası
50 000 nəfərdən çoxdur. İzləyicilərin 64%ni 18-44 yaş aralığında olan vətəndaşlar
təşkil edir. Bunların 29%-i qadınlar, 71%-i isə kişilərdir. İzləyicilərin 92%-ni Bakı, 4%-ni
Sumqayıt, qalan hissəsini isə Mingəçevir, Bərdə, Şəki, Lənkəran, Quba və Xaçmaz şəhərlərinin
sakinləri təşkil edir.
“ASAN Viza” sisteminin Facebook, Instagram və Twitter səhifələrinin hər birində 32 ədəd
olmaqla ümumilikdə 90-dan çox kontent dərc olunmuşdur. “ASAN Viza” sisteminin sosial media
59

hesablarında izləyici auditoriyası 35 000 nəfərdən çoxdur. İzləyicilərin 65%-ni əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər təşkil edir. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin üstünlük
təşkil etməsi nəzərə alınaraq Vətən müharibəsi dövründə və sonra “ASAN Viza” sisteminin
sosial media hesablarında Qarabağın Azərbaycana məxsus olması daim qabardılmış, eləcə də
Qarabağın turizm imkanları barəsində kontentlər dərc olunmuşdur. Həmçinin Qarabağa geri
dönüş mövzusunda amerikalı məşhur səs aktyoru və diktor Bob Maykılsın (Bob Michaels)
iştirakı ilə videoçarx hazırlanmışdır. Videoçarx Azərbaycan dilində tərcümə olunaraq AzTV və
Mədəniyyət TV kanallarında efirə verilmişdir.
Ümumilikdə “Elektron hökumət” portalı, “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik
hüquqi şəxs və “ASAN Viza” sistemi üzrə bütün sosial media hesablarında dərc olunan
kontentlərin ümumi əhatə dairəsi 5 500 000-ə yaxın olmuşdur. Qeyd edilən sosial media
hesabları üzərindən daxil olan 4 200-dən çox mesaj və 2 500-dən çox şərh cavablandırılmışdır.
Bununla yanaşı, 2020-ci ildə koronavirus (COVİD-19) pandemiyası dövründə
formalaşdırılan “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi
Sistemi” barədə geniş təbliğat işləri aparılmışdır. Youtube, Facebook, Instagram və Linkedin
sosial media hesablarında “8103 SMS İcazə sistemi”ndən və “icaze.e-gov.az” portalından
istifadəyə dair təlimat videoları dərc olunmuşdur. Təlimat videoları karantin rejiminin müvafiq
qaydalarına uyğun olaraq mütəmadi olaraq yenilənmişdir. Təlimat videolarına 1 500 000-dən
çox baxış olmuşdur.
“Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi” ilə
əlaqədar ən çox verilən suallar təhlil edilmiş və həmin suallar üzrə sosial media hesablarında
“1Sual1Cavab” rubrikası yaradılaraq 70-dən çox kontent dərc olunmuşdur. Karantin rejimində
“Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”dən
istifadə qaydaları ilə yanaşı, koronavirus (COVİD-19) pandemiyası dövründə davranış qaydaları
istiqamətində də maarifləndirmə işləri aparılmış, sistem üzrə kontentlərin bütün sosial media
hesablarında ümumi əhatə dairəsi 3 000 000 istifadəçi olmuşdur.
Həmçinin Vətən müharibəsi dövründə “Rəqəmsal Azərbaycan” radio verilişi və sosial
media hesabları üzərindən vətəndaşlar kibertəhlükəsizlik və kiber hücumlardan düzgün
qorunmaq mövzuları üzrə maarifləndirilmişdir. İnformasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı hazırlanmış
kontentlərin ümumi əhatə dairəsi 300 000-dən çox olmuşdur. Eləcə də informasiya savaşında
aktiv iştirak etmək məqsədilə müxtəlif videolar, faktların əks olunduğu kontentlər, həmçinin
erməni avantürası əleyhinə hazırlanmış satirik kontentlər müxtəlif sosial media hesablarında
geniş şəkildə dərc olunaraq yayılmışdır. “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi
şəxsin Qarabağdan olan əməkdaşlarının iştirakı ilə ingilis dilində hazırlanmış “Imagine!”
(Təsəvvür et!) adlı videoçarx 200 000-dən çox iştifadəçi tərəfindən izlənilmişdir.
Data Laboratoriyası
Hesabat ili ərzində Data Laboratoriyasında süni intellektin (“Artificial intelligence”) tədqiqi
və tətbiqi ilə bağlı aşağıdakı işlər görülmüşdür:
1. Dataların mərkəzi bazada saxlanılması, idarə olunması və emalı üzrə:
o Mərkəzi Data Anbarı (bundan sonra - MDA) infrastrukturu yenidən layihələndirilmiş və
qurulmuşdur. Yeni infrastrukturda datanın təhlükəsizliyi və data ilə işləmə üzrə səlahiyyətlərin
bölgüsü məsələlərinə xüsusi diqqət edilmiş, real və test mühiti ayrılmışdır;
o “ASAN növbə”, Statistik Hesabatlıq və Nəzarət və Qiymətləndirmə sistemlərinin
bazaları MDA-ya inteqrasiya olunmuşdur. Dövlət Agentliyi tərəfindən istifadə olunan
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hesabatların sürətli fəaliyyəti üçün cədvəllərdə müvafiq optimallaşdırmalar aparılmış, yeni
hesablanmış sütunlar əlavə olunmuşdur;
o “ASAN Finans” sisteminin bazası MDA-ya inteqrasiya olunmuşdur. Fərdi məlumatların
adsızlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Hesabatların və Maşın Öyrənməsi
(Machine Learning) həllərinin sürətli fəaliyyəti üçün yeni hesablanmış cədvəllər əlavə
olunmuşdur.
2. Hesabatların hazırlanması üzrə:
- “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin daxili sistemlərinə aid
hesabatlarda optimallaşdırma işləri aparılmış, istifadə olunmayan hesabatlar çıxarılmış və
tələblərə uyğun yeni hesabatlar yaradılmışdır;
- “ASAN Finans” sistemi üzrə MDA ilə əlaqələnmiş yeni hesabatlar yaradılmışdır;
- “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”,
Dənizkənarı istirahət zonalarının vahid məlumat bazası və “Elektron Kənd Təsərrüfatı”
informasiya sistemi üzrə yeni hesabatlar yaradılmışdır;
- “ASAN növbə” sisteminin hesabatlarında müvafiq düzəlişlər edilmişdir;
- “Real Vaxt Hesabatlılıq” sistemi üçün yeni proqram təminatı layihələndirilmiş və
sistemin formalaşdırılması üzrə işlərə başlanılmışdır;
- Müasir növ hesabatların yaradılması üçün “Apache Superset” açıq qaynaqlı proqram
təminatı qurulmuş və “ASAN növbə” sisteminin datası üzərində ilkin sınaqdan keçirilmişdir.
3. “ASAN Bot” avtomatlaşdırılmış intellektual sual-cavab sistemi üzrə:
Çağrı Mərkəzinin çat xidmətini avtomatlaşdırmaq və 7/24 rejimdə operativ fəaliyyətin
təşkili üçün nəzərdə tutulmuş sistem hesabat ilinin ilk yarısında istifadəyə verilmişdir. Sistem
qeyri-iş saatlarında çat vasitəsilə daxil olan vətəndaş müraciətlərini avtomatik cavablandırır.
İlkin olaraq sistemin Telegram mesajlaşma platforması üzərindən fəaliyyəti təmin edilmiş, daha
sonra internet informasiya ehtiyatına inteqrasiyası həyata keçirilmişdir. Vətəndaşların
koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı məlumatlandırılması və yeni növ koronavirus ilə
əlaqədar suallarının cavablandırılması məqsədilə sistemə müvafiq bölmələr əlavə edilmişdir.
Bununla yanaşı, “ASAN Bot” layihəsi çərçivəsində yeni “Könüllü Bot” avtomatlaşdırılmış
intellektual sual-cavab sistemi hazırlanmış və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının
saytında tətbiqi üçün istifadəyə verilmişdir.
4. “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”
üzrə:
Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq
yaradılmış sistem üzrə formalaşdırılan dataların analitik təhlili aparılmış, çatışmazlıqlar və
sistemdən sui-istifadə halları aşkar olunaraq bu barədə məlumatlar aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdir.
5. “Üz verifikasiyası” layihəsi üzrə:
Verilmiş iki üz təsvirinin bənzərliyini ölçərək onların eyni şəxsə aid olub-olmadığını
müəyyən etməyə imkan verən süni intellekt əsaslı “Üz verifikasiyası” proqram təminatı 2020-ci
ildə hazırlanmış və uğurla sınaqdan keçirilmişdir. Proqram təminatı informasiya ehtiyatlarında
və sistemlərində şəxsin verilmiş üz təsvirinin məlumat bazasındakı mövcud üz təsviri ilə
eyniləşdirilməsini həyata keçirərək onun autentifikasiyasını həyata keçirir və bununla da
müvafiq sistemə giriş imkanlarını təyin etməyə imkan verir. Hazırlanmış proqram təminatının
2021-ci ilin ilk yarısında Vahid Giriş Sistemində (“ASAN Login”) tətbiqi nəzərdə tutulur.
6. Süni intellektin (Artificial Intelligence) tətbiqi ilə görülmüş digər layihələr üzrə:
61

- “Anonimləşdirmə” layihəsi Maşın Öyrənməsi (Machine Learning) üsullarından istifadə
olunaraq müxtəlif növ mətn məzmunlu sənədlərdə konfidensial məlumatların tapılması və
adsızlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin ilkin versiyası hazırlanmış və uğurla
sınaqdan keçirilmişdir;
- “Avtomatik Sosial Media Monitorinq” layihəsi sosial media hesablarında paylaşılan
məlumatların monitorinqi sistemidir. Hesabat ili ərzində Twitter sosial media hesabında publik
paylaşılan
“tweet”lərin
və
istifadəçilərin
məlumatlarının
oxunaraq
saxlanılması
avtomatlaşdırılmışdır. Saxlanılan datalar əsasında ilkin hesabatlar hazırlanaraq “Tableau
Dashboard”da yerləşdirilmişdir;
- “Liveness Detection” layihəsi video görüntüdə (canlı çəkiliş zamanı) fərdin real olduğunu
təyin edən süni intellekt əsaslı sistemdir. Sistem fərdin real olduğunu təyin etmək üçün müxtəlif
növ hərəkətləri (göz qırpmaq, sağa-sola baxmaq, müxtəlif sözləri tələffüz etmək) təkrarlamağı
tələb edir və hərəkətin düzgün icra olunduğunu yoxlayaraq fərdin real olma ehtimalını
hesablayır. Layihələndirmə mərhələsində olan sistemdə istifadə olunacaq modelin ilkin
sınaqları aparılmışdır;
- “Üz Tanıma” sistemi şəkildəki insan üzünün öncədən müəyyən edilmiş şəxslərdən
hansına aid olduğunu və ya sistem tərəfindən tanınmayan bir üz olduğunu təyin etməyə imkan
edir. Sistemin ilkin proqram təminatı qurulmuş və kiçik baza üzərində uğurla sınaqdan
keçirilmişdir;
- “e-Palitra” ağ-qara görüntüləri rəngləyən intellektual proqram təminatıdır. Proqram
təminatının ilkin versiyası Balakən regional “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı zamanı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə təqdim edilmişdir. Proqram
təminatı vasitəsilə 1975-ci ildə çəkilmiş “Danışan Məktub” qısametrajlı filmi rəngləndirilmişdir;
- “ASAN Finans” sistemində növbəti 30 gün ərzində xidmətdən istifadə sayını və
qazanılacaq gəliri proqnozlaşdıran model qurulmuşdur. Model istifadəyə verilmiş və proqnoz
edilmiş məlumatlar müvafiq “Tableau Dashboard”da yerləşdirilmişdir. 2021-ci il ərzində modelin
dəqiqliyinin artırılması istiqamətində təkmilləşdirici işlərin görülməsi planlaşdırılır;
- “Qabaqcıl Axtarış Sistemi” layihəsi müasir alqoritmlərdən və Maşın Öyrənməsi (Machine
Learning) üsullarından istifadə edərək böyük mətn bazalarında informasiya axtarışını sürətli
şəkildə həyata keçirməyə imkan verən və axtarışın nəticəsi olaraq istifadəçiyə ən uyğun
nəticələri göstərməyi hədəfləyən proqram təminatıdır. 2021-ci il ərzində proqram təminatının
ilkin olaraq Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin və “Elektron hökumət” portalının internet
informasiya ehtiyatlarında tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda proqram təminatı
layihələndirmə mərhələsindədir və bəzi ilkin uğurlu sınaqlar aparılmışdır.
Bununla yanaşı, “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin əməkdaşının
müəlliflik etdiyi “Training and Evaluation of Word Embedding models for Azerbaijani language”
başlıqlı məqalə 2020-ci ilin 9-10 dekabr tarixlərində Polşa Respublikasının qabaqcıl universitet
və tədqiqat mərkəzlərinin ortaq təşkilatçılığı ilə onlayn formada həyata keçirilən “8-ci Maşın
İntellekti və Rəqəmsal Ünsiyyət” konfransı çərçivəsində təqdim edilmiş və dərc olunmuşdur.
Sözügedən tədqiqat “Təbii Dilin Emalı” sahəsinin müasir anlayışlarından olan söz
vektorlaşdırması konseptini hədəf alaraq həmin sahənin Azərbaycan dili üzrə əsasının
qoyulması və inkişaf etdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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7. İNNOVASİYALAR
Dövlət Agentliyinin fəaliyyətində yeni innovasiyaların tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun
daim yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tövsiyə və
tapşırıqları, həmçinin ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar daim diqqət mərkəzində saxlanılmış,
bu sahədə müxtəlif sosial layihələr həyata keçirilmişdir.
2020-ci ildə startapların dəstəklənməsi, qlobal innovasiya şəbəkəsi ilə əlaqələrin
qurulması və innovasiya ekosisteminin inkişafı istiqamətində davamlı tədbirlər həyata
keçirilmişdir. İlkin mərhələdə olan layihələrin hüquqi, maliyyə və inzibati sahələrdə
dəstəklənməsi və onların effektiv iş mühiti ilə təmin edilməsi üçün zəruri infrastruktur
yaradılmışdır.
2020-ci ilin yanvar ayının 18-də “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində
akselerasiya proqramını uğurla başa vurmuş startapçılarla görüş - “Demo Day” təşkil
olunmuşdur. Tədbirdə dövlət qurumlarının və özəl şirkətlərin rəhbər vəzifəli şəxsləri iştirak
etmişdir. “Demo Day”də müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə ümumilikdə 12 startap çıxış etmişdir.
“INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin “Bakcell” MMC ilə birgə həyata keçirdiyi
1-ci İnkubasiya proqramından “Fonibo”, “Bon.az” və “Towaves” startapları, “AzerGold” QSC ilə
birgə həyata keçirdiyi Akselerasiya proqramından “Join 2b2”, “Buqelemun”, “Təmiz hava” və
“Günəş Bioqaz” startapları və “Bank Respublika” ASC ilə birgə həyata keçirdiyi Akselerasiya
proqramından “Bank off”, “Paylink”, “Fintrack”, “One Point” və “Dama Dama” startapları
investorlar qarşısında öz təqdimatlarını etmişdir. Startapçılar çıxışlarında “INNOLAND”
İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində keçdikləri inkubasiya və akselerasiya proqramı ərzində
layihələrin necə inkişaf etdirildiyi, hazırda layihələrin hansı mərhələdə olduğu, gələcək hədəfləri
və zəruri olan investisiya ehtiyacları haqqında məlumat vermişdir. “Demo Day”in keçirilməsində
məqsəd maliyyə ehtiyacı olan startaplar və sərmayə qoymaq istəyən investorları bir araya
gətirmək və tərəflər arasında sağlam mühitdə davamlı əlaqələrin qurulmasına dəstək göstərmək
olmuşdur.
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2020-ci ilin 31 yanvar tarixindən etibarən “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya
Mərkəzində “GIC Innovation Akselerasiya (iX) Proqramı” təlimlərinə start verilmişdir. Həmin
Mərkəzin təşkilatçılığı ilə baş tutan təlimlərdə Stanford Universitetinin təcrübəli mentorları çıxış
etmişdir. “GIC Innovation Akselerasiya (iX) Proqramı” Stanford Universitetinin “İdeyadan
biznesə professional inkişaf” kurikulumu əsasında keçirilən 8 həftəlik proqramdır. Bu unikal
proqram startaplarda, şirkətlərdə və dövlət qurumlarında məhsul və biznesin inkişafı üçün
innovativ düşüncənin formalaşdırılmasını və yerli ekosistemin inkişafı üçün qlobal resurslara
çıxışı təmin edir. Mərkəzdə baş tutan 8 həftəlik proqram tələbələr, təşəbbüskarlar, orta və iri
şirkətlərin rəhbərləri üçün təşkil edilmişdir. Təlimlərdə Silikon Vadisinin təcrübəsi ilə yanaşı,
dünya səviyyəli “workshop”ların təcrübələrindən də istifadə edilmişdir. İştirakçılar yeni
məhsulların yaradılması istiqamətində konseptual inkişaf, planlaşdırma və həyata keçirmə üzrə
biliklər əldə etmişdir. Təlimi bitirən iştirakçılar sertifikatla təmin olunmuşdur.
2020-ci ilin 12 fevral tarixində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində “Hackathon” keçirilmişdir. Tədbirin ilk günündə iştirakçılara
“Startap nədir?”, “Startap ideyasını necə formalaşdırmaq olar?”, “Bazar araşdırması” və
“Təqdimat bacarıqları” kimi əsas təşəbbüskarlıq anlayışları barədə məlumat verilmişdir. Növbəti
gün iştirakçılar “Hackathon” zamanı əldə etdikləri bilikləri tətbiq etmək üçün komandalara
bölünmüş və onlara layihələr həvalə edilmişdir. Münsiflər heyətinin qarşısında öz layihələrini
təqdim edən 5 komandadan “İqor” komandası ən yüksək bal toplayaraq qalib olmuşdur. Sonda
qalib komanda Şamaxı regional “ASAN xidmət” mərkəzində yerləşən “INNOLAND” İnkubasiya
və Akselerasiya Mərkəzində 6 aylıq inkubasiya proqramı keçmək haqqı qazanmışdır. Bununla
yanaşı, qalib komandanın təsisçiləri Türkiyə Respublikasında keçiriləcək “Startup Turkey”
tədbirinə qatılmaq şansını əldə etmişdir.
2020-ci il 20 fevral tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Silikon Vadisində
Azərbaycan İnnovasiyalar Evinin açılış mərasimi keçirilmişdir. Azərbaycan İnnovasiyalar Evi
“INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi tərəfindən yaradılmışdır. Stanford
Universitetində baş tutan tədbirdə Silikon Vadisində və yaxın ərazidə yaşayan, innovasiya və
yüksək texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən 100-ə yaxın azərbaycanlı iştirak etmişdir.
Tədbir çərçivəsində bir müddət öncə xaricdə yaşayan həmyerlilərimizin təşəbbüsü və
“INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə yaradılan “Tech Diaspora”nın
birinci forumu da keçirilmişdir. “Tech Diaspora”nın yaradılmasının əsas hədəfləri Azərbaycanda
startap ekosisteminin inkişafı, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlı startap
ekosistem oyunçularının, innovativ texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən
azərbaycanlıların ölkəmiz ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onlar arasında
əlaqələrin və birgə fəaliyyətin təmin olunmasıdır. “Tech Diaspora”nın fəaliyyəti innovativ
texnologiyalar sahəsində olan trendləri daim yaxından izləməyə və texnologiyaların
Azərbaycanda da tətbiqinə təkan verəcək. Həmçinin yerli startapçıların ölkəmizin hüdudlarından
kənarda yaşayan azərbaycanlı startapçılarla əlaqələndirilməsi yerli startapların qlobal bazara
çıxış imkanlarını da artıracaq.
2020-ci ilin 9-12 aprel tarixlərində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin
tərəfdaşlığı ilə “Global hack” adlı “Hackathon” keçirilmişdir. “Hackathon” zamanı koronavirus
(COVID-19) pandemiyasına qarşı təcili olaraq lazım olan həllər üçün fikir mübadiləsi aparmaq
və həmin həlləri sürətli şəkildə inkişaf etdirmək məqsədi ilə dünya səviyyəli mentorlar və
istedadlı komandalar bir araya gətirilmişdir. Onlayn olaraq keçirilən “Hackathon”da 100-dən çox
ölkədən olan 12 000-dən çox iştirakçı 500-dən çox layihə təqdim etmişdir. Azərbaycandan
iştirak etmiş 3 mentor tədbir ərzində iştirakçıların suallarını cavablandırmışdır.
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2020-ci ilin 1-3 may tarixlərində Azərbaycan Texniki Universitetinin və Türkiyənin OSTİM
Texniki Universitetinin təşkilatçılığı, “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin və
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
tərəfdaşlığı ilə Azərbaycan və Türkiyə universitetləri arasında “Virtual Hackathon-2020”
müsabiqəsi baş tutmuşdur. Müsabiqədə əsasən səhiyyə, təhsil, əyləncə və sosial sahədə olan
ideyalar yarışmışdır. Münsiflər heyətinin qarşısında öz layihələrini təqdim edən komandalardan
“Corowarner”, “AztuComan”, “RFID” və “Academy Azerbaijan” komandaları ən yüksək bal
toplayaraq qalib olmuşdur. Qalib komandalar “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi
tərəfindən 3 aylıq İnkubasiya xidməti əldə etmiş, həmçinin pul mükafatı və müxtəlif hədiyyələrlə
mükafatlandırılmışdır.
2020-ci ilin 11 may, 12 iyun, 26 iyun və 29 iyul tarixlərində “INNOLAND” İnkubasiya və
Akselerasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada 1-ci “Startup Grind - Ganja” tədbiri baş
tutmuşdur. Tədbir çərçivəsində innovasiyalar ekosisteminin müxtəlif iştirakçıları, startapçılar və
təlimçilər öz təcrübələri barədə məlumat vermişdir. Tədbir çərçivəsində “Azərbaycan
startaplarının xarici bazara çıxışı”, “Agtech-Pandemiyadan əvvəl və sonra”, “Pandemiya
dövründə qadın təşəbbüskarların fəaliyyəti” və “Traveltech - Pandemiyadan əvvəl və sonra”
mövzularında çıxışlar edilmişdir. “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə 2020-ci ilin 15 dekabr tarixində 2-ci “Startup Grind - Ganja” tədbiri baş tutmuşdur.
Tədbir zamanı “Hype Simulator” tətbiqinin qısa zamanda viral yayılması, bu günədək görülmüş,
habelə görülməsi planlaşdırılan işlər müzakirə edilmişdir.
2020-ci ilin 13-24 iyul tarixlərində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin
tərəfdaşlığı ilə eyni anda 860 fərqli məkanda və 113 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda “Global
Game Jam” tədbiri təşkil edilmişdir. 48 saat davam edən tədbirdə iştirakçılar tərəfindən eyni
mövzuya aid fərqli oyunlar hazırlanmışdır. “Global Game Jam”in keçirilməsində əsas məqsəd
Azərbaycandakı oyun qurucuları cəmiyyətini yaradaraq inkişaf etdirmək və beynəlxalq əlaqələr
qurmaqdır.
2020-ci ilin 31 iyul-2 avqust tarixlərində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya
Mərkəzinin, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin və “SUP VC” şirkətinin birgə təşkilatçılığı
ilə “EduHack Baku” “Hackathon”u keçirilmişdir. Ölkədə ilk dəfə təhsil sahəsində keçirilən
“Hackathon”un əsas məqsədi distant təhsildə qarşıya çıxan problemlərə dair innovativ şəkildə
həll yollarını tapmaq olmuşdur. Yarışda Azərbaycanla yanaşı ABŞ, Kanada, Birləşmiş Krallıq,
Türkiyə, Ukrayna, Niderland, Macarıstan, Estoniya, Polşa, Latviya və İsrailin nüfuzlu
universitetlərində təhsil alan və məzun olan gənclər də iştirak etmişdir. “Hackathon” zamanı
formalaşan 18 komanda 3 gün ərzində öz təşəbbüsləri üzərində işləmişdir. Bu müddət ərzində
təhsil və innovasiya sektorundan olan mentorların dəstəyi ilə iştirakçılar ideyaları üzrə layihələr
hazırlamışdır. Mükafat fondu 6000 AZN olan hakaton yarışmasında “FastLearners” layihəsi
1-ci yerə və 3000 AZN mükafata, “Academy Azerbaijan” layihəsi 2-ci yerə və 2000 AZN
mükafata, “Z-solutions” layihəsi isə 3-cü yerə və 1000 AZN mükafata layiq görülmüşdür. Tədbir
“INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin Facebook səhifəsi ilə canlı yayım
vasitəsilə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycanda potensial startap qurucuları arasında startap sahibkarlığına həvəs
yaratmaq, geniş startap hərəkatının yaranmasını sürətləndirmək, habelə startaplara investisiya
yatırılması üçün investorların risk kapitalı ayırmasına nail olmaq məqsədilə “Startap ignition
proqramı”nın və “Vençur investisiya proqramı”nın həyata keçirilməsi üçün “500 Startups” Qlobal
Vençur Kapitalı şirkəti ilə ABŞ-ın San Fransisko şəhərində 2020-ci il 23 noyabr tarixində
müqavilə və memorandum imzalanmışdır. Qeyd edilən proqramların icrasına 2021-ci ilin fevral
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ayından başlanılması nəzərdə tutulur. Həmin proqramların həyata keçirilməsi nəticəsində
innovasiya ekosisteminin inkişaf etdirilməsi, startapların qlobal şəbəkə ilə əlaqələndirilməsi,
akselerasiya menecerlərinin yetişdirilməsi, investorların riskli investisiya yatırımlarının
stimullaşdırılması, startapların xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması, habelə xarici
investorlar və innovasiya mərkəzləri ilə işgüzar əlaqələrin qurulması hədəflənir.
2020-ci ilin 4-6 dekabr tarixlərində Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “İnnovasiyalar
Mərkəzi” MMC və “NewSpace” şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Qlobal Müdafiə Texnologiyaları
Hakatonu” beynəlxalq tədbiri keçirilmişdir. Ölkəmizdə ilk dəfə və onlayn formada keçirilən
tədbirdə mülki şəxslərin müdafiəsi, informasiya təhlükəsizliyi, rəqəmsal təbliğat və əhalinin
təhlükəsizliyi mövzuları müzakirə olunmuşdur. Həmçinin müdafiə texnologiyaları ilə bağlı
innovativ arxitektura və proqramların tətbiqi, bu istiqamətdə əməkdaşlıqların artırılması
məsələlərinə toxunulmuşdur. Tədbirin əsas məqsədləri sırasında Qarabağ həqiqətlərini
dünyaya çatdırmaq xüsusi yer tutmuşdur. Tədbirdə 30-dan çox xarici və yerli mentorun dəstəyi
ilə 55 üzvü olmaqla 19 xarici və 98 üzvü olmaqla 31 yerli komanda yarışmışdır. Tədbirə ümumi
olaraq 16 ölkədən (ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Pakistan, Hindistan, Gürcüstan, İran, Moldova, İsrail,
Mozambik, Polşa, Rumıniya, Azərbaycan, Fransa, Qazaxıstan və İsveçdən) iştirakçı cəlb
olunmuşdur. Tədbirdə komandalar 48 saat ərzində qeyd olunan mövzular üzrə hazırladıqları
texniki avadanlıq, mobil tətbiq, eləcə də “hardware” və “software” proqram tətbiqləri üzərində
çalışmışdır. Təyin olunan yerli və xarici mentorlar göstərilən müddət ərzində prototiplərin
hazırlanıb-sonlandırılması üçün komandalara dəstək göstərmişdir. Tədbirdə “Rəqəmsal təbliğat
problemi” üzrə Moldovadan “FakeReveal” komandası 1-ci yerə, həmin problem üzrə
Azərbaycandan “AzOP Fables” komandası 2-ci yerə, “Müdafiə texnologiyaları problemi” üzrə
isə Azərbaycandan “VRSoldiers” komandası 3-cü yerə layiq görülmüşdür.
Bununla yanaşı, Facebook üzərindən canlı yayımda 2020-ci ilin 23 aprel tarixində “Böhran
zamanı startapların planları” və 2020-ci ilin 22 may tarixində “Azərbaycan startap ekosistemində
investisiya fürsəti” mövzularında təlimlər keçirilmişdir.
“INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin rezidentləri tərəfindən koronavirus
(COVID-19) pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində aşağıdakı məhsullar hazırlanmışdır:
Elektron qoruyucu maska:
“E-Mask” adını alan bu respiratorda xüsusi elektron müdafiə sistemi mövcuddur. İki
batareya ilə işləyən maskanın ön hissəsində virusların öldürülməsi üçün nəzərdə tutulan
elektron cihaz var. Maska xüsusi çip vasitəsilə idarə olunur. Xaricdən burun və ağız boşluğu
vasitəsi ilə insan orqanizminə daxil olmağa çalışan viruslar maskanın qoruyucu mexanizmi
vasitəsilə əngəllənir və insan orqanizminə daxil olmasının qarşısı alınır.

Belə ki, viruslar üzərində olan lipid təbəqəsi maskanın qoruyucu membranından daxil
olarkən parçalanır və insan orqanizmi üçün təhlükəsini itirir. Asanlıqla dezinfeksiya oluna bilən
bu maska digər tibbi maska və respiratorlardan fərqli olaraq çoxdəfəlik istifadə üçün nəzərdə
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tutulmuşdur. Maskanın sənaye modelində enerji mənbəyinin həcmini və insan hərarətini
göstərən ekranın yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Süni tənəffüs aparatı:
Mövcud cari vəziyyəti nəzərə alaraq hava vurulması servo motorla və kompressorla
həyata keçirilən iki növ süni tənəffüs aparatı hazırlanmışdır. Sadə və sürətli şəkildə hazırlana
bilən bu cihazlar təcili və təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə ən son müdaxilə vasitəsi kimi nəzərdə
tutulmuşdur.

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ağır formasına məruz qalmış ciyərlərdə intensiv
iltihaba görə yaranan kəskin tənəffüs çətinliyi müşahidə olunur və tənəffüs aparatına zərurət
yaranır. Hazırlanmış süni tənəffüs aparatları bu kimi hallarda pasiyentlərin istifadəsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Hazırlanmış aparatlara Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinin iştirakı ilə mütəxəssislər tərəfindən baxış keçirilmişdir. Verilmiş rəy əsasında son
təkmilləşdirmə işləri aparılır.
Üz üçün şəffaf maska:

3D printer vasitəsilə hazırlanan bu maska ön şəffaf hissə və tac olmaqla 2 hissədən
ibarətdir. Maska infeksion xəstəliklərlə mübarizə aparan həkimlər, kütləvi təmasda olan şəxslər,
eləcə də satıcılar, kassirlər və ictimai nəqliyyatda çalışan sürücülər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Hazırlanmış maskalarla ilkin olaraq jurnalistlər, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyinin və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin əməkdaşları təmin olunmuşdur.
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8. AİLƏ BİZNESİNƏ ASAN DƏSTƏK
Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan
“ABAD” publik hüquqi şəxsin əhatə dairəsi
2020-ci ildə daha da genişləndirilmişdir.
Regionlarda sahibkarlığın, o cümlədən
qeyri-kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin
inkişaf etdirilməsinə əlavə dəstək verən
“ABAD”
mərkəzləri
vasitəsilə
ailə
təsərrüfatlarına, mikro, kiçik və orta
sahibkarlara (bundan sonra – ABAD-çı)
dəstək layihələrinin həyata keçirilməsi,
istehsalatda müasir texnoloji istehsal
avadanlıqlarından istifadə, marketinq,
brendinq və dizayn, maliyyə-mühasibat,
hüquqi yardım, istehsal olunan məhsulun daşınmasının və satışının təşkili kimi xidmətlərin
göstərilməsi təmin edilmişdir.
“ABAD” publik hüquqi şəxs 2020-ci ildə fəaliyyətinə 5 regional mərkəz (Masallı, Balakən,
Quba, İmişli və Şəki), 10 etno-butik (İçərişəhər, Hava Limanı, Dəmir Yolu Vağzalı, Milli
Gimnastika Arenası, Fairmont Oteli, 3 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi, Masallı regional
“ASAN xidmət” mərkəzi, Qəbələ, Şamaxı və Şəki rayonları), 22 ədəd istehsal konteyneri
(10 ədəd Masallı rayonu və 12 ədəd Balakən rayonu), “Quba ABAD Factory” İstehsalat
Kompleksi, 13 ədəd təkərli qoşqu vasitəsi ilə icra edilmiş “food truck”, Şəki Keramika və Tətbiqi
Sənət Mərkəzi, Quba, Şəki və İmişli “ABAD” məktəbləri, həmçinin Şəki, İmişli və Şamaxı “ABAD
Food Hall”ları, 5 ABAD satış stendi (ABAD bakaleyası) və Bakı şəhərində yerləşən “ABAD”
publik hüquqi şəxsin aparatından ibarət infrastrukturla başlamışdır.
2020-ci il ərzində Tovuz regional “ABAD” mərkəzi, “Tovuz ABAD Factory” Bitkilərin
qurudulması və emalı fabriki, Nardaran Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzi, Tovuz “ABAD”
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məktəbi, 14 yeni ABAD satış stendi (ABAD bakaleyası), həmçinin Kürdəmir və Ağcabədi “ABAD
Food Hall”ları “ABAD” publik hüquqi şəxsin infrastrukturuna əlavə olaraq daxil edilmişdir.
Həmçinin “Paşa Holding” MMC-nin dəstəyi ilə “Quba ABAD Factory” Qablaşdırma vasitələrinin
istehsalı müəssisəsi üzrə inşaat və daxili
təchizat işləri başa çatdırılmışdır.
2020-ci ilin 12 fevral və 3 iyun
tarixlərində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə
Kürdəmir və Ağcabədi “ASAN Həyat”
komplekslərinin və onların nəzdində
fəaliyyət göstərən “ABAD Food Hall”ların
açılışı baş tutmuşdur. Bununla da ABADçılar tərəfindən hazırlanmış məhsulların
sərgi-satışının təşkil edildiyi “ABAD Food
Hall”larının sayı 5-ə çatdırılmışdır.
2020-ci ilin 4 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
iştirakı ilə Tovuz “ASAN Həyat” kompleksinin açılışı çərçivəsində “ABAD” mərkəzinin, “ABAD”
məktəbinin və “ABAD Factory” Bitkilərin qurudulması və emalı fabrikinin açılışı baş tutmuşdur.
Tovuz regional “ABAD” mərkəzinin əsas təyinatı Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə
vətəndaşların ölkəmizin sosial-iqtisadi fəaliyyətində fəal iştirakını təmin etmək və
rəqabətqabiliyyətli ailə bizneslərinin, mikro və kiçik sahibkarların formalaşdırılmasına əlavə
dəstək verməkdir.
Xammal anbarı, hazır məhsul anbarı, su anbarı, qazanxana, laboratoriya və ölkəmizdə ilk
dəfə tətbiq edilən avadanlıqlar ilə təchiz edilmiş və müasir standartlara cavab verən Tovuz
“ABAD Factory” Bitkilərin qurudulması və emalı fabrikinin fəaliyyəti ölkəmizə həm sosial, həm
də iqtisadi faydaların gətirilməsinə hədəflənmişdir. “Qazax Sement Zavodu”nun dəstəyi ilə
yaradılmış fabrikin ərazisi 3000 m2 təşkil edir. Fabrikdə rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü
80 adda məhsulun istehsalı nəzərdə tutulur. Mövsümdən asılı olaraq fabrikdə 30-100 yerli
vətəndaş çalışacaq ki, bu da öz
növbəsində regionda məşğulluğun təmin
edilməsinə əlavə töhfə verəcəkdir.
Tovuz “ABAD” məktəbi vasitəsilə
region gənclərinin tikiş, rəssamlıq, turizm
və saz musiqi alətinin hazırlanması
peşələrinə,
habelə
informasiya
texnologiyaları və aqrar-texniki peşələrə
yiyələnmələri üçün mütəmadi kurslar
keçiriləcəkdir. Məktəbdə lazımi şəraitə
malik sinif otaqları mövcuddur.
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Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) dəstəyi ilə
“İçərişəhər” butikinin genişləndirilməsi ilə
əlaqədar layihənin icrası başa çatmaqdadır.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə
əlaqədar olaraq vətəndaş qəbuluna qoyulan
məhdudiyyət və satış imkanlarının azalması
yeni ABAD-çıların cəlb edilməsinə mənfi təsir
göstərmişdir. Hesabat dövründə 24 ABAD-çı
(14 nəfəri kişi, 9 nəfəri qadın, 1-i isə hüquqi
şəxsdir) qeydiyyatdan keçirilmiş və onlara
ABAD
xidmətlərinin
göstərilməsinə
başlanılmışdır. “ABAD” publik hüquqi şəxsin fəaliyyəti müddətində ümumilikdə 469 şəxs ABADçı sıralarına qoşulmuşdur. 419 ABAD-çıya hazırda xidmətlərin göstərilməsi davam etdirilir.
ABAD-çılardan 19-u hüquqi şəxs, 400 nəfəri fiziki şəxsdir (231 nəfəri qadın, 169 nəfəri kişi
onların içərisindən 10 nəfər məcburi köçkün, 12 nəfər isə əlildir). Onlardan 331 nəfər dekorativtətbiqi xalq sənətkarlığı sahəsi, 82 nəfər qeyri-sənaye üsulu ilə hazırlanan qida sahəsi, 5 nəfər
xidmət sahəsi və 1 nəfər isə gigiyenik vasitələrin istehsalı sahəsi üzrə fəaliyyət göstərir.
Hesabat ilinin əvvəllərindən Çin Xalq Respublikasında aşkar edilən və sonradan ölkəmiz
də daxil olmaqla bütün dünyaya yayılan koronavirus (COVİD-19) pandemiyası ilk günlərdən
turizm sektoruna ciddi zərbə vurmuşdur. Hazırda ölkəmizdə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi
ilə əlaqədar “ABAD” publik hüquqi şəxsə məxsus bütün mağazalar müvəqqəti olaraq fəaliyyətini
dayandırmış və bununla da əl əməkləri ilə ailə büdcələrini təmin edən sənətkar ABAD-çıların
ilin əvvəlindən gəlirləri ciddi dərəcədə azalmışdır. Bu kateqoriyaya aid sahibkarların gəlirlərinin
bərpa olunması isə bilavasitə beynəlxalq turizmin bərpası ilə əlaqəlidir.
Belə ki, 2019-cu il ərzində sənətkar ABAD-çılara köçürülmüş vəsaitin həcmi 817 000 AZN
təşkil edirdisə, 2020-ci il ərzində bu rəqəm 4 dəfəyə yaxın azalaraq 214 000 AZN təşkil etmişdir.
Lakin göstərilən səylər nəticəsində qida
məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmış
ABAD-çıların istehsal etdikləri məhsulların
satışlarının 2 dəfə artırılmasına nail
olunmuş və mövcud tələbata uyğun
antiseptik vasitələrin istehsalı üzrə ABAD-çı
yetişdirilmişdir. Bu kateqoriyadan olan
ABAD-çılara 869 000 AZN həcmində
vəsaitin köçürülməsi təmin edilmişdir.
Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində
“ABAD” publik hüquqi şəxs tərəfindən 3 285
300 AZN həcmində vəsait ABAD-çıların
gəlirləri qismində onların bank hesablarına
köçürülmüş,
2 200 000 AZN həcmində vergi və məcburi dövlət sosial sığorta xərcləri
qarşılanmış (bununla da 2016-cı ildə dövlət büdcəsindən ayrılmış 1 milyon manat həcmində
vəsait 2 dəfədən artıq həcmdə dövlət büdcəsinə geri qaytarılmışdır) və 3 600 000 AZN
həcmində vəsait “ABAD” publik hüquqi şəxsin işçilərinin əmək haqqlarına xərclənmişdir.
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İllər üzrə dövriyyə göstəriciləri (min
manatla)

2017
Dövriyyə

ABADçılara
köçürülüb

364.60

246.2

2018
Dövriyyə

ABADçılara
köçürülüb

965.8

705.3

2019
Dövriyyə

ABADçılara
köçürülüb

1,679.3

1,250.3

2020

Cəmi

Dövriyyə

ABADçılara
köçürülüb

Dövriyyə

ABADçılara
köçürülüb

1,219.1

1,083.5

4,228.9

3,285.3

“ABAD” publik hüquqi şəxs Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Azərbaycan

Nümayəndəliyi ilə birgə 2019-2020-ci illəri əhatə edən “Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kiçik
ailə müəssisələrinin inkişafına dəstək” layihəsini həyata keçirir. Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilən və Balakən regional “ABAD” mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilən layihə üzrə
işlər 2020-ci il ərzində davam etdirilmişdir. Bununla da Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və
Zaqatala rayonlarını əhatə edən Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda yerli mikro sahibkarlığı,
inkluziv inkişafı və texnoloji innovasiyanı təşviq etməklə Avropa standartlarına və təcrübələrinə
uyğun olaraq kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və
rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşmasına dəstək verilmişdir.
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Belə ki, layihənin icrası zamanı uğurlu biznes
modelə çevrilmək potensialına malik olan 44 hədəf
ailəsi müəyyən edilmişdir. Seçilmiş 44 ailədən 23-ü
qadınların rəhbərlik etdiyi ailə biznesləridir. Onlardan 12si məcburi köçkünlər arasından seçilmişdir. Həmin
şəxslərə maliyyə savadlılığı, biznesin inkişafı,
beynəlxalq ticarət, kiçik və orta müəssisələrdə gender
bərabərliyi, korporativ sosial məsuliyyət, logistika,
qablaşdırma və bir çox digər sahələr üzrə təlimlər
keçirilmişdir. 22 ailə artıq əsas təchizat və avadanlıq
dəstəyini almış, öz biznes sahələrində istehsal
planlarının icrasına başlamışdır. Habelə layihə
çərçivəsində 24 şəxs mikro sahibkar qismində dövlət
qeydiyyatına
alınmış
və
müvafiq
müqavilələr
imzalanaraq ABAD-çı statusu əldə etmişdir. Qeyd etmək
lazımdır ki, 2020-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə
tutulan layihə koronavirus (COVID-19) pandemiyası
səbəbindən baş vermiş gecikmələrə görə 2021-ci ildə
yekunlaşdırılacaqdır.
Hesabat dövründə “ABAD” publik hüquqi şəxs Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Gender
Bərabərliyi və Qadınların Səlahiyyətlərinin Artırılması Qurumu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
“Qadınların səlahiyyətləndirilməsi platforması”na üzv olmuşdur. Təşəbbüs qadınların layiqli
əməyə çıxış imkanını artırmaq üçün şirkətlərin öz biznes strategiyalarına gender aspektlərini
nəzərə alan korporativ siyasət və təcrübələri daxil etməsini özündə ehtiva edir.
Eyni zamanda, “ABAD” publik hüquqi şəxs korporativ dayanıqlılıq sahəsində dünyanın ən
böyük təşəbbüsü olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qlobal Saziş şəbəkəsinə üzv olmuşdur.
Qlobal Saziş şəbəkəsi insan haqları, əmək, ətraf mühit və korrupsiya əleyhinə mübarizə
sahəsində dünyada qəbul edilmiş Korporativ Sosial Cavabdehlik prinsiplərinin biznes
fəaliyyətində tətbiq olunması nəticəsində sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təşviq edən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mexanizmidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri Mükafatına müraciət istiqamətində
hazırlıqlar aparılmış və 2020-ci il 17 noyabr tarixində müraciət tamamlanmışdır.
“ABAD” publik hüquqi şəxs Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (JICA) 2020-ci
il üçün elan edilmiş “Kiçik Qrant Layihələri” proqramı üzrə müsabiqədə iştirak etmiş və qalib
gələn dörd layihədən biri olaraq qranta layiq görülmüşdür. Layihə çərçivəsində “Quba ABAD
Factory” Qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsi üçün məhsul qablaşdırması zamanı
istifadə edilən tarix kodu çap maşının satınalınması Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi
(JICA) tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Cənubi
Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafı və Texniki Peşə Təhsili və Təlimi” proqramı üzrə “ABAD” publik
hüquqi şəxsin aparatının əməkdaşlarına “Turizm sektorunda istifadə olunan onlayn rezervasiya
sistemləri” haqqında onlayn təlimlər keçirilmişdir.
2020-ci ilin yanvar və mart ayları ərzində regionlarda məşğulluq səviyyəsinin artırılması
üçün yerli əhaliyə qısamüddətli kurslar və təlimlər (dərzilik, aqrar sənaye, şahmat, rəssamlıq,
bağçılıq, zərgərlik və xalçaçılıq) keçirilmişdir.
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“ABAD” publik hüquqi şəxs tərəfindən Şəki
“ASAN Həyat” kompleksində (16 nəfər) və İmişli
regional “ASAN xidmət” mərkəzində (9 nəfər)
ümumilikdə 25 nəfərə (hər biri sertifikatlarla təmin
edilmişdir) nəzəri və təcrübi formada təlimlər
keçirilmişdir. Həmçinin “ABAD” publik hüquqi şəxs
tərəfindən
regionlarda
yaşayan
gənclərin
informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları
sahəsində biliklərinin artırılması məqsədilə Şəki
“ASAN Həyat” kompleksində 33 nəfərə (hər biri
sertifikatlarla təmin edilmişdir) və İmişli regional
“ASAN xidmət” mərkəzində 49 nəfərə, (19 nəfər
məzun sertifikat ilə təmin edilmiş, digər 30 nəfər isə
kursu uğurla başa vursa da koronavirus (COVID19) pandemiyası ilə əlaqədar olaraq onlara
sertifikat təqdim edilə bilməmişdir) ümumilikdə 82
nəfərə təlimlər keçirilmişdir.
Regionlarda zərgərliyin inkişafına dəstək
olmaq və gənclərin bu istiqamətdə məşğuliyyətini
təmin etmək məqsədilə Quba “ASAN Həyat” kompleksində fəaliyyət göstərən “ABAD” Məktəbi
vasitəsi ilə milli zərgərlik üzrə peşə təlimləri təşkil edilmişdir.
Təlimlər zamanı iştirakçılar dekorativ-tətbiqi xalq sənətkarlığı sahəsi üzrə fəaliyyət
göstərən rəssam və ustadların əl işləri ilə tanış olmuş, zərgərlik sənətinin tarixini öyrənmiş,
habelə metalın bədii emalında istifadə olunan texnoloji yeniliklər haqqında ətraflı məlumat əldə
etmişdir. Təlimlərdə zərgərlik sahəsini öyrənən iştirakçılar qiymətli metallar, həmçinin digər
material və alətlərlə tanış olmuş, müxtəlif zərgərlik texnikaları üzrə biliklərə də yiyələnmişdirlər.
Quba “ABAD” məktəbində zərgərlik təlimlərini uğurla bitirən şəxslər peşəkar fərdi fəaliyyət
üçün sertifikat əldə etməklə yanaşı, eyni zamanda, “ABAD” publik hüquqi şəxslə müqavilə
bağlayaraq məhsullarını hazırlayıb “ABAD” etno-butiklərində satışa çıxarmaq imkanı da əldə
etmişdir. Qeyd edək ki, təlimlər “ABAD” publik hüquqi şəxsin peşəkar təlimçi zərgərləri
tərəfindən ödənişsiz olaraq keçirilmişdir. 2020-ci ilin mart ayında bir nəfər kursu uğurla başa
vurmuş və sertifikatla təmin edilmişdir.
Həmçinin xalçaçılıq sahəsi üzrə müxtəlif “ABAD” məktəblərində periodik olaraq təlimlər
keçirilərək qədim sənətin incəlikləri yeni nəsilə aşılanmışdır. Bununla yanaşı, mövcud
koronavirus (COVID-19) pandemiyası şəraiti nəzərə alınaraq “ABAD” publik hüquqi şəxs
tərəfindən xalçaçılıqla bağlı video formatlı “master class”lar da təşkil edilmişdir.
Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş
yayılmasının qarşısının alınmasına dair tədbirlər ilə bağlı müvafiq hüquqi aktların tələblərinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində
tədris və təlim-tərbiyə prosesi dayandırılmışdır. Bu səbəbdən Şəki, Masallı, Quba, Tovuz “ASAN
Həyat” komplekslərində və İmişli “ASAN xidmət” mərkəzində “ABAD” publik hüquqi şəxs
tərəfindən təşkil edilən peşə təlimləri müvəqqəti olaraq yarımçıq dayandırılmışdır.
“ASAN Könüllüləri” Təşkilatı və “Coca-Cola” Fondunun koronavirus (COVID-19)
pandemiyası dövründə əhaliyə yardım və maarifləndirmə məqsədi ilə həyata keçirdikləri
“Birlikdəyik” layihəsi çərçivəsində “ABAD” publik hüquqi şəxsin dəstəyi ilə ABAD-çı tərəfindən
istehsal olunan 17 500 ədəd antiseptik vasitə könüllülərə və pandemiya dövründə vəzifə
73

başında olan insanlara paylanmış, habelə dövlət xidmətlərinin göstərildiyi məntəqələrdə və
vətəndaşların toplaşdığı yerlərdə yerləşdirilmişdir.
“PAŞA Bank” ASC-nin sponsorluğu, “ABAD” publik hüquqi şəxsin və “ASAN
Könüllüləri”nin təşkilatçılığı ilə “ASAN Məktub” sosial layihəsi çərçivəsində uşaq evlərində
yaşayan uşaqlara və aztəminatlı ailələrin uşaqlarına 2 350 ədəd ABAD-çı istehsalı olan
antiseptik vasitələr təqdim edilmişdir. Layihənin təşkilatçıları uşaqların diqqətini sağlamlığın
gücləndirilməsinin və gigiyena qaydalarına riayət edilməsinin vacibliyi kimi məqamlara
yönəltmişdir. Layihə çərçivəsində Bakıda və regionlarda yaşayan 550-dən çox uşaq “ABAD”
antiseptikləri ilə təmin olunmuşdur.
Həmçinin ABAD” publik hüquqi şəxs tərəfindən
vətən müharibəsi dövründə orduya dəstək olaraq 2
000 ədəd ABAD-çı istehsalı olan antiseptik vasitə
cəbhəyə
göndərilməsi
üçün
Azərbaycan
Respublikasının
Müdafiə
Nazirliyinə
təqdim
edilmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Uşaqları İctimai
Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq
Sığınacağı-Reinteqrasiya Mərkəzinə Füzuli və
Ağdam rayonları ərazisində müharibə şəraitindən
əziyyət çəkən ailələrə təhvil verilməsi üçün 500 ədəd
ABAD-çı istehsalı olan antiseptik vasitə təqdim
edilmişdir.
Ölkədə qida məhsulları sahəsində fəaliyyət
göstərən sahibkarlıq subyektlərinə
əlverişli və
sağlam biznes mühitinin formalaşdırılması (müxtəlif
qida obyektlərinin texniki normativ hüquqi aktların
tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə
qurulması) məqsədi ilə “ABAD” publik hüquqi şəxs, Azərbaycan Respublikasının Qida
Təhlükəsizliyi
Agentliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi və Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxs
tərəfindən yeni layihəyə start verilmişdir.
“ABAD” publik hüquqi şəxs mikro və kiçik
sahibkarlıq subyektləri ilə iş təcrübəsi
nəzərə alınaraq layihə iştirakçılarının
seçimində
iştirak
edəcək,
onların
potensialını
və
biznes
idarəetmə
səriştəliliyini
dəyərləndirərək
biznesin
SWOT təhlilini aparacaqdır. Keçiriləcək
təlimlərin təşkilində iştirak edilərək layihə iştirakçılarına hüquq və mühasibatlıq üzrə məsləhətlər
veriləcəkdir. Bununla yanaşı, gələcəkdə ABAD-çı olmaq qərarına gələn iştirakçılara daimi
əsasda “ABAD” dəstək paketinə daxil olan xidmətlər göstəriləcəkdir.
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9. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR
Hesabat ilində Dövlət Agentliyinə ümumilikdə 23 834 müraciət (148 vətəndaş müraciəti
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından aidiyyəti qaydada baxılması
üçün) daxil olmuşdur. Müraciətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cavab verilmişdir.
Vətəndaş müraciətlərindən 21 272-si ərizə, 2 217-si şikayət, 345-i isə təklif olaraq qeydə
alınmışdır. Qeyd edilən müraciətlərdən 12 685-i müsbət həll olunmuş, 7 524 müraciət üzrə
müvafiq izah verilmiş, 8-i qismən həll olunmuş, 31-i əsassız sayılmışdır. 3 423 müraciət Dövlət
Agentliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyinə görə baxılması üçün aidiyyəti qurumlara
göndərilmiş, 80 müraciət baxılmamış saxlanılmış, 83 müraciət isə hazırda icradadır.
2020-ci il ərzində ümumilikdə Dövlət Agentliyi və tabeliyində olan qurumlar tərəfindən
3 288 vətəndaş qəbul edilmişdir. Bunlardan 183 vətəndaş Dövlət Agentliyinin vəzifəli şəxsləri
tərəfindən qəbul edilmişdir.
Dövlət Agentliyinin və tabeliyində olan qurumların fəaliyyəti barədə il ərzində KİV və
sosial media hesabları vasitəsilə təbliğat və təşviqat işləri davam etdirilmişdir. Bununla əlaqədar
KİV-də 70 000-dən çox yazılı, 2 000-dən çox video məlumat yayımlanmış, mütəmadi olaraq
xüsusi proqramlar hazırlanmış, 250-ə yaxın press-reliz göndərilmiş, təşkil edilmiş onlayn və
digər tədbirlərin hər birində KİV nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir.
Dövlət Agentliyinin və tabeliyində olan qurumların, habelə ASAN könüllülərinin
koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə fəaliyyəti, “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi
Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”, elektron hökumət quruculuğu, sosial
layihələr, beynəlxalq əlaqələr, “ASAN Qlobal Veb Forum”, Vətən müharibəsi, “YAŞAT” Fondu,
Səyyar “ASAN xidmət”, “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi, “Qlobal Müdafiə
Texnologiyaları Hakatonu” və digər istiqamətdə olan tədbirlərlə bağlı KİV nümayəndələrinə tam
və ətraflı informasiya verilmiş, müsahibə, mətbuat konfransları və ictimaiyyət nümayəndələri ilə
mütəmadi görüşlər keçirilmişdir.
Müvafiq fəaliyyət üzrə AzTV, İTV, ATV, Xəzər TV, Lider TV, CBC TV, Space TV, Real
TV, ARB, ARB 24, APA TV, Baku TV, News.24, AZƏRTAC (multimedia) və digər televiziya
kanallarında mütəmadi olaraq xüsusi proqramlar hazırlanmışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizə və ölkəmizin
haqq işi beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, Türkiyə
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Respublikasının “Haber Global”, “CNN Türk” və “A Haber”, həmçinin Rusiya Federasiyasının
“Pervıy Kanal”, “NTV”, “Rossiya-1” və “Rossiya-24” telekanalları “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının
“Əsgərə məktub” layihəsini əks etdirən xüsusi reportajlar hazırlamışdır.
2020-ci il ərzində “ASAN Radio”da dövlət xidmətləri, sosial məsələlər, vətənpərvərlik,
elm-təhsil, gənclər və idman, mədəniyyət və turizm istiqamətlərində 1800 veriliş və buraxılış,
habelə 6 500 xəbər buraxılışı yayımlanmış, 3 800 maarifləndirici və məlumatlandırıcı çarxlar
efirə təqdim edilmişdir.
“ASAN Radio”da əhalinin maarifləndirilməsi və vətəndaşların suallarının birbaşa
cavablandırılması üçün “OyanASAN”, “Mənəvi Dəyərlər”, “Axşam Efiri”, “DOST Məsləhəti”,
“Sahibkarı Tanı”, “Sahibkar vaxtı”, “Canlı”, “ProDemos”, “Rəqəmsal Azərbaycan”, “Sığortalı
Həyat”, “QəbuldASAN”, “Qarabağnamə”, “Komendant Saatı” və “ASAN Cavab” kimi verilişlərlə
yanaşı, ADA universiteti və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində “AvropadASAN”, ABŞ səfirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Hello, Amerika”,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
“BMT-75”, Türkiyə-Azərbaycan dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində “Radio
körpü”, Britaniya şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Selector” və “Obla Air” layihələri
yayımlanmışdır. Həmçinin 44 günlük müharibə zamanı “ASAN Radio” gücləndirilmiş iş rejiminə
keçərək informasiya savaşında aktiv iştirak etmişdir. Yalnız rəsmi məlumatları dinləyicilərə
çatdırmış, baş vermiş hadisələri işıqlandırmaq məqsədi ilə əməkdaşlar həmin bölgələrə ezam
edilmiş və canlı yayımlar edilərək məlumatlar operativ formada həm radio dinləyicilərinə, həm
də sosial media izləyicilərinə təqdim edilmişdir.
Eyni zamanda, koronavirus (COVID-19) pandemiyasına görə xüsusi rejimdə fəaliyyət
davam etdirilərək daimi yenilənən xəbər buraxılışları və məlumatlandırıcı çarxlar
yayımlanmışdır. Canlı müsahibələr dayandırılaraq müasir texniki vasitələrlə müsahibələr və
mövzulara dair açıqlamalar alınmışdır. Əməkdaşların bir çoxu evdən çalışaraq yayım üçün
materiallar hazırlamışlar.
2020-ci il ərzində www.asan.gov.az internet informasiya ehtiyatının gündəlik 6000-ə yaxın,
www.vxsida.gov.az internet informasiya ehtiyatının isə gündəlik 500-ə yaxın baxış sayı
olmuşdur. Müvafiq saytlara Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Almaniya və Hindistandan baxış sayı
üstünlük təşkil etmişdir.
Dövlət Agentliyi tərəfindən öz fəaliyyətində şəffaflığın təmini məqsədi ilə təbliğat işi və
vətəndaşların məlumatlandırılması mütəmadi həyata keçirilmişdir. Bu istiqamətdə hesabat
ilində Dövlət Agentliyinin və “ASAN xidmət”in 460 000-dən çox izləyicisi olan Facebook
səhifələrində 450-dən çox məlumat paylaşımı, müxtəlif sosial çarxlar, “ASAN xidmət”in
15 000-dən çox izləyicisi olan Twitter səhifəsində 300-dən çox “tweet”, “ASAN xidmət”in
120 000-dən çox izləyici sayı olan İnstagram səhifəsində 260-dan çox paylaşım
yerləşdirilmişdir. “ASAN xidmət”in 18 000-dən çox izləyicisi olan Youtube kanalında videolara
ümumi baxış sayı
2 500 000-dən çox olmuşdur.
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BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR
XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ VƏ ONLAYN FORMADA KEÇİRİLMİŞ BEYNƏLXALQ
TƏDBİRLƏRDƏ VƏ TƏLİMLƏRDƏ İŞTİRAK
Hesabat ili ərzində xarici ölkələrdə keçirilmiş bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlərdə Dövlət
Agentliyinin nümayəndə heyətinin iştirakı təmin edilmişdir.
2020-ci il 26-28 yanvar tarixlərində Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti Nepal Federativ
Demokratik Respublikasına səfər etmişdir. Ölkəmizin Hindistan Respublikasındakı səfirliyinin
dəstəyi ilə həyata keçirilən səfər dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, elektronlaşdırma, xidmətlərin
inteqrasiyası, elektron hökumət və innovasiyaların tətbiqi sahəsində əməkdaşlıq
perspektivlərinin müəyyən edilməsi və bu sahə üzrə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da
dərinləşdirilməsi məqsədi ilə reallaşdırılmışdır. Səfər çərçivəsində Nepal Federativ Demokratik
Respublikasının xarici işlər naziri, əmək, məşğulluq və sosial müdafiə naziri, immiqrasiya
idarəsinin rəhbəri, eləcə də digər qurumlarının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
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2020-ci il 10-12 fevral tarixlərində Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti 8-ci İnformasiya
Əldəetmə Konfransında iştirak etmək üçün xüsusi dəvət əsasında Almaniya Federativ
Respublikasının paytaxtı Berlin şəhərinə səfər etmişdir. Konfrans zamanı məlumatların elektron
mühitə transformasiyası, robot proseslərin avtomatlaşdırılması, süni intellekt və digər sahələrdə
fikir mübadiləsi aparılmış, təşkilatların daha sürətli və effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün müxtəlif
həllər təklif edilmişdir. Rəqəmsallaşdırma sahəsində fəaliyyət göstərən “Fujitsu“, “Open text“ və
“ABBYY“ şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransa dünyanın müxtəlif ölkələrindən
300-dən artıq hökumət və şirkət nümayəndələri, habelə ekspertlər qatılmışdır. Səfər
çərçivəsində Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti bir sıra şirkətlərin rəhbər vəzifəli şəxsləri ilə
görüşlər keçirmiş, ölkəmizdə xidmətlərin inkişafı, elektron hökumət və innovasiyalar sahəsində
görülən işlərlə bağlı ətraflı məlumat vermiş, o cümlədən gələcək əməkdaşlıqla bağlı fikir
mübadiləsi aparmışdır.
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2020-ci il 17-18 fevral tarixlərində Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti Avstriya
Respublikasının paytaxtı Vyana şəhərində ATƏT-in 28-ci İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunun
I Hazırlıq İclasında iştirak etmişdir. Müvafiq Forum “İnnovasiya, yüksək şəffaflıq və
rəqəmsallaşma vasitəsi ilə korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə ilə ATƏT
ərazisində təhlükəsizliyin, sabitliyin və iqtisadi yüksəlişin inkişaf etdirilməsi” mövzusuna həsr
olunmuşdur. Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi “Rəqəmsallaşma və yüksək şəffaflıq vasitəsi ilə
korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə” mövzusuna həsr olunan 2-ci sessiyada
çıxış edərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılmış “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyətindən, elektron hökumət sahəsindəki irəliləyişlərdən, müxtəlif
elektron və rəqəmsal layihələrdən bəhs etmişdir. Həmçinin Dövlət Agentliyinə verilmiş Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının mükafatlarından, eləcə də Dövlət Agentliyinin və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Şərqi Avropa regionunda ilk dəfə Bakı şəhərində 2019-cu il
24-26 iyun tarixlərində keçirilmiş “BMT Dövlət Xidmətləri Forumu və Mükafatlandırma
Mərasimi”ndən söz açılmışdır.
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Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar olaraq 2020-ci ilin mart ayından sonra
tədbir və təlimlərdə iştirak videoformatda həyata keçirilmişdir.
2020-ci il 17 aprel tarixində Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi videobağlantı vasitəsi ilə
Asiya Diplomatik və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitunun təşkil etdiyi “COVID-19 və Rəqəmsal
İqtisadiyyat” mövzusundakı iclasda (vebinar) iştirak etmişdir. İclasda e-iqtisadiyyat, e-xidmətlər
və onlara əlçatanlıq, bərabər imkanlar və infrastruktur elementləri, rəqəmsallaşmada detalların
rolu və s. mövzular müzakirə edilmişdir. Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi koronavirus (COVID19) pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən
görülən tədbirlər və onların uğurlu nəticələrindən bəhs etmişdir. Eyni zamanda, “Xüsusi Karantin
Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”nin fəaliyyəti, dövlət
xidmətlərinin karantin rejimi dövründə keyfiyyətli şəkildə göstərilməsi, o cümlədən elektron, fiziki
və mobil xidmətlərin təqdim edildiyi sistemlər barədə məlumat vermişdir.
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2020-ci il 10-11 sentyabr tarixlərində Dövlət Agentliyi onlayn formada təşkil edilən
ATƏT-in 28-ci İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunda təmsil edilmişdir. Forumda ATƏT-ə üzv
dövlətlərin nazirləri, yüksək vəzifəli dövlət rəsmiləri və akademik dairələrin nümayəndələri iştirak
etmişdir. 2 gün davam edən və 3 sessiyadan ibarət olan Forumda korrupsiyanın qarşısının
alınması və ona qarşı mübarizədə rəqəmsal texnologiyaların rolu, rəqəmsal nəzarət sistemləri
və şəffaf büdcə məsələlərinə dair çağırışlar mövzularında müzakirələr aparılmışdır. Həmçinin
sessiyalar zamanı qabaqcıl idarəçiliyin əsas prinsiplərindən hesab edilən şəffaflıq və innovasiya
vasitəsilə iqtisadi səmərəliliyə nail olunması ilə bağlı müzakirələr həyata keçirilmişdir. Dövlət
Agentliyinin nümayəndəsi “Şəffaflığın artırılması, qabaqcıl idarəetmə və qanunun aliliyi
vasitəsilə korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə” mövzusuna həsr olunan 2-ci
sessiyada çıxış etmişdir.

81

2020-ci il 22 sentyabr tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə
Konfransı Təşkilatı (UNCTAD) tərəfindən istehsal potensialının artırılması və dayanıqlı inkişaf
üçün “İnvestisiya, innovasiya və sahibkarlıq üzrə ekspert qrupu”nun 8-ci sessiyası keçirilmişdir.
Əsas məqsəd ötən üç sessiyanın yekunlarını bir araya gətirmək və bu sahədə siyasətin
formalaşdırılması perspektivini müzakirə etmək olmuşdur. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail
olmaq üçün elm, texnologiya və innovasiyaların effektiv istifadəsinə həsr olunmuş sessiyada
Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi iştirak etmiş və Azərbaycan Respublikasında koronavirus
(COVID-19) pandemiyası ilə mübarizədə texnoloji innovasiyaların rolu barədə çıxış etmişdir.
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2020-ci il 14-16 oktyabr tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə
Konfransı Təşkilatının (UNCTAD) “Elektron ticarət və rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə
hökumətlərarası ekspert qrupu”nun 4-cü iclası keçirilmişdir. Hökumətlərarası ekspert qrupunun
əsas məqsədi rəqəmsal iqtisadiyyatın dünya ölkələri üzrə qeyri-bərabər inkişaf etdiyini nəzərə
alaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrin elektron ticarətin imkanlarından faydalanmasına və
mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasına dəstək olmaqdır. İclasda “Rəqəmsal platformalar və
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dəyər yaradılması: milli və beynəlxalq siyasətə təsirlər” mövzusu,
həmçinin “Elektron ticarət və rəqəmsal iqtisadiyyatın ölçülməsi üzrə işçi qrup”un 1-ci iclasının
hesabatı ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Hökumətlərarası ekspert qrupunun sessiyasında
Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi iştirak etmiş və ölkəmizdə rəqəmsal iqtisadiyyatın və elektron
ticarətin inkişafı ilə bağlı çıxış etmişdir.
2020-ci il 15 oktyabr tarixində Nazarbayev Universitetinin Dövlət Siyasəti Ali Məktəbinin
İllik Konfransı çərçivəsində Astana Dövlət Xidməti Mərkəzi (Astana Civil Service Hub) tərəfindən
“Yeni Həqiqətdə İdarəetmə və Etimad” mövzusunda panel iclası keçirilmişdir. Tədbirin məqsədi
iştirakçı ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların mütəxəssislərinin koronavirus (COVID-19)
pandemiyası kontekstində effektiv dövlət idarəçiliyi və hökumətlərin rolu barədə təcrübələrini
bölüşmək, habelə hökumətlər səviyyəsində ictimai etimadın artırılmasının rolunu müzakirə
etmək olmuşdur. 100-dən çox iştirakçını əhatə edən tədbirdə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi
iştirak etmiş və koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə mübarizədə Azərbaycan Respublikası
hökuməti tərəfindən ölkəmizdə görülmüş işlər, eləcə də “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi
Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi” barədə ətraflı məlumat vermişdir.
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2020-ci il 27-28 oktyabr tarixlərində Afrika Birləşmiş Şəhərlər və Yerli Hökumət Təşkilatının
(UCLG Afrika) təşəbbüsü ilə “COVID-19 və ondan sonrakı dövrdə Yerli və Regional
Hökumətlərin və Vətəndaşların Afrikada Ehtiyacımız olan Şəhər üçün Öhdəliklərini Təşviq
Etmək” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Tədbir Dünya Şəhərlər Gününün qeyd edilməsi
münasibəti ilə reallaşdırılmışdır. Tədbirin “Yerli İdarəetmə və Vətəndaş İştirakı: COVID-19
pandemiyasından öyrəndiklərimiz” adlı sessiyasında Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi
təqdimatla çıxış etmiş və Azərbaycanda şəhərlərin inkişafı, xidmət sahəsində vətəndaş iştirakı,
pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən görülmüş işlər barədə
ətraflı məlumat vermişdir. “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsi ilə karantin rejimi zamanı dövlət
xidmətlərinin maneəsiz əldə edilməsinin mümkünlüyü diqqətə çatdırılmışdır. Eləcə də tədbir
iştirakçılarına Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü barədə ətraflı məlumat
verilmişdir. Ermənistan işğalının və hücumlarının dövlət xidmətlərinin göstərilməsi kontekstində
yaratdığı problemlərdən, eyni zamanda, mülki əhaliyə və şəhər infrastrukturuna dəymiş
genişmiqyaslı zərərlərdən bəhs olunmuşdur.
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2020-ci il 24 noyabr tarixində Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” təşəbbüsü çərçivəsində
“İnstitutların və Yaxşı İdarəetmənin Gücləndirilməsi” adlı onlayn videokonfrans keçirilmişdir.
Tədbir zamanı tərəfdaş ölkələr, üzv dövlətlər və digər əsas maraqlı tərəflərlə dövlət idarəçiliyi
islahatları, qanunun aliliyi, gender bərabərliyi və s. əlaqəli mövzular müzakirə edilmişdir. Bu
müzakirələr 2021-ci ildə baş tutacaq növbəti “Şərq Tərəfdaşlığı” Sammiti zamanı qəbul ediləcək
nəticə yönümlü gündəliyi razılaşdırmaq məqsədi ilə keçirilmişdir. Bununla əlaqədar gündəliyin
hazırlanması ilə bağlı davam edən işlər və 2021-ci ildə keçiriləcək sammitlə bağlı ilkin təkliflər
müzakirə edilmişdir. Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi videokonfransın “2020-ci ildən sonrakı
prioritetlər - möhkəm, ədalətli və inklüziv cəmiyyətlər üçün birlik (dövlət idarəetməsi islahatı və
vətəndaş iştirakı)” adlı sessiyasında çıxış etmişdir. Bu sessiyada 2020-ci ildən sonra vətəndaş
mərkəzli dövlət idarəetmə islahatı, həmkarlar arasında öyrənmə yolu ilə dövlət idarəçiliyinin
hesabatlılığı və potensialının artırılması, şəffaf dövlət idarəetməsi kimi vacib mövzulara
toxunulmuşdur.
2020-ci il 14 dekabr tarixində Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının (AHK)
təşkilatçılığı ilə “Almaniyanın Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı
Biznes Günləri” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Tədbirin “Azərbaycandan Nümunələr”
hissəsində Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi təqdimatla çıxış etmişdir. Tədbirdə Dövlət
Agentliyinin geniş beynəlxalq əlaqələri çərçivəsində Dövlət Agentliyinə verilmiş Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının mükafatlarından və beynəlxalq sahədə əldə olunmuş uğurlardan söz
açılmışdır. Almaniya ilə möhkəm əməkdaşlıq əlaqələrinə də toxunulmuş və gələcəkdə
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə dair fikirlər səsləndirilmişdir.
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10.2. XARİCİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT QURUMLARI VƏ TƏŞKİLATLARI İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ
Hesabat ili ərzində Dövlət Agentliyi tərəfindən beynəlxalq hüquqi çərçivənin yaradılması
və imzalanmış beynəlxalq sənədlərin implementasiyası istiqamətində bir sıra xarici ölkələrin
müvafiq səlahiyyətli dövlət qurumları və təşkilatları ilə əməkdaşlıq edilmişdir.
2020-ci il 29 yanvar tarixində Əfqanıstanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin tabeliyində olan “ASAN khedmat”in nümayəndə heyəti 2016-cı ildə imzalanmış
müvafiq Anlaşma Memorandumunun implementasiyası çərçivəsində müxtəlif istiqamətlərdə
təlimlərdə iştirak etmək məqsədilə növbəti dəfə Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Əfqan
nümayəndə heyətinə Dövlət Agentliyinin ekspertləri tərəfindən beynəlxalq əlaqələrin qurulması,
PR, insan resurslarının idarə olunması, nəzarət və qiymətləndirmə üzrə təlimlər keçirilmişdir.
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2020-ci il 25 fevral tarixində “Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurası”nın 8-ci iclası çərçivəsində Dövlət Agentliyi ilə Türkiyə Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının Rəqəmsal Transformasiya Ofisi arasında “İnteqrasiya olunmuş xidmətlər
mərkəzinin və dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması üçün texniki infrastrukturun yaradılması
haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır.
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2020-ci il 13 mart tarixində Dövlət Agentliyi ilə İndoneziya Respublikasının Boqor Şəhəri
hökuməti arasında görüş keçirilmiş və “Boqor şəhəri Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin
təkmilləşdirilməsi haqqında Niyyət Protokolu” imzalanmışdır. Müvafiq görüş Dövlət Agentliyi ilə
İndoneziya Respublikasının İnzibati və Bürokratik İslahatlar Nazirliyi arasında 2017-ci il 24 iyul
tarixində Cakarta şəhərində imzalanmış “Mütərəqqi dövlət xidmətlərinin göstərilməsinə dair
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun implementasiyası üzrə həyata keçirilən
fəaliyyət çərçivəsində baş tutmuşdur. Niyyət Protokolunun məqsədi “ASAN xidmət” modeli
əsasında Boqor şəhərində dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsinin təkmilləşdirilməsidir.
Bununla əlaqədar olaraq Boqor şəhəri Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin rəhbərinə və işçi heyətinə
Dövlət Agentliyinin ekspertləri tərəfindən “ASAN xidmət”in qabaqcıl təcrübəsinə əsaslanan
nəzəri və tətbiqi təlimlərin keçirilməsi və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
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2020-ci ilin aprel və iyul aylarında Esvatini Krallığı hökumətinin təşəbbüsü əsasında
“ASAN xidmət”in Krallıqda tətbiqi və bu istiqamətdə Anlaşma Memorandumunun imzalanması
üçün Esvatini Krallığının müvafiq qurumlarının nümayəndələri ilə Dövlət Agentliyinin
nümayəndələri arasında onlayn formada görüşlər baş tutmuşdur. Görüşlərin nəticəsi olaraq
Dövlət Agentliyi tərəfindən Anlaşma Memorandumunun layihəsi hazırlanmış və işçi qaydada
qarşı tərəfə göndərilmişdir. Müvafiq istiqamətdə 2021-ci ildə danışıqların davam etdirilməsi
planlaşdırılır.
2020-ci il 23 dekabr tarixində “ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası”nı təmsil edən dövlətlərin
yüksək səviyyəli ekspertlərinin videokonfrans formatında növbəti görüşü keçirilmişdir. Görüşün
məqsədi “ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası”nın yenilənmiş Əsasnamə layihəsinin müzakirəsi və
sənədin imzalanması məqsədi ilə üzv ölkələrin dövlətdaxili prosedurlarına ötürülməsi olmuşdur.
“Dövlət xidmətləri göstərən qurumların “ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası”nın yaradılması
barədə Niyyət Bəyannaməsi” 2019-cu ilin 24-26 iyun tarixlərində Bakı şəhərində təşkil olunmuş
“BMT Dövlət Xidmətləri Forumu və Mükafatlandırma Mərasimi” çərçivəsində imzalanmışdır.
Bəyannamə Azərbaycan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əfqanıstan, İndoneziya, Mərakeş,
Monteneqro, Türkiyə və Uqandanın dövlət xidmətləri göstərən müvafiq qurumlarının rəhbərləri
tərəfindən imzalanmışdır. Assosiasiyanın Əsasnamə layihəsi Dövlət Agentliyinin ekspert qrupu
tərəfindən hazırlanaraq müvafiq ölkələrə baxılmaq üçün göndərilmişdir. Niyyət Bəyannaməsinin
ətraflı müzakirəsi məqsədi ilə 2019-cu ilin dekabrında müvafiq ölkələrin iştirakı ilə yüksək
səviyyəli ekspert görüşü təşkil olunmuşdur. 2020-ci ilin əvvəlində Assosiasiyanın Əsasnamə
layihəsi yenilənərək iştirakçı tərəflərə göndərilmişdir. “ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası” üzv
ölkələr arasında dövlət xidmətlərinin səmərəli idarə edilməsi sahəsində yaranan aktual
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problemlərin və müasir çağırışların həll edilməsi yollarının və vasitələrinin müzakirəsi, həmçinin
müvafiq strategiyanı və onun reallaşdırılması çərçivəsini yaratmaq məqsədilə mütəxəssislərin
və ekspertlərin institusional şəbəkəsinin təşkil edilməsi, dövlət xidmətlərinin gələcək inkişaf
istiqamətlərinin müəyyən olunması məqsədi ilə yaradılmışdır.

10.3. BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ
Hesabat ili ərzində Dövlət Agentliyi tərəfindən bir sıra beynəlxalq təşkilatlar ilə
əməkdaşlıq edilmişdir.
2020-ci il 14-15 may tarixlərində Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə “Hökumətlər tərəfindən
COVID-19-a qarşı görülən çevik tədbirlər” mövzusunda “ASAN Qlobal Veb Forum” keçirilmişdir.
Forumun açılış sessiyasının natiqləri ICESKO-nun Baş direktoru Salim M.Al-Malik, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının rəhbəri Akim Ştayner, Dünya İqtisadi Forumunun
Prezidenti Borge Brende, Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin (EEAS) rəhbərinin müavini Luk
Devigne, Astana Dövlət Xidməti Mərkəzinin İdarəetmə Komitəsinin sədri Alixan Baymenov,
Afrika Birləşmiş Şəhərlər və Yerli İdarəetmə Təşkilatının (UCLG) Baş Katibi Jan Pyer Elonq
Mbassi və Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev olmuşdur. Moderator isə məşhur jurnalist və
futuroloq (CNN, TEDx, Forbes) İan Xan olmuşdur. Məqsəd koronavirus (COVID-19)
pandemiyası dövründə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində effektivliyi və əlçatanlığı,
habelə pandemiya ilə mübarizə kontekstində və ondan sonrakı dövrdə sosial innovasiyaların və
smart həllərin əvəzedilməz rolunu müzakirə etmək, innovativ yanaşmalar və mexanizmlər
istiqamətində təcrübə mübadiləsi aparmaq olmuşdur. 2 gün davam edən Forum açılış, bağlanış
sessiyalarından və 4 fərqli mövzulu paneldən ibarət olmuşdur. Foruma 15 beynəlxalq təşkilat
və şirkət, eləcə də 10 xarici ölkədən yüksək səviyyəli nümayəndələr olmaqla ümumilikdə
25-dən çox iştirakçı qatılmışdır.
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2020-ci il 24 noyabr tarixində Dövlət Agentliyi ilə Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı
Rezident Missiyası arasında “Texniki Yardıma dair Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır.
Anlaşma Memorandumuna əsasən həyata keçiriləcək “Yerli Texnoloji Startapların İnkişafının
Təşviqi üzrə Bilik və Dəstək Texniki Yardımı” çərçivəsində yerli texnoloji startaplar üçün əlverişli
mühitin gücləndirilməsi, texnoloji startapların inkişafı üçün yerli institusional strukturun
təkmilləşdirilməsi və bilik tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Texniki yardımın
500 000 ABŞ dolları məbləğində təklif olunan büdcəsi Koreya Respublikasının “e-Asiya Bilik və
Tərəfdaşlıq Fondu”nun qrantı əsasında formalaşdırılacaq və istifadəsi Asiya İnkişaf Bankı
tərəfindən təmin olunacaqdır. Anlaşma Memorandumuna əsasən layihənin icra müddətinin
2020-ci ilin iyunundan 2022-ci ilin fevralına kimi olması planlaşdırılır.
2018-ci ilin oktyabr ayında Dövlət Agentliyi ilə İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət
Təşkilatı (ICESCO) arasında imzalanmış birgə əməkdaşlıq proqramının müzakirəsi və həmin
dövrdə Təşkilat tərəfindən təsis olunmuş “ASAN mükafatı”nın daxili qaydalarının müzakirəsi
məqsədilə 2020-ci ilin noyabr ayında Dövlət Agentliyinin nümayəndələri ilə İslam Dünyası
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) müvafiq bölməsinin nümayəndələri arasında
videokonfrans formatında görüş baş tutmuşdur.
2020-ci il dekabr ayından Dövlət Agentliyi ilə Almaniya Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ)
arasında “Yerli İcra Hakimiyyətlərində “ASAN standartları”nın tətbiq edilməsi” və “Yerli İcra
Hakimiyyətləri Xidmətlərinin Elektronlaşdırılması” istiqamətləri üzrə qrant layihələrin icrasına
başlanılmışdır. Müvafiq layihələrin icrası çərçivəsində yerli icra hakimiyyətlərində “ASAN
standartları”nın tətbiqi, habelə lazımi mütəxəssis dəstəyinin təmin edilməsi, eyni zamanda,
Dövlət Agentliyi tərəfindən yerli icra hakimiyyətləri üçün elektron xidmət portalının yaradılması
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nəzərdə tutulur. Layihələrin icrası “BMT-nin E-Hökumətin İnkişafı İndeksi” üzrə reytinqdə
Azərbaycanın irəliləməsinə və beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına töhfə verəcəkdir.

10.4. BEYNƏLXALQ MƏTBUAT
Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı 2020-ci il ərzində beynəlxalq mətbuatda 60-dan çox
yazı dərc olunmuşdur. Bunlar arasında dünyaca məşhur “Forbes” və “Jerusalem Post” kimi
nəşrlərdə çıxan yazılar da mövcuddur.
Yazıların bir çoxunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
koronavirus (COVID-19) pandemiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində həyata keçirilmiş
tədbirlər, həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq arenada atılan uğurlu addımlar
vurğulanmışdır.
Bununla yanaşı, bir sıra yazılarda Dövlət Agentliyi tərəfindən yaradılmış “Xüsusi Karantin
Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi”nin pandemiya müddətində
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi, bu sistemin bir sıra ölkələrdə maraq doğurması və tətbiqi qeyd
olunmuşdur:
https://www.jpost.com/opinion/azerbaijan-is-a-model-of-success-in-battling-coronavirusopinion-635995;
https://gx.ae/en/resources/government-experience-in-action-azerbaijan-s-agileresponse-to-covid-19;
https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2020/07/09/the-post-covid-world-seesinnovation-spread-its-wings/?sh=4764cdd07965.
Dövlət Agentliyinin sədrinin müavininin 2020-ci ilin 3 mart tarixində Nepalın nüfuzlu “New
Business Age” mətbuat dərgisində təkmil dövlət xidmətlərinin ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri
mövzusunda müsahibəsi dərc olunmuşdur:
https://newbusinessage.com/MagazineArticles/view/2573.
2020-ci il 23 aprel tarixində Nepal mətbuatında Nepalın “ASAN xidmət”in tətbiqində
maraqlı olması ilə əlaqədar məqalə dərc olunmuşdur:
https://risingnepaldaily.com/opinion/e-governance-can-be-game-changer-for-nepal.
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11. “YAŞAT” Fondu
“Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və
şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1203 nömrəli Fərmanının
3.1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar
yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu – “YAŞAT” Fondu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi
qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun
nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş dövlət
qurumlarının əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə onların sosial
müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi
(maliyyə yardımlarının göstərilməsi və digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi) üçün şəffaf,
effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır.
Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT”
Fondu) vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə Qaydası”nın 2.5-ci
bəndinə əsasən “YAŞAT” Fondunun vəsaitindən şəhid ailəsi statusu alana və ya əlilliyi müəyyən
edilənədək götürülən istehlak kreditlərinin və digər borc öhdəliklərinin qarşılanması, müalicə və
psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi, təhsil almasına, habelə əlavə təhsilinə, peşə hazırlığının
artırılmasına, eləcə də yaradıcı potensialının inkişafına kömək edilməsi ilə bağlı xərclərin
ödənilməsi, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri və Himayəçilik Şurasının müəyyən
etdiyi digər istiqamətlər üzrə istifadə olunur.
“YAŞAT” Fondu 2020-ci ilin dekabr ayından adıçəkilən Fərmanla dairəsi müəyyən
olunmuş şəxslərə müvafiq istiqamətlər üzrə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsinə
başlamışdır. Belə ki, Vətən müharibəsində şəhid olmuş və yaralanmış şəxslərin ailələrinə baş
çəkmək üçün Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarından və könüllülərdən ibarət 69 qrup
formalaşdırılmışdır. 2020-ci il 16-31 dekabr tarixlərində bütün ölkə ərazisində 2700-dək şəhid
ailəsinin 11000-ə qədər ailə üzvü ilə görüşülmüş, onların ehtiyacları qeydə alınmışdır. 2020-ci
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ilin dekabr ayında 5 şəhid ailəsinə məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və tibbi xərclərin
ödənilməsi istiqamətləri üzrə ödənişlər həyata keçirilmişdir. Şəhid və şəhid ailəsi üzvü, hər şəhid
ailəsi üçün edilmiş ödənişin məbləği, ödənişin edildiyi tarix, ödənişin edildiyini təsdiq edən
sənəd, xərc istiqaməti və onun alt növü də daxil olmaqla digər zəruri məlumatlar “YAŞAT”
Fondunun rəsmi internet səhifəsi olan yashat.gov.az internet səhifəsində də yerləşdirilmişdir.
2020-ci il 8-31 dekabr tarixlərində “YAŞAT” Fondunun hesabına 23 435 769,34 AZN,
9 845,50 EUR, 96 743,57 RUB, 1030 TRY, 9 760,17 USD vəsait mədaxil olunmuş, 6 332 AZN
isə hesabdan məxaric edilmişdir.
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12. STATİSTİKA
12.1 “ASAN XİDMƏT” VƏ “ASAN KOMMUNAL” MƏRKƏZLƏRİ

2020-ci ildə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində 5 570 699 müraciət,
mərkəzlərin bütün fəaliyyəti ərzində isə 38 871 239 müraciət qeydə alınmışdır. Hesabat dövrü
üzrə mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı əsas statistik göstəricilər aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir:

Xidmət göstərilib
№

Xidmət Mərkəzləri

Müraciətlərin
ümumi sayı
Cəmi

Sənəd
qəbulu

Hazır
sənəd

İnformasiya
xidməti

Müraciətlərin
orta
gündəlik sayı

Müraciətlər
in təmin
olunma
dərəcəsi

1

1 saylı Bakı ""ASAN xidmət"" mərkəzi

492981

446699

136155

256227

54317

1565

90.6%

2

2 saylı Bakı ""ASAN xidmət"" mərkəzi

468352

414801

126710

252581

35510

1487

88.6%

3

3 saylı Bakı ""ASAN xidmət"" mərkəzi

563693

508754

168524

292457

47773

1790

90.3%

4

4 saylı Bakı ""ASAN xidmət"" mərkəzi

458753

418860

113196

241070

64594

1456

91.3%

5

5 saylı Bakı ""ASAN xidmət"" mərkəzi

531719

484775

161680

260711

62384

1688

91.2%

6

Sumqayıt ""ASAN xidmət"" mərkəzi

520451

487569

141168

268695

77706

1652

93.7%

7

Gəncə ""ASAN xidmət"" mərkəzi

406401

376958

86309

207237

83372

1290

92.8%

8

Bərdə ""ASAN xidmət"" mərkəzi

227848

215719

44758

128577

42384

717

94.7%

9

Sabirabad ""ASAN xidmət"" mərkəzi

145864

139176

38302

74661

26213

450

95.4%

10

Qəbələ ""ASAN xidmət"" mərkəzi

126206

117525

31768

64477

21280

391

93.1%

11

Ağcəbədi regional ""ASAN
xidmət""mərkəzi
Tovuz regional ""ASAN
xidmət""mərkəzi
Kürdəmir regional ""ASAN
xidmət""mərkəzi
Masallı ""ASAN xidmət"" mərkəzi

64372

59635

14737

33983

10915

366

92.6%

155887

149148

36045

82829

30274

725

95.7%

67162

62812

19988

32219

10605

250

93.5%

182332

173974

41373

98951

33650

606

95.4%

12
13
14
15

35311

34031

9178

18566

6287

282

96.4%

106728

100473

25627

52361

22485

329

94.1%

17

Balakən regional ""ASAN
xidmət""mərkəzi
Şamaxı regional ""ASAN xidmət""
mərkəzi
Quba ""ASAN xidmət"" mərkəzi

221279

210981

52459

104918

53604

760

95.3%

18

Mingəçevir ""ASAN xidmət"" mərkəzi

203554

195062

35771

118608

40683

638

95.8%

19

İmişli ""ASAN xidmət"" mərkəzi

107764

102382

23601

63778

15003

333

95.0%

20

Şəki ""ASAN xidmət"" mərkəzi

148417

141163

36230

86256

18677

500

95.1%

21

1 saylı Bakı "ASAN kommunal" mərkəzi

141840

135887

14422

85933

35532

514

95.8%

22

2 saylı Bakı "ASAN kommunal" mərkəzi

193785

179985

24967

126030

28988

775

92.9%

CƏMİ

5570699

5156369

1382968

2951125

822236

18564

92.6%

16
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Növbəti təqdim edilmiş qrafiki təsvirlər 2013-2020-ci illər ərzində qeydə alınmış ümumi
müraciətlərin və 2020-ci ildə mərkəzlər üzrə müraciətlərin qarşılıqlı müqayisəsini əks etdirir:
2013-2020-ci illər ərzində ümumi və orta gündəlik müraciətlərin illər üzrə
dinamikası
24 792

12 0 00 000

28 00 0

10 0 00 000

18 564

18 553
16 487

14 910

8 00 0 000

22 00 0

8 776 403
16 00 0

10 373

6 00 0 000

6 716 267

7 603

5 654 933

5 143 807

4 00 0 000

2 531

5 570 699

3 568 180

10 00 0

4 000

2 607 781

2 00 0 000

842 785

- 2 000

2013

2014

2015

2016

2017

Ümumi müraciət sayı

2018

2019

2020

Orta Gündəlik müraciət sayı

2020-ci il ərzində ümumi və orta gündəlik müraciətlərin mərkəzlər üzrə sayı

1 652

1 565

1 290

Ümumi müraciət sayı
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531 719
ASAN5

458 753
ASAN4

468 352
ASAN2

Orta Gündəlik müraciət sayı

ASAN3

492 981
ASAN1

ASAN Tovuz

155 887

520 451
ASAN Sumqayıt

148 417

106 728
ASAN Şamaxı

ASAN Şəki

145 864
ASAN Sabirabad

221 279

391

563 693

725

500
450 329

ASAN Quba

203 554
ASAN Mingəçevir

182 332
ASAN Masallı

67 162

107 764
ASAN İmişli

ASAN Kürdəmir

406 401
ASAN Gəncə

35 311
ASAN Balakən

227 848

333 250

ASAN Bərdə

64 372

193 785
2 saylı ASAN kommunal

ASAN Ağcabədi

141 840
1 saylı ASAN kommunal

366 282

760

126 206

606 638

ASAN Qəbələ

717

775

514

1 790
1 688
1 487
1 456

36 627
181 874
477 653
842 785
1 291 781
1 945 435
2 752 353
3 450 566
4 059 287
4 917 313
5 915 347
7 018 746
8 321 283
9 629 719
10 886 566
12 162 553
13 475 210
14 879 473
16 404 136
17 817 486
19 310 151
20 963 843
22 823 844
24 533 753
26 365 689
28 550 031
31 019 159
33 300 540
35 161 173
36 053 053
37 612 266
38 871 239

2013-2020-ci illər üzrə vətəndaş müraciətlərinin rüblər üzrə dinamikası
(artan yekunla)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020-ci ildə vətəndaş müraciətlərinin 75,7%-i əsas xidmətlər, 24,3%-i isə funksional
yardımçı xidmətlər üzrə daxil olmuşdur:
2020-ci il ərzində müraciətlərin əsas və funksional xidmətlər üzrə faiz
bölgüsü

funksional
24,3%

əsas
75,7%
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11 dövlət orqanı tərəfindən təqdim edilən əsas xidmətlər üzrə qeydə alınmış müraciətlərin
bölgüsü aşağıdakı təsvirdə təqdim edilir:

2020-ci ildə əsas xidmətlər üzrə vətəndaş müraciətlərinin dövlət orqanları
üzrə sayı
Daxili İşlər Nazirliyi

2 064 236

Ədliyyə Nazirliyi

1 160 044

İqtisadiyyat Nazirliyi

548 008

Dövlət Miqrasiya Xidməti

228 850

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

55 156

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

50 374

Xarici İşlər Nazirliyi

22 385

Milli Arxiv İdarəsi

18 938

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

13 349

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

6 128

Dövlət Gömrük Komitəsi

921
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Müraciətlərin rüblər üzrə ümumi və orta gündəlik sayı
3 00 0 000

27 516

26 169
25 381
23 570

25 392
20 817

1 559 213
891 880

1 258 973

2 284 320
1 860 633

1 831 936

1 492 665

1 413 350

1 524 663

1 404 263

1 312 657

1 275 987

1 256 847

1 308 436

1 103 399

998 034

858 026

608 721

806 918

653 654

448 996

365 132

295 779

145 247

36 627

500 0 00

698 213

7 705

3 286
1 670
539

1 302 537

7 934

5 756
4 149

1 00 0 000

14 178

1 709 909

7 513

1 50 0 000

9 862

15 531

1 653 692

8 966

11 341

1 860 001

16 829
16 282 15 039
14 282
12 260
16 521

2 00 0 000

2 476 413

20 217
18 172
17 131 16 962
18 790

23 296

20 971

2 183 734

2 50 0 000

I rüb II III IV I rüb II III IV I rüb II III IV I rüb II III IV I rüb II III IV I rüb II III IV I rüb II III IV I rüb II III IV
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
rüb rüb rüb
2013

2014

2015

2016

2017

Müraciətlərin ümumi sayı

2018

2019

2020

Orta Gündəlik müraciət sayı

2020-ci ildə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində qeydə alınmış
müraciətlərin 92,6%-i xidmətlə təmin edilmişdir. İmtina hallarının həcmi isə 1% təşkil etmişdir.

Xidmət göstərilib
92.6%

İmtina edilib
1%
Nömrə götürülüb,
istifadə olunmayıb
6,4%
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Müraciətlərin təmin olunma dərəcəsinin hər bir mərkəz üzrə göstəricisi və rüblər üzrə
dəyişmə dinamikası aşağıdakı qrafiklərdə verilmişdir:
2020-ci ildə müraciətlərin mərkəzlər üzrə təmin olunma dərəcəsi
100.0%
98.0%

96.4%
95.7% 95.4%

95.4%
94.7%

96.0%

93.7%
92.7%

94.0%

88.6%

90.0%

92.9%

95.1%

94.1%

93.5%

92.6%

95.8%

95.0%

95.8%

93.1%

91.3%
90.3%

92.0% 90.6%

95.3%

91.2%

88.0%
86.0%
84.0%
2 saylı Bakı ASAN kommunal

1 saylı Bakı ASAN kommunal

ASAN Şəki

ASAN İmişli

ASAN Mingəçevir

ASAN Quba

ASAN Şamaxı

ASAN Balakən

ASAN Masallı

ASAN Kürdəmir

ASAN Tovuz

ASAN Ağcəbədi

ASAN Qəbələ

ASAN Sabirabad

ASAN Bərdə

ASAN Gəncə

ASAN Sumqayıt

ASAN5

ASAN4

ASAN3

ASAN2

ASAN1

82.0%

Müraciətlərin illər və rüblər üzrə təmin olunma dərəcəsi
98.0%
96.6%

97.0%
95.6%

96.0%
94.4%

95.0%
94.0%

93.0%

93.7%

94.8%
94.1%

93.5%
93.2%

95.1%
94.7%

94.6%

94.7%
93.6% 94.0% 93.9%
93.3%
93.9%

93.7%

91.7%

92.0%

94.7%
94.2%
93.5% 93.4%

93.3%

94.6%

92.4%

93.3%

91.7%

92.2%

92.5%

91.0% 90.4%

91.8%

90.0%
89.0%
88.0%
87.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb
2013

2014

2015

2016

100

2017

2018

2019

2020

12.2. SƏYYAR “ASAN XİDMƏT”
Səyyar “ASAN xidmət”də 2020-ci ildə 170 110 müraciət, bütün fəaliyyət dövründə isə
2 276 252 müraciət qeydə alınmışdır. Aşağıda təqdim edilmiş qrafiki təsvirlər 2013-2020-ci illər
ərzində səyyar “ASAN xidmət”də qeydə alınmış vətəndaş müraciətlərinin dinamikasını əks
etdirir:

9 297
39 583
57 798
58 156
89 838
117 934
123 378
142 097
184 559
262 319
383 241
536 007
684 300
795 186
915 637
999 358
1 103 556
1 171 433
1 282 667
1 377 563
1 480 688
1 559 081
1 668 781
1 735 693
1 862 472
1 912 451
2 106 142
2 182 240
2 198 690
2 228 078
2 276 252

Vətəndaş müraciətlərinin rüblər üzrə dinamikası
(artan yekunla)

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb rüb
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020-ci ildə səyyar “ASAN xidmət”də qeydə alınmış müraciətlərin 93,9%-i xidmətlə təmin
edilmişdir. İmtina hallarının həcmi isə 0,2% təşkil etmişdir.

Xidmət göstərilib
93.9%

İmtina edilib
0.2%
Nömrə götürülüb,
istifadə olunmayıb
5.9%
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Sifarişli əsaslarla Səyyar “ASAN xidmət”ə 2014-2020-ci illərdə 12 073 müraciət edilmişdir
ki, bunların da 17,8%-i kənardan qulluğa ehtiyacı olan əlilliyi olan şəxslər və 0,6%-i sağlamlıq
imkanları məhdud olan uşaqlar, 1,2%-i isə sosiaI aksiyalar üzrə olmuşdur:

Digər vətəndaşlar
80.4%

Kənardan qulluğa
ehtiyacı olan əlillər
17.8%
Sosial aksiyalar üzrə
1.2%

Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar
0.6%
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