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         “ASAN xidmət” Azərbaycan məhsuludur, Azərbaycan ixtirasıdır, Azərbaycan 
brendidir. Qısa müddət ərzində yüz minlərlə insan bu xidmətə müraciət etmişdir. 
Bu günə qədər eşitməmişəm ki, hər hansı bir şikayət və ya narazılıq olsun. Bütün 
xidmətlər şəffaf, mədəni şəkildə göstərilir. “ASAN xidmət”də göstəriləcək 
xidmətlərin sayı artırılmalıdır və regional mərkəzlər də yaranmalıdır. Artıq Gəncə, 
Sumqayıt şəhərlərində mərkəzlər vardır və səyyar xidmət də göstərilir. Biz bu il 
bölgələrdə ən azı dörd, bəlkə də beş “ASAN xidmət” mərkəzi tikməliyik, 
yaratmalıyıq və bu, investisiya proqramında da öz əksini tapmalıdır.  

İlham Əliyev 

Dövlət Agentliyi öz fəaliyyətini qanunun aliliyini, insan hüquqlarının və 

azadlıqlarının qorunması, şəffaflıq, peşəkarlıq və xidmətdə nizam intizam 

prinsipləri əsasında qurur. 
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VƏTƏNDAŞIN etimadı 

VƏTƏNDAŞIN məmnunluğu 

olaraq müəyyən edilən Dövlət Agentliyinin vizyonu ilə 

fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq,  

qanunvericilik və müəyyən olunmuş digər tələblərə riayət etmək, mövcud Keyfiyyəti 

İdarəetmə Sistemini daim təkmilləşdirmək; 

Agentlik tərəfindən həyata keçirilən işin təşkili istiqamətində qabaqcıl ölkələrin 

təcrübəsinin Azərbaycan modeli ilə müqayisəli təhlilini aparmaq, vətəndaş – dövlət 

qulluqçusu münasibətlərini keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirmək; 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən xidmətlərlə bağlı işin təşkili prosesini 

mütəmadi olaraq  yaxşılaşdırmaq və sadələşdirmək; 

Vətəndaşlara yüksək səviyyədə, şəffaf, operativ xidmət göstərmək və vətəndaşların rahat 

xidmət almasını təmin etmək; 

Yüksək ixtisaslı gənc kadr potensialını təmin etmək və daim təkmilləşdirmək; 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində işin təşkili prosesinə effektiv nəzarəti həyata keçirmək və 

mərkəzləşmiş idarəetməni təmin etmək; 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmətlərin keyfiyyətli göstərilməsi məqsədilə işin təşkili  

baxımından vətəndaş məmnunluğunu daim yüksək səviyyədə saxlamaq, 

 hədəflərini ehtiva edən Keyfiyyət üzrə Siyasət mənimsənmişdir. 
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Almanax - 2013 

Yanvar – mart 

• 1 saylı ASAN xidmət mərkəzi 
fəaliyyətə başladı. 

• “Çağrı” mərkəzi 108 nömrəsi ilə 
fəaliyyətə başladı.  

• Ölkədə mövcud elektron xidmətlərin 
qiymətləndirilməsinə başlandı. 

• Qanunvericiliyə edilən dəyişiklik ilə 
“ASAN xidmət” mərkəzlərində 
göstərilən əsas və funksional yardımçı 
xidmətlərin sayı artırıldı. 

 

Aprel – iyun 

• www.vxsida.gov.az Dövlət 
Agentliyinin internet saytı NETTY 
2013 mükafatına layiq görüldü. 

• Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzi 
fəaliyyətə başladı. 

• 2 saylı “ASAN xidmət” mərkəzi Bakı 
şəhərində fəaliyyətə başladı. 

• Regionlarda xidmətlərin göstərilməsi 
məqsədi ilə səyyar xidmət avtobusları 
hərəkətə keçdi. 

• Dövlət Agentliyində ISO 9001 
keyfiyyət üzrə standartın alınması ilə 
bağlı prosesə start verildi. 

 



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

HESABAT - 2013 

Almanax - 2013 

İyul – sentyabr 

• Səyyar xidmət avtobuslarının 
fəaliyyət dairəsi genişləndirildi. 

• “ASAN xidmət” mərkəzlərində 
qanvermə aksiyaları keçirildi. 

• 3 saylı “ASAN xidmət” mərkəzi Bakı 
şəhərində fəaliyyətə başladı. 

• Elektronlaşma ilə bağlı dövlət 
proqramı layihəsi ictimai müzakirəyə 
çıxarıldı. 

 

Oktyabr-dekabr 

• Səyyar xidmət avtobusları Beyləqan 
rayonunda il üzrə fəaliyyətini sona 
çatdırdı. 

• UNİCEF-in Azərbaycandaki 
fəalliyyətinin 20 illiyi “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində həyata keçirildi. 

• “ASAN Könüllüləri Gənclər 
Təşkilatı”nın 1-ci qurultayı həyata 
keçirildi. 

• Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzi 
fəaliyyətə başladı. 
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           Mərkəzlərin vahid şəkildə idarə edilməsi, həmin mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən 

dövlət orqanlarının əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi istiqamətində Dövlət 

Agentliyi uğurlu bir il keçirmişdir.  Artıq 5 “ASAN xidmət” mərkəzinin vahid standartlar 

çərçivəsində idarə edilməsi təmin edilmiş, 420 dövlət orqanı nümayəndəsi və 151 mərkəz 

əməkdaşı ilə vətəndaşlara yüksək səviyyəli xidmət təşkil edilmişdir. 

           Mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və 

rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə daima nəzarət edilmiş, bu istiqamətdə 

vətəndaşın məmnunluq əmsalı daima yüksək səviyyədə saxlanılmışdır. 

           Mərkəzlərdə həyata keçirilən hər bir xidmətin qanuna uyğun həyata keçirilməsinə, 

keyfiyyətinə və şəffaflığa dair qiymətləndirmələr aparılmış, nəticələrə uyğun olaraq 

hesabatlar tərtib edilərək ölkə rəhbərliyinə təqdim edilmiş, nöqsan və şikayətlərin aradan 

qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

           Mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən əməkdaşların etik davranış qaydalarına əməl etməsi 

daima prioritet təşkil etmiş, bu sahədə aparılan nəzarət xüsusi texnologiya və təşkil edilən 

insan fəaliyyəti vasitəsilə fasiləsiz davam etmişdir. 

           Mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən əməkdaşlar üçün etik kursların təşkili, vətəndaş 

axınının idarə olunması, vətəndaşları qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarıqlarını inkişaf 

etdirən müxtəlif treninqlərin keçirilməsi yüksək səviyyədə təmin edilmişdir. 

           Dövlət orqanları tərəfindən xidmətlərin həyata keçirilməsində sosial innovasiyaların 

tətbiqi ilə bağlı aparılan araşdırmalar nəticəsində mərkəzlərdə tətbiq edilən innovativ tətbiq 

formaları ilə yanaşı, bir çox dövlət və sosial xidmət sahələri ilə bağlı vətəndaşların həyatını 

asanlaşdıran tətbiq layihələri hazırlanmışdır. 

           Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən hər bir xidmət təhlil edilərək, onların elektron 

formada həyata keçirilməsi üçün qarşıda duran maneələr müəyyən edilmiş və ortadan 

qaldırılması istiqamətində layihələr hazırlanmışdır.  

İllik ümumi qiymətləndirmə 
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İdarəetmə prinsipləri  

və bu prinsiplərə uyğun aparılan iş 

Dövlət Agentliyi öz fəaliyyətini qanunun aliliyi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının 

qorunması, şəffaflıq, peşəkarlıq və xidmətdə nizam-intizam prinsipləri əsasında 

qurmuşdur. Belə ki, fəaliyyət sahələri o cümlədən mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərlə bağlı 

mövcud qanunvericilik öyrənilmiş və tətbiqinin asanlaşdırılması, vətəndaşların bu 

istiqamətdə maarifləndirilməsi ilə bağlı iş aparılmışdır. Bu istiqamətdə “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərə dair Tələblər” adlı bələdçi 

sənəd hazırlanmış, aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə təkmilləşdirilərək təsdiqlənmişdir. 

Qeyd edilən qanunvericiliyin təcrübədə tətbiqində ortaya çıxan problemlər, yol verilən 

nöqsanlar, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması halları müəyyən edilmiş və ölkə 

rəhbərliyinə bu istiqamətdə hesabatlar təqdim edilmişdir. 

 Dövlət Agentliyinin mərkəzlərin vahid şəkildə idarə edilməsi, göstərilən xidmətlərin 

nəzarət və qiymətləndirilməsi, etik davranış qaydalarına nəzarət, dövlət orqanlarının 

elektron xidmətlərinin qiymətləndirilməsi, elektron xidmət, informasiya ehtiyatları və 

informasiya sistemlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər kimi fəaliyyət 

istiqamətləri ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və tabeliyində olan “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində qulluq keçən dövlət qulluqçularının etik davranış Qaydaları”, “Dövlət 

orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirmə Qaydaları”, 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları”, 

“İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət 

orqanları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) onların məqsədəuyğunluğu 

barədə rəy verilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin 

fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara  Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində  nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları” təsqdiqlənmiş, 

göstərilən fəaliyyətdə nəzərə alınmış və orqanın rəsmi internet saytı və Hüquqi Aktların 

Dövlət Reyestri vasitəsilə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmışdır. 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində işin təşkili, xidmətlərin göstərilmə prosedurunun 

rahatlıqla izlənəbilməsi sadəcə məkanın dizayn tərtibi ilə deyil başqa vasitələrlə də təmin 

edilmişdir. Belə ki, vətəndaşlar xidmətlərin göstərilməsindəki elektron növbəliliyi rahatlıqla 

müşahidə edə bilməkdə, xidmət növləri, xidmətlə bağlı tələb edilən sənədlər, rüsumlar və 

hazır olan sənədlər barədə məlumatı xidmət pəncərələrinə yaxınlaşmadan təmin edə 

bilməkdə, yol verilən nöqsanlar və ya məmnunluqları ilə bağlı irad və təkliflərini müxtəlif 

vasitələrlə ifadə edə bilməkdədirlər. Bu istiqamətdə vətəndaşlara mərkəzlərdə fəaliyyət 

göstərən əməkdaşlar, könüllülər, “Çağrı” mərkəzi əməkdaşları, özünəxidmət texnologiyası 

fasiləsiz xidmət verməkdədir. 

http://vxsida.gov.az/index.php?r=redirect/post/pid/567
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Fəaliyyət şəbəkəsi və təşkilatlanma 
 

Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

iştirakı ilə həyata keçirilmiş açılış mərasimlərindən sonra 15 yanvar 2013-cü il tarixində 1 

saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi, 15 may 2013-cü il tarixində Sumqayıt “ASAN xidmət” 

mərkəzi, 3 iyun 2013-cü il tarixində 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi, 25 sentyabr 2013-

cü il tarixində 3 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi və 24 dekabr 2013-cü il tarixində isə 

Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. 

2013-cü il ərzində qısa müdətə aparılan gərgin əməyin nəticəsində üçü Bakı 

şəhərində ikisi regionlarda olmaq üzrə beş “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyətə başlaması 

və bu mərkəzlər vasitəsilə 716.184 xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı müraciətin təmin 

edilməsi Dövlət Agentliyinin əsas uğurlarından biridir. Bu uğur “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının 420, o cümlədən “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində bilavasitə fəaliyyət göstərən 151 və mərkəzlərin fəaliyyətinin təşkili və idarə 

edilməsində böyük rolu olan Dövlət Agentliyinin Aparatının 101 əməkdaşının əməyinin 

məhsuludur. 

“ASAN xidmət” mərkəzlərinin olmadığı regionlarda 6 aylıq qısa bir müddətə səyyar 

avtobuslar vasitəsilə göstərilən xidmətlər vətəndaş məmnunluğunun ölkə üzrə təmin 

edilməsində atılan önəmli addımdır.  Bu məqsədlə Dövlət Agentliyinin 279, digər dövlət 

orqanlarının 189 əməkdaşının regionlara ezamiyyəsi təşkil edilmişdir. 

 
 

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət 

istiqamətlərindən olan birbaşa xidmət, özünəxidmət bilavasitə mərkəzlərin binalarında 

həyata keçirilmişdir. Belə ki, 2013-cü il ərzində mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət 

orqanlarından Daxili İşlər Nazirliyi 493.103, Ədliyyə Nazirliyi 150.808, Dövlət Miqrasiya 

Xidməti 15.185, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 33.628, Milli Arxiv İdarəsi 7.776, Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu 3.177, Dövlət Gömrük Komitəsi 20, Vergilər Nazirliyi 7.879, Dövlət 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 4.608 sayda xidmət göstərilməsi ilə bağlı müraciəti təmin 

etmişdir.  
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Özünəxidmət çərçivəsində mərkəzlərdə vətəndaşların istifadəsinə verilən növbə 

aparatları, internetə daim açıq olan kompüterlər, Çağrı mərkəzi ilə videoəlaqənin 

qurulması üçün Elektron Şikayət köşkləri, kommunal və digər ödəmələrin həyata 

keçirilməsi üçün Milli ön terminalları quraşdırılmışdır.  

Səyyar xidmətin təşkili məqsədi ilə səyyar avtobuslar təsis edilmiş, 2013-cü ilin iyun 

ayından etibarən avtobuslar iki istiqamət (cənub və şimali-qərb) üzrə hərəkətə keçmişdir. 

Səyyar avtobuslarda 5 orqanın nümayəndəsi 8 növ xidməti həyata keçirmişdir. Dövlət 

orqanlarından Daxili İşlər Nazirliyi (şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, 

ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi və sürücülük vəsiqələrinin 

dəyişdirilməsi), Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi (torpaq kadastrı məlumatları 

barədə arayışların verilməsi), Dövlət Sosial müdafiə Fondu (əmək pensiyalarının təyin 

edilməsi), Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi (mənzillərin yüklülüyünə dair araşların 

verilməsi və ilkin qeydiyyat istisna olmaqla çıxarışların verilməsi), Ədliyyə Nazirliyinin  

(notarial fəaliyyət) 189 nümayəndəsi səyyar xidmətlərin həyata keçirilməsində iştirak 

etmişdir. Avtobuslar vasitəsilə əhaliyə eyni zamanda hüquqi yardım, sığorta və bank 

xidmətləri kimi funksional yardımçı xidmətlər də göstərilmişdir. Səyyar “ASAN xidmət” 

avtobuslarına fəaliyyəti dövründə ümumilikdə 58.603 müraciət daxil olmuşdur.  

1 fevral 2013-cü il tarixində fəaliyyətə başlayan “Çağrı” mərkəzi vasitəsilə 

vətəndaşlara mərkəzə gəlmədən internet və ya telefon vasitəsilə “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində mövcud dövlət orqanlarının göstərdiyi bütün xidmət növləri, tələb edilən 

sənədlər, dövlət rüsumu və xidmət barədə məlumat verilmiş, o cümlədən növbə tutma, 

mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı təklif və şikayətlərini  bildirmə imkanları təmin edilmişdir. Qeyd 

edilən fəaliyyət istiqaməti vətəndaşların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalmasına 

Dövlət 
Agentliyi 

"ASAN 
xidmət" 

mərkəzləri 

"Çağrı" 
mərkəzi 

Səyyar 
xidmət 

avtobusları 

İnnovasiyalar 
mərkəzi 

Könüllü 
fəaliyyəti 
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böyük ölçüdə köməklik göstərmişdir. Cari il ərzində “Çağrı” mərkəzinin 15 əməkdaşı 

tərəfindən 139.246 telefon zəngi, 22.690 sosial şəbəkələr vasitəsilə daxil olan müraciət 

cavablandırılmış, 9.391 vətəndaşa onlayn əlaqə vasitəsilə informasiya xidməti verilmişdir. 

2013-cü il ərzində Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil edilən könüllü fəaliyyəti, bu sahə 

ilə əlaqədar görülən işlər nümunə kimi göstərilməkdə və təqdir edilməkdədir.  

 Hazırda 5 nəfər Dövlət Agentliyi, 66 nəfər 1 saylı Bakı “ASAN xidmət”mərkəzində, 

72 nəfər 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində, 68 nəfər 3 saylı Bakı “ASAN xidmət” 

mərkəzində, 52 nəfər Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzində olmaq üzrə Dövlət Agentliyi və 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində 258 nəfər könüllü fəaliyyət göstərir.  

Dövlət Agentliyi və tabeliyindəki “ASAN xidmət” mərkəzlərinin əməkdaşları və digər 

dövlət orqanlarının nümayəndələri, funksional yardımçı xidmətlərin əməkdaşları və 

könüllülər birlikdə artıq böyük bir kollektivin üzvləridir. Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə 

yaradılan bu kollektivin hər bir üzvü peşəkarlığın artırılması, vətəndaşın məmnunluğunun 

təmin olunması, fərdi keyfiyyətlərin yüksəldilməsi, etik davranış qaydaları mövzularında 

həyata keçirilən təlimlərə cəlb edilməklə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasına öz 

töhfəsini vermişdir. 

Korporativ idarəetmə standartlarının formalaşdırılması çərçivəsində xarici 

ekspertlərlə görüşlər keçirilmiş və tələb olunan sənədlər hazırlanmışdır. Bir çox şöbənin 

iştirakı ilə keçirilən sorğu prosesi təşkil edilmiş və nəticələr təhlil edilərək seminar təşkil 

edilmişdir, mündəricat hazırlanmışdır. Hazırda qeyd edilən layihə üzrə aparılan iş davam 

edir.   

Dövlət Agentliyinin mərkəzlərin vahid idarəedilməsinin təşkili çərçivəsində statistika 

işi təşkil edilmiş və hesabatlılıq təmin edilmişdir. Mərkəzlərin göstərdikləri xidmətlər üzrə 

statistik məlumatların avtomatik bazaya daxil edilməsi üzrə proqram təminatı hər bir xidmət 

mərkəzində mərkəzlərin göstərdikləri xidmətlər üzrə müraciətlərin sayı, sənəd qəbulu, 

verilən sənədlər, xidmətdən imtinalar, yönləndirmə, rayonlar üzrə müraciətlərin sayı və s. 

statistik məlumatların rahat və operativ şəkildə bazaya daxil edilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş lokal veb proqram hazırlanmışdır. Bu proqram vasitəsilə hər bir mərkəz statistik 

məlumatın birbaşa bazaya daxil edilməsini təmin edir ki, bununla da  həmin statistik 

məlumatların daxil edilməsinə nəzarət etmək, səhv daxil edilmiş informasiyanın üzərində 

operativ dəyişikliklər aparmaq və informasiyanın daxil edilib təsdiqləndiyi andan həmin 

informasiya üzrə müxtəlif formalı hesabatların hazırlanmasına, işin effektivliyinin artmasına 

və əlavə vaxt sərfinin azalmasına imkan yaradır. 

Bu çərçivədə eyni zamanda yeni yaradılacaq “ASAN xidmət” mərkəzlərinin təşkili 

üçün görüləcək işlərin reqlament və ardıcıllığını təyin edən texniki sənəd “ASAN xidmət” 

mərkəzlərini Vahid İdarəetmə Strategiyası” layihəsi hazırlanmışdır. Bu sənəddə yeni 

mərkəzlərin yerinin təyin edilməsindən daxili tərtibatına qədər, mərkəzin fəaliyyətini və tam 

komplektləşməsini təmin edən bütün işlərin ardıcıllığı, tətbiq edilən standartlar təsvir edilir. 

Layihənin növbəti ildə təsdiqi və yeni mərkəzlərin açılışında tətbiqi nəzərdə tutulur. 
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Yenilikçi texnologiya və əmək şəraiti 

 

 Dövlət Agentliyinin əsas hədəflərindən biri müasir texnologiyanın istifadəsi ilə təmin 

edilmiş məhsuldar əmək şəraitinin təmin edilməsi olmuşdur. Xüsusilə “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində ilkin mərhələdə şəffaflığın təmin edilməsi, qiymətləndirmələrin aparılması, 

xidmət prosedurunun fasiləsiz izlənəbilməsi məqsədi ilə təşkil edilən şəffaf görünən 

divarlar, keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi üçün yüksək texnologiya və proqram təminatı ilə 

dəstəklənmiş əmək şəraitinin təmin edilməsi ilə təkmilləşdirilmişdir. Bu sahədə üç 

mərhələli fəaliyyət hədəflənir. Müasir texnologiyanın ilk mərhələdə dövlət qulluqçuları 

tərəfindən istifadəsinin yüksək səviyyəyə çatdırılması, xüsusilə informasiya texnologiyaları 

imkanlarının öyrənilməsi və tətbiqi, ikinci mərhələdə vətəndaşların bu istiqamətdə 

maarifləndirilməsi və son mərhələdə onların bu texnologiyadan istifadəsinin tam təmininin 

həyata keçirilməsi planlaşdırılır.  

 Vətəndaşların maarifləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərdə “ASAN xidmət” 

mərkəzlərinin rolu əvəzedilməzdir. Belə ki, mərkəzlər binaları daxilində istifadə edilən 

texnologiyanın vətəndaşların istifadəsinə sadəcə təqdim etmir, eyni zamanda onlardan 

istifadə mövzusunda vətəndaşları maarifləndirir, istifadəsini təşviq edir. Mərkəzlərdə 

xidmət almış vətəndaşların artıq növbəti illərdə növbə aparatları, ödəmə terminalları, 

kompüterlərin internet istifadə imkanları, çağrı mərkəzləri, onlayn növbə alma və digər 

yenilikçi texnologiyanı maneəsiz istifadə etməsi və cəmiyyətin digər üzvlərini 

maarifləndirməsi kimi müsbət nəticələr bu fəaliyyətin uğurlarını təşkil edəcəkdir. 

Artıq danılmaz həqiqətdir ki, texnologiyanın əmək fəaliyyətinə tətbiqi vaxt itkisinin 

qarşısını almaqla yanaşı, daha keyfiyyətli və məhsuldar xidmətin ortaya qoyulmasını təmin 

edir. Bu səbəbdən Dövlət Agentliyi əməkdaşlarını xidməti fəaliyyətlərində mövcud 

texnologiyanı istifadə etməklə yanaşı, yenilikçi tətbiqlərin tapılması və istifadəsi ilə bağlı 

təkliflərin verilməsi istiqamətində təşviq edir və dəstəkləyir. Məqsəd sadəcə xidməti 

fəaliyyəti zamanında həyata keçirmək deyil, onun daha qısa müddətə və daha keyfiyyətli 

həyata keçirmə yollarının tapılmasıdır. İdeya bankı layihəsinin ortaya çıxışı və tətbiqi məhz 

bu və digər məqsədlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə 

araşdırılmış və ideyaların qəbulu və idarə edilməsi istiqamətində bir çox qabaqcıl təcrübə 

təhlil edilmişdir. İlkin olaraq ideyaların reyestri hazırlanmışdır. E-poçt üzərindən daxil olmuş 

bütün ideyalar reyestrə daxil edilmiş və hər bir ideyaya reyestr nömrəsi verilmişdir. İdeyalar 

təhlil edilmiş və seçilən ideyalar üzrə hesabat hazırlanmış, İdeya bankı və İdeya reyestrinin 

fəaliyyəti və təkmilləşdirilməsi haqqında idarə heyətinin iştirakı ilə təqdimat keçirilmişdir. 

Eyni zamanda İdeya Reyestrinin avtomatlaşdırılması istiqamətində aparılan işlər 

nəticəsində Dövlət Agentliyin internet səhifəsində İdeya bankı guşəsi yaradılmışdır. 

Hazırda istər Dövlət Agentliyinin əməkdaşları, istər digər dövlət qulluqçuları və ya 

vətəndaşlardan fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və nöqsanların ortadan qaldırılması, yeni 

tətbiqlər və imkanlar haqqında mövcud banka ideya və təklif girişi avtomatlaşdırılmış 

formada təmin edilməkdə, qiymətləndirilməkdədir.  
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2013-cü il ərzində İdeya bankına daxil olan 1.060 sayda ideya və təkliflərin tətbiqi 

orqanın fəaliyyətində əldə etdiyi uğurları artırdığı kimi, vətəndaşların da idarəetmədə 

iştirakını təmin etməklə informasiya cəmiyyətinə keçiddə rol almalarını təşviq etmişdir. 

İdeyası seçilmiş və tətbiq edilmiş müəlliflərin 2 dəfə sertifikatlarla təltif olunma mərasimi 

təşkil edilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə yeni konsepsiyalar işlənməklə birlikdə ideya bankı 

üçün şüarlar və “ASAN xidmət” mərkəzlərində nümayiş etdirilməsi üçün roll-uplar 

hazırlanılır. 
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Xidmətə fərqli yaxınlaşma 

Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin hər mərhələsində vətəndaş 

məmnunluğunun ön planda tutulması, innovativ həllərin tətbiqi yolu ilə prosesin 

sadələşdirilməsi, müasir texnologiyanın istifadəsi ilə operativliyin təmin edilməsi 

vətəndaşlara göstərilən xidmətlərdə yeni yanaşmanın formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Dövlət Agentliyində bu istiqamətdə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət 

göstərən “ASAN xidmət” mərkəzlərində rəy sorğularının keçirilməsi Qaydaları” və 

“Xidmətin keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədilə “ASAN xidmət” mərkəzlərində rəy sorğularının 

keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” təsdiqlənmiş və mərkəzlərdə dövri rəy sorğuları təşkil 

edilmişdir.  

 

Bu sorğular vasitəsilə mərkəzlərə gələn 26.298 vətəndaşın xidmətlər haqqında rəyi 

öyrənilmişdir. Sorğular xidmətlər üzrə vətəndaşa müraciət və izahetmə, nəzakətli davranış, 

operativlik, şəffaflıq prinsiplərinə əməl edilməsi və s. meyarları əhatə etmişdir. Sorğular 

çərçivəsində vətəndaşların eyni zamanda şikayət və təklifləri də toplanmışdır. Vətəndaş 

məmnunluğunun ölçülməsinə xüsusi texnologiya da cəlb edilmişdir. Keçirilmiş sorğuların 

nəticələri vaxt itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi proqram təminatı vasitəsilə 

təhlil edilmiş, “vətəndaş məmnunluğu” əmsalı təyin edilmiş, nəticələrə uyğun olaraq 

xidmətin təşkilinin daha da yaxşılaşdırılması üçün rəy və təkliflər formalaşdırılaraq 
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rəhbərliyə təqdim edilmiş, alınan korreksiyaedici tədbirlər əlaqəli struktur bölmə və tabe 

qurumlara təqdim olunmuşdur.   

 

Əmsal Çəki Əmsal Çəki Əmsal Çəki Əmsal Çəki

1 Gömrük xidmətləri 93.44% 1.000 35% 1.000 20% 0.813 30% 0.938 15%

2 Notariat fəaliyyəti 95.67% 0.972 35% 0.996 20% 0.906 30% 0.971 15%

3 Funksional yardımçı xidmətlər 95.86% 0.943 35% 1.000 20% 0.962 30% 0.933 15%

4 Miqrasiya xidmətləri 96.09% 0.973 35% 0.997 20% 0.914 30% 0.980 15%

5 Ədliyyə - Qeydiyyat 96.62% 0.985 35% 0.999 20% 0.910 30% 0.990 15%

6 Əmək pensiyaları 96.71% 0.992 35% 0.997 20% 0.915 30% 0.975 15%

7 Şəxsiyyət vəsiqələri 97.02% 0.976 35% 0.997 20% 0.939 30% 0.981 15%

8 Torpaq kadastrı 97.68% 0.992 35% 0.992 20% 0.945 30% 0.984 15%

9 Vergi qeydiyyatı 97.93% 0.970 35% 0.995 20% 0.980 30% 0.980 15%

10 Arxiv arayışları 98.05% 0.981 35% 0.996 20% 0.974 30% 0.970 15%

11 Məhkumluq arayışları 98.06% 1.000 35% 1.000 20% 0.942 30% 0.987 15%

12 Əmlak sənədləri 98.11% 0.982 35% 0.998 20% 0.974 30% 0.969 15%

13 Sürücülük vəsiqələri 98.14% 0.972 35% 0.999 20% 0.977 30% 0.989 15%

14 Ümum vətəndaş pasportları 98.31% 0.992 35% 0.999 20% 0.960 30% 0.986 15%

97.0% 0.981 35% 0.998 20% 0.936 30% 0.974 15%

Digər məzmunlu 

şikayətlər üzrə

Ümumi məmnunluq

ASAN Xidmət mərkəzlərində xidmətlər üzrə məmnunluq əmsalı

№ Xidmət növləri
Məmnunluq 

əmsalı

Xidmətə 

münasibət 

meyarı üzrə

Müraciət 

forması meyarı 

üzrə

Növbəlilik 

meyarı üzrə
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Dövlət Agentliyində təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2014-2016-cı illər 

üzrə İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə Strategiya”ya əsasən növbəti ildə bu fəaliyyət daha da 

təkmilləşdirilərək davam etdiriləcəkdir. 
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İnsan resurslarının idarə edilməsi və təlimlər 

 

2012-ci ilin sonunda Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının sayı 54 nəfər olmuşdur. 

2013-cü il ərzində isə Dövlət Agentliyinin kollektivi 198 yeni əməkdaşın qəbulu ilə daha da 

genişlənmişdir.  

Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının  210 nəfəri ali təhsilli, 42 nəfəri isə orta və orta 

ixtisas təhsillidir. İşçilərin təhsil səviyyələri və yaş göstəriciləri üzrə bölgüsü zamanı 

aşağıdakı nəticələr ortaya çıxmışdır. Çalışan əməkdaşların yaş ortalaması 28-dir. 

 

 

 

Vətəndaşlara xidmət göstərən insan resurlarının peşəkarlığının təmini Dövlət 

Agentliyinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.  
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Belə ki, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və 

müasir innovasiyalar tətbiq edilməklə həyata keçirilməsi, vətəndaşlara münasibətdə etik 

qaydalara, nəzakətli davranışa əməl edilməklə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, 

vətəndaş – məmur münasibətində fərqli yanaşmanın formalaşması ancaq bu istiqamətdə 

xüsusi hazırlığa malik kadr potensialı ilə həyata keçirilə bilər. 

Bu səbəbdən Dövlət Agentliyi əməkdaşlarının, o cümlədən mərkəzlərdə fəaliyyət 

göstərən digər dövlət orqanlarının nümayəndələrinin vətəndaşları qarşılama, dinləmə, 

izahetmə, komandada işləmə, yaradıcılıq və təşkilati bacarıqlarını inkişaf etdirən müxtəlif 

treninqlərə cəlb edilməsini, peşəkarlığı inkişaf etdirən və etik kursların təşkilini prioritet 

vəzifə olaraq qəbul etmiş və bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etmişdir.  

Dövlət Agentliyinin daxilində “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2014-2016-cı illər 

üzrə Təlim Strategiyası” və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində təlimlərin keçirilməsi Qaydaları” 

təsdiqlənmişdir.  

Qeyd edilən hüquqi aktlara uyğun olaraq davranışların təkmilləşdirilməsi və biliklərin 

artırılması istiqamətlərində 2013-cü il ərzində 183 təlim keçirilmiş, həmin təlimlərdə 3.126 

əməkdaş iştirak etmişdir.  

“ASAN xidmət” mərkəzləri fəaliyyətə başlamadan həmin mərkəzlərdə fəaliyyət 

göstərəcək əməkdaşlar və digər dövlət orqanlarının nümayəndələrinə keçirilən “Etik 

davranış qaydaları, işgüzar etiket”, “Stressin və münaqişəli halların idarə olunması”, 

“Vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması prinsipləri və qaydaları”, “Səmərəli 

xidmətdə ünsiyyətin, kütlə psixologiyasının və sosial həssaslığın rolu” və digər 

mövzulu təlimlər xüsusilə vurğulanmalıdır. 

  

Dövlət orqanlarının 420 sayda əməkdaşına sadəcə nəzəri etik kursların təşkil 

edilməsi deyil, eyni zamanda onlara vətəndaş axınının idarə olunması, vətəndaşı 

qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarıqlarını inkişaf etdirən interaktiv kursların və 

treninqlərin keçirilməsi, bunun müsbət nəticələrinin əyani şəkildə görülməsi bu sahəyə olan 

marağın artmasına səbəb olmuşdur. 
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“Çağrı” mərkəzi 

əməkdaşlarına “ASAN xidmət” 

mərkəzləri vasitəsi ilə göstərilən 

xidmətlər barədə nəzəri biliklərinin 

genişləndirilməsi, vətəndaşlara 

münasibətdə etik davranış 

qaydalarına əməl edilməsinə nail 

olunması, bütövlükdə, peşəkarlıq 

səviyyəsinin artırılması məqsədilə 

mütəmadi olaraq təlimlər təşkil 

edilmişdir.  

Bu təlimlərdən Vergilər 

Nazirliyində “Vergi ödəyiciləri və 

kommersiya hüquqi şəxslərin 

qeydiyyatı və gömrük 

rəsmiləşdirilməsinə dair sənədlərin 

qəbulu”, Ədliyyə Nazirliyində “Notariat və VVAQ orqanlarının xidmətləri”, Psixoloji Təlim, 

“Daxili nizam-intizam qaydaları”, “Məqsədin ayarları”, “Motivasiya və özgüvən”, “İdarəçinin 

işləyənlər üzərindəki təsiri”, “Hüquq və idarəetmə”, “Vahid məlumatlandırma”, “Notariat 

hərəkətlərinin aparılması qaydaları”, xarici mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan “İSO 

9001:2008 standartı üzrə təlimlər”, “Stresin idarə olunması və stresə qalib gəlmə 

texnikaları və üsulları” mövzusunda olanları qeyd etmək olar. 

Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının ümumi dünya görüşü və ictimai fəaliyyətlərinin 

və maraqlarının daha da artırılması məqsədilə Dövlət Agentliyində mədəniyyət müvəkkili 
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müəyyən edilmiş və onun apardığı işin nəticəsində 2013-cü il ərzində Gənc Tamaşaçılar 

Teatrı, Opera və Balet Teatrı, Azərbaycan Dram Teatrı, Heydər Əliyev Mərkəzi, Rus Dram 

Teatrı, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Heydər Əliyev Adına Saray kimi mədəniyyət 

mərkəzləri ilə əməkdaşlıq qurulmuş və əməkdaşların bu mərkəzlərdə həyata keçirilən 

tədbirlərdə iştirakı təmin edilmişdir.  

Bununla yanaşı Dövlət 

Agentliyinin əməkdaşlarının motivasiya 

tədbirləri çərçivəsində müxtəlif 

regionlara gəzinti səyahətləri və onların 

sağlamlığının qorunması məqsədilə 

mütəmadi olaraq hər həftə idman 

oyunları təşkil olunmuşdur.  

2013-cü il ərzində Dövlət 

Agentliyinin kollektivindən 12 əməkdaş 

ayrılmışdır. Onlardan 4 nəfəri müqavilə 

müddətinin bitməsi səbəbilə, 8 nəfəri isə 

öz istəyi ilə fəaliyyətlərini dayandırmışdır.  

 Cari il ərzində intizam tənbeh tədbiri çərçivəsində Dövlət Agentliyində 2 

əməkdaşa nizam-intizam qaydalarının pozulmasına, 2 əməkdaşa isə gecikmə hallarına yol 

verməsi səbəbilə ciddi xəbərdarlıq olunmuşdur. Əlavə olaraq 2 əməkdaşa icra intizamının 

pozulmasına görə, 2 əməkdaşa isə davamiyyətsizliyə yol verməsi səbəbilə töhmət 

verilmişdir. 

  



 

22 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

HESABAT - 2013 

Könüllülər  

Dövlət Agentliyi “ASAN xidmət” mərkəzlərində könüllülərlə fəaliyyəti daha da 

təkmilləşdirmək məqsədilə bir çox yeniliklər və dəyişikliklər həyata keçirilmişdir.  İlkin 

növbədə Dövlət Agentliyində “Könüllülərlə fəaliyyətin təşkili Qaydaları” təsdiqlənmişdir.  

Qaydalar qeyd edilən fəaliyyətə kompleks yanaşmanı özündə əks etdirməkdədir. Belə ki, 

Qaydaların tərkibinə Könüllünün əl kitabçası, Könüllünün buraxılış vərəqəsi, 

Göndəriş/Qeydiyyat jurnalı, Könüllülük nişanı, Gündəlik hesabat, Könüllü fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsi qaydaları və anketi də daxil edilmişdir. Dövlət Agentliyi və “ASAN 

xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən könüllü fəaliyyətinin ölkədə bir brendə çevrilməsi 

məqsədilə könüllü nişanı hazırlanmış, könüllülər ilə aparılan işin əlaqələndirilməsini həyata 

keçirmək üçün könüllü müvəkkili təyin edilmişdir. Qaydalara əsasən hər ay könüllülərin öz 

növbələri üzrə könüllü qrup rəhbərinin seçimi təşkil edilmişdir. Seçkilər açıq və qapalı 

şəkildə həyata keçirilmişdir. Könüllünün təyin olduğu mərkəzə ilkin girişini təmin edən 

buraxılış vəsiqəsi hazırlanmışdır. 

22 oktyabr 2013-cü il tarixində Könüllü Şurası çağırılmışdır. Könüllü Şurasının 

səlahiyyətlərinə könüllülərin fəaliyyətinə təsir göstərəcək qərarları birgə qəbul etmək, 

könüllülərlə fəaliyyətin təşkili qaydalarına müəyyən əlavə və dəyişikliklər edilməsinə dair 

müzakirələr apararaq, könüllülərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı nəticələrə əsaslanmış 

dəyişikliklər edilməsi istiqamətində təkliflər vermək aid edilmişdir. 

24 oktyabr 2013-cü il tarixində könüllülərin Ümumi Yığıncağı həyata keçirilmiş və 

yığınacaqda “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən könüllülər tərəfindən ASAN 

Könüllüləri Gənclər Təşkilatı təsis olunmuşdur.  Təşkilatın strukturunun formalaşdırılması, 

idarə heyətinin seçkilərinin təşkil olunması və birinci qurultayın keçirilməsi barədə 

müzakirələr aparılmışdır. 19 dekabr 2013-cü ildə I Qurultay həyata keçirilmişdir. 
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Ölkədə könüllü fəaliyyətinin təşkili və geniş vüsət alması təmin edilməklə bir sıra 

dövlət proqramlarının tədbirlər  planında yer alan gənclərin kadr potensialının və peşə 

hazırlığının artırılması, əlavə təhsillərinin təmini kimi vəzifələrin yerinə yetirilməsinə qlobal 

bir tətbiq forması təqdim edilmişdir. Könüllü fəaliyyəti ilə bağlı aparılan iş çərçivəsində 

Dövlət Agentliyinə daxil olan 2.871 müraciət tək tək qiymətləndirilmiş, fəaliyyəti təşkil 

edilən 760 nəfər gənc 2013-cü il ərzində fəaliyyətini tamamlayaraq məzun olmuşdur. 

Hazırda 200-dən çox könüllü fəaliyyətini davam etdirir. 

  

  

 Hər bir könüllü ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

könüllülük müqaviləsi bağlanmış və fəaliyyətini tamamlayanlara sertifikat və xasiyyətnamə 

verilmişdir. 

  2013-cü il ərzində 5 könüllülük elanı verilmişdir.  Elan Dövlət Agentliyinin rəsmi 

internet və facebook səhifələrində paylaşılmışdır. Universitetlərdə paylaşmaq və könüllülük 

fəaliyyətinə daha da diqqət cəlb etmək məqsədilə könüllü posterinin ilkin layihəsi 

hazırlanmışdır. 

 Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət mərkəzlərində 2013-cü il ərzində 561 nəfər 

könüllü fəaliyyət göstərmiş və məzun olmuşdur.  Belə ki, Dövlət Agentliyindən - 10 nəfər; 1 

saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzindən - 220 nəfər; 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” 

mərkəzindən - 139 nəfər; 3 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzindən - 56 nəfər; Sumqayıt 

“ASAN xidmət” mərkəzindən - 136 nəfər könüllü məzun olmuşdur. Səyyar xidmətin təşkil 

olunduğu şəhər və rayonlarda ümumilikdə 199 nəfər könüllü fəaliyyət göstərmişdir.  Belə 

ki, Şirvan şəhərində - 22 nəfər; Quba rayonunda – 10 nəfər; Sabirabad rayonunda – 14 

nəfər; Şamaxı rayonunda – 7 nəfər; Salyan rayonunda – 13 nəfər; İsmayıllı rayonunda – 

11 nəfər; Qəbələ rayonunda – 9 nəfər; Kürdəmir şəhərində - 11 nəfər; İsmayıllı rayonunda 

– 14 nəfər; Ağcabədi rayonunda – 15 nəfər; Lənkəran şəhərində - 13 nəfər; Yevlax 

şəhərində - 12 nəfər; Ucar rayonunda - 4 nəfər; Mingəçevir şəhərində - 5 nəfər; Ağdaş 

rayonunda – 6 nəfər; Masallı rayonunda – 4 nəfər; İmişli rayonunda – 4 nəfər; Şəki 

rayonunda – 10 nəfər; Bərdə rayonunda - 10 nəfər; Beyləqan rayonunda – 5 nəfər könüllü 

fəaliyyət göstərmişdir.   
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 “Könüllülərlə fəaliyyətin təşkili Qaydaları”na əsasən könüllülərin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə edilən yekun bala uyğun olaraq məzunlara 1-ci, 2-ci və 

ya 3-cü dərəcəli sertifikat və xasiyyətnamə verilmişdir.  Məsul şəxslər və könüllü qrup 

rəhbərləri üçün könüllüləri qiymətləndirmə qaydaları, əl kitabçası və anketi hazırlanmışdır.  

Fəaliyyətə başladıqları gündən etibarən hər 14 gündə bir könüllülərin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.     

“ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən könüllülərdən bir çoxu müxtəlif 

strukturlarda işlə təmin olunmuşdur. Belə ki, könüllülərdən 11 nəfər Dövlət Agentliyinin 

Aparatında, 41 nəfər “ASAN xidmət” mərkəzlərində, 17 nəfər Daxili İşlər Nazirliyində, 2 

nəfər Ədliyyə Nazirliyində, 3 nəfər müxtəlif banklarda, 3 nəfər sığorta şirkətlərində işlə 

təmin edilmişdir. 

2013-cü il ərzində Dövlət Agentliyinə daxil olan könüllü müraciəti üzrə 

görüşülənlərdən  733 nəfəri ehtiyat könüllü siyahısına daxil edilmişdir. İl ərzində yeni cəlb 

olunmuş könüllülərə ilkin və müxtəlif mövzularda təlimlər keçirilmişdir.  Ümumilikdə 

keçirilən 19 təlimdə 359 nəfər könüllü iştirak etmişdir.  Fəaliyyət dövrü ərzində könüllülər 

YARAT, Təmiz şəhər və “Coco-Cola Bottlers” Company, “Sən Azərbaycanlısan”, YARAT 

və İDEA, Muzey Mərkəzi kimi təşkilatlar tərəfindən təşkil olunan bir çox ictimai layihələrdə 

iştirak etmişdirlər. 

 

 

Könüllülərin əksəriyyəti bakalavr təhsillidir və ya bakalavr təhsilini davam etdirir.  

Müraciət edən könüllülərdən çoxu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri 

olmuşdur. Bakı Dövlət Universiteti və Sumqayıt Dövlət Universitetindən də çox sayda 

könüllü müraciət etmişdir.   
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Fəaliyyət göstərən və məzun olan könüllülərin böyük bir hissəsi 1991-1992-ci il 

təvəllüdlüdür.  
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Dövlət Agentliyi və mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən və fəaliyyəti başa çatıb məzun 

olan könüllülərin əksəriyyətini qadın cinsin nümayəndələri təşkil etmişdir.  Səyyar xidmətdə 

isə bunun tərsi müşahidə olunmuşdur.   
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Birlikdə fəaliyyət göstərdiyimiz qurumlar   

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 706 nömrəli 

Fərmanına əsasən Azərbaycan  Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Milli Arxiv İdarəsinin 420 əməkdaşı xidməti fəaliyyətlərini 

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan  “ASAN xidmət” mərkəzlərində zəruri texniki kommunikasiya 

və informasiya resursları ilə təmin edilmiş bölmələrdə həyata keçirmişlər. 

Hazırda 1 saylı “ASAN xidmət” mərkəzində 94, 2 saylı “ASAN xidmət” mərkəzində 84,    

3 saylı “ASAN xidmət” mərkəzində 83, Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzində 81, Gəncə “ASAN 

xidmət” mərkəzində 78 nəfər digər dövlət orqanlarının nümayəndəsi fəaliyyət göstərir. 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində xidmət göstərən dövlət orqanlarının informasiya sistemləri 

arasında əlaqələndirməni təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti həmin mərkəzləri 

rabitə kanalları ilə təmin etmişdir. 

“Çağrı” mərkəzinin əməkdaşlarına hazırlıq mərhələsində və fəaliyyətinin ilk ayında 

metodiki və əməli köməklik göstərən Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Milli Arxiv 

İdarəsinin mütəxəssislərinin rolu əvəzedilməzdir.  

 

Bizimlə birlikdə fəaliyyət göstərən bütün dövlət orqanları və digər 

qurumlara öz təşəkkürümüzü bildiririk! 
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 “ASAN xidmət”– Azərbaycan brendi 
 

2013-cü il ərzində sayı sürətlə 

artan ASAN xidmət mərkəzləri 

göstərdiyi xidmət, məmnun etdiyi 

vətəndaş sayının artışına bağlı olaraq 

məşhurlaşmış, ölkəni dünyaya 

tanıdan brendinə çevrilmişdir. 

Cəmiyyəti ən çox narahat 

edən korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə tədbirlərindən sistem xarakterli islahatlar 

çərçivəsində qiymətləndirilən mərkəzlərin fəaliyyəti bu sahədə böyük irəliləyişə nail olmaq üçün 

imkan yaratmışdır.  

Qısa müddət ərzində cəmiyyətdə böyük rəğbət qazanmış “ASAN xidmət” bu gün 

dünyada da özünü Azərbaycan brendi kimi təsdiqləyir. İl ərzində bu xidmətə səkkiz yüz mindən 

artıq vətəndaşın müraciət etməsi gələcəkdə “ASAN xidmət”də göstərilən xidmətlərin sayının 

artırılmasına əsas verir. 

Bu uğurlar haqqında məlumat müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində yer almışdır. 
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Dövlət Agentliyinin təşəbbüsçüsü olduğu könüllü fəaliyyəti bu ad altında fəaliyyət 

göstərən gənclərin təşkilatlanmasına səbəb olmuşdur. 19 dekabr 2013-cü il tarixində I qurultayı 

keçirilən ASAN Könüllüləri Gənclər Təşkilatının artıq ölkədə tanınan emblemleri mövcuddur. 
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“ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti haqqında 

ÜMUMİ STATİSTİKA 

Müraciətlərin ümumi təhlili 

Hesabat dövründə “ASAN xidmət” mərkəzlərində aparılmış statistik müşahidələrə əsasən 

mərkəzlərdə ümumilikdə 854.734 müraciət qeydə alınmışdır. Bu müraciətlərin 27.658-ni 

elektron növbə alaraq müvafiq xidməti bölmələrə yaxınlaşmayanlar təşkil etdiyi üçün faktiki 

müraciətlərin sayı 827.076  olmuşdur.  

Müraciətlərin orta gündəlik sayı hesabat dövrü üzrə 2.575-ə, dekabr ayı üzrə isə 4.212-

yə bərabər olmuşdur. 

Müraciətlərin və göstərilmiş xidmətlərin hesabat dövrünə daxil olan hər bir ay üzrə aylıq 

və orta gündəlik sayı aşağıdakı qrafikdə təsvir edilmişdir. Orta gündəlik müraciətlərin sayında 

ən yüksək göstərici noyabr ayında (müvafiq olaraq 4.343 və 3.748 müraciət), aylıq 

müraciətlərin sayında ən yüksək göstərici isə dekabr ayında (müvafiq olaraq 126.347 və 

109.008 müraciət) qeydə alınmışdır: 
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Müraciətlərin nəticələrinə gəlincə isə müraciət etmiş 854.734 vətəndaşdan 716.184-nə 

xidmət göstərilmiş, 67.646-na məsləhət verilmiş, 16.638-i yönləndirilmiş, 26.608 nəfərin 

müraciətindən isə imtina edilmişdir. Ümumilikdə, hesabat dövrü ərzində mərkəzlərdə 

vətəndaşlara 433.372 hazır sənəd təqdim edilmişdir. 

Müraciətlərin nəticələri üzrə statistik məlumatların faiz bölgüsü aşağıdakı diaqramda 

təqdim edilir. Müraciətlərin nəticələrinin orqanlar və xidmətlər üzrə rəqəmlə ifadəsi isə Cədvəl 1-

də verilmişdir. 

 

Təminat indeksi. Müraciətlərin təmin olunma dərəcəsi (və ya Təminat indeksi) qeydə 

alınmış müraciətlərin hansı hissəsinin xidmətlə təmin edildiyini əks etdirir (xidmətlə təmin 

edilmiş müraciətlərin sayının ümumi müraciətlərin sayına nisbəti). Mövcud indeks iki meyar üzrə 

hesablanmışdır. Belə ki, aşağıdakı qrafikdə göy xətt üzrə işarə edilmiş göstəricilər hər bir ay 

üzrə ayrılıqda Təminat İndeksini, qırmızı xətt üzrə işarə edilmiş göstəricilər isə hər ayın sonu 

həmin tarixə olan ümumi müraciətlərin Təminat İndeksini əks etdirir (yəni, artan yekunla). 

Hesabat dövrü ərzində Mərkəzlər üzrə qeydə alınmış müraciətlərin ümumi Təminat 

İndeksi 83.8%-ə, yalnız dekabr ayında qeydə alınmış müraciətlər üzrə isə 86.3%-ə bərabər 

olmuşdur. 

Xidmət göstərilib 
84% 

Nömrə götürülüb, 
istifadə olunmayıb 

3% 

Məsləhət 
verilib 

8% 

Yönləndirilib 
2% 

İmtina edilib 
3% 

"ASAN xidmət" mərkəzləri  müraciətlərin nəticələri üzrə pay bölgüsü 



 

33 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

HESABAT - 2013 

Qeyd edək ki, may, iyun, oktyabr və dekabr aylarında ümumi Təminat indeksinin 

nisbətən aşağı düşməsinin səbəbi yeni Mərkəzlərin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Belə ki, mərkəzlərin fəaliyyətə başladığı ilk günlərdə vətəndaşların mərkəzlərin fəaliyyəti, 

burada təqdim edilən xidmətlər və digər bu kimi zəruri informasiyalar haqqında kifayət qədər 

məlumatlı olmamaları yönləndirmə və imtina hallarının nisbətən çox olmasına, bu da nəticə 

etibarı ilə Təminat İndeksinin müəyyən dərəcədə aşağı olması ilə nəticələnir. 

 

Müraciətlərin orqanlar və xidmətlər üzrə təhlili 

Orqanlar və xidmət növləri üzrə aparılmış statistik müşahidələr onu göstərir ki, daxil 

olmuş müraciətlərin yarıdan çoxu – 62.7%-i Daxili İşlər Nazirliyinin (536 274 müraciət) payına 

düşür ki, bu fakt da bu orqan tərəfindən göstərilən xidmətlərin sayı və kütləviliyi ilə izah oluna 

bilər.  

Növbəti ən çox müraciətlər 22.1% və 5.7% təşkil etməklə müvafiq olaraq Ədliyyə 

Nazirliyinin (188 511 müraciət) və Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin (48 717 müraciət) 

payına düşür. Ən az müraciətlər isə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi (6 820 müraciət) 

və Dövlət Gömrük Komitəsinin (1 593 müraciət) göstərdiyi xidmətlər üzrə qeydə alınmışdır – 

0.8% və 0.2%. 

Növbəti diaqramda sözügedən statistik göstəricilərlə bağlı məlumatların faizlə ifadəsi 

təqdim edilmişdir. Eyni göstəricilərin rəqəmlə ifadəsi isə Cədvəl 1-də (səh.37) təsvir edilmişdir. 
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"ASAN xidmət" mərkəzləri 
Müraciətlərin təmin olunma dərəcəsinin zaman üzrə dəyişmə 

DİNAMİKASI 

Müraciətlərin təmin olunma dərəcəsi, aylar üzrə Müraciətlərin təmin olunma dərəcəsi, artan yekunla 
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"ASAN xidmət" mərkəzləri 
Müraciətlərin dövlət orqanları üzrə orta gündəlik sayı (dekabr ayına əsasən) 

Təqdim edilmiş növbəti qrafiklər isə müvafiq olaraq orqanlar və xidmət növləri üzrə qeydə 

alınmış müraciətlərin orta gündəlik sayını göstərir. Hesabat dövrü ərzində Mərkəzlərdə hər gün 

orta hesabla Daxili İşlər Nazirliyinin xidmətləri üzrə 2.673, Ədliyyə Nazirliyinin xidmətləri üzrə 

940, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin xidmətləri üzrə isə 208 müraciət qəbul edilmişdir. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin təqdim etdiyi xidmət üzrə isə hər gün orta hesabla 4 müraciət 

qeydə alınmışdır: 

Daxili İşlər Nazirliyi 
62.7% 

Milli Arxiv İdarəsi 
1.5% 

Dövlət Torpaq və 
Xəritəçəkmə Komitəsi 

0.8% 

Dövlət Miqrasiya 
Xidməti 

3.7% 

Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondu 
1.7% 

Vergilər Nazirliyi 
1.6% 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi 

0.2% 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

5.7% 

Ədliyyə Nazirliyi 
22.1% 

"ASAN xidmət" mərkəzləri - Müraciətlərin dövlət orqanları üzrə bölgüsü 
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Müraciətlərin xidmət növləri üzrə orta gündəlik sayına əsasən Mərkəzlərdə ən çox 

müraciət şəxsiyyət vəsiqələri (1.795), notariat fəaliyyəti (654) və ümumvətəndaş pasportları 

(650) ilə bağlı qeydə alınmışdır. 

Müraciətlərin xidmət növləri üzrə Təminat İndeksinə gəlincə isə, hər bir Mərkəz üzrə 

aparılmış təhlili Mərkəzlər üzrə ümumi şəkildə aparsaq aşağıdakı nəticələri əldə etmiş oluruq: 

ən çox təmin olunan xidmətlərə ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (93%), 

şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (93%), sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi 

(87%), məhkumluq barədə arayışların verilməsi (86%), və notariat fəaliyyəti (85%) daxildir. 

Dövlət orqanları üzrə Təminat İndeksinin ən yüksək göstəricisi hər bir Mərkəzdə Daxili İşlər 

Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi üzrə qeydə alındığından Mərkəzlər üzrə də eyni nəticəni əldə 

edilmiş oluruq (müvafiq olaraq 92% və 80%). 

Təminat İndeksinin ən aşağı səviyyəsinin müşahidə olunduğu hallar isə Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondu (22%) və Dövlət Gömrük Komitəsi (1%) tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə 

qeydə alınmışdır. 

Müraciətlərin, göstərilmiş xidmətlərin və müraciətlərin təmin olunma dərəcəsinin həm 

orqanlar, həm də xidmətlər üzrə statistikası aşağıdakı qrafiki təsvirlərdə təqdim edilir: 
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CƏMİ 854 734 716 184 282 812 433 372 27 658 67 646 16 638 26 608

Daxili İşlər Nazirliyi 536 274 493 103 220 807 272 296 14 675 8 848 4 599 15 049

şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi 325 639 301 343 153 140 148 203 8 993 4 754 2 911 7 638

ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi 138 447 129 017 63 627 65 390 2 703 2 646 553 3 528

sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi 63 022 54 863 0 54 863 2 560 1 301 1 109 3 189

məhkumluq barədə arayışların verilməsi 9 166 7 880 4 040 3 840 419 147 26 694

Milli Arxiv İdarəsi 12 640 7 776 4 270 3 506 352 2 355 1 731 426

hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi 12 640 7 776 4 270 3 506 352 2 355 1 731 426

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 6 820 4 608 2 363 2 245 251 1 197 385 379

torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi 6 820 4 608 2 363 2 245 251 1 197 385 379

Dövlət Miqrasiya Xidməti 32 028 15 185 8 732 6 453 1 867 10 715 2 302 1 959

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, 

habelə daimi yaşamaq üçün immiqrant statusunun əldə 

edilməsi ilə bağlı sənədlərin verilməsi

32 028 15 185 8 732 6 453 1 867 10 715 2 302 1 959

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 14 694 3 177 1 690 1 487 357 9 656 1 084 420

əmək pensiyalarının təyin edilməsi 14 694 3 177 1 690 1 487 357 9 656 1 084 420

Vergilər Nazirliyi 13 417 7 879 4 231 3 648 392 4 059 444 643

kommersiya hüquqi şəxslərin və vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı 13 417 7 879 4 231 3 648 392 4 059 444 643

Dövlət Gömrük Komitəsi 1 593 20 19 1 373 1 034 163 3

gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün 

sənədlərin qəbulu
1 593 20 19 1 373 1 034 163 3

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 48 717 33 628 17 634 15 994 2 757 3 984 3 500 4 848

Ədliyyə Nazirliyi 188 551 150 808 23 066 127 742 6 634 25 798 2 430 2 881

doğumun qeydə alınması, ölümün qeydə alınması, övladlığa 

götürmənin qeydə alınması, atalığın müəyyən edilməsinin qeydə 

alınması, nikahın qeydə alınması, nikahın pozulmasının qeydə 

alınması, adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə 

alınması, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı 

haqqında şəhadətnamələrin (təkrar şəhadətnamələrin) verilməsi

60 181 41 566 20 253 21 313 1 451 14 404 1 665 1 095

notariat fəaliyyəti 128 370 109 242 2 813 106 429 5 183 11 394 765 1 786

CƏDVƏL  1
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alınmış müraciətlərin 
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təqdim edilmişdir:  
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CƏMİ 913 337 766 119 315 953 450 166 31 726 70 578 17 443 27 471

Daxili İşlər Nazirliyi 588 041 540 192 253 302 286 890 18 459 9 053 4 627 15 710

şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi 345 503 319 189 170 986 148 203 10 692 4 827 2 932 7 863

ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi 154 531 143 666 78 276 65 390 3 825 2 731 553 3 756

sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi 78 841 69 457 0 69 457 3 523 1 348 1 116 3 397

məhkumluq barədə arayışların verilməsi 9 166 7 880 4 040 3 840 419 147 26 694

Milli Arxiv İdarəsi 12 640 7 776 4 270 3 506 352 2 355 1 731 426

hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi 12 640 7 776 4 270 3 506 352 2 355 1 731 426

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 7 761 4 949 2 671 2 278 280 1 548 602 382

torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi 7 761 4 949 2 671 2 278 280 1 548 602 382

Dövlət Miqrasiya Xidməti 32 028 15 185 8 732 6 453 1 867 10 715 2 302 1 959

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, 

habelə daimi yaşamaq üçün immiqrant statusunun əldə 

edilməsi ilə bağlı sənədlərin verilməsi

32 028 15 185 8 732 6 453 1 867 10 715 2 302 1 959

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 15 692 3 220 1 733 1 487 391 10 442 1 204 435

əmək pensiyalarının təyin edilməsi 15 692 3 220 1 733 1 487 391 10 442 1 204 435

Vergilər Nazirliyi 13 417 7 879 4 231 3 648 392 4 059 444 643

kommersiya hüquqi şəxslərin və vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı 13 417 7 879 4 231 3 648 392 4 059 444 643

Dövlət Gömrük Komitəsi 1 593 20 19 1 373 1 034 163 3

gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün 

sənədlərin qəbulu
1 593 20 19 1 373 1 034 163 3

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 49 801 33 843 17 822 16 021 2 808 4 490 3 729 4 931

Ədliyyə Nazirliyi 192 364 153 055 23 173 129 882 6 804 26 882 2 641 2 982

doğumun qeydə alınması, ölümün qeydə alınması, övladlığa 

götürmənin qeydə alınması, atalığın müəyyən edilməsinin qeydə 

alınması, nikahın qeydə alınması, nikahın pozulmasının qeydə 

alınması, adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə 

alınması, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı 

haqqında şəhadətnamələrin (təkrar şəhadətnamələrin) verilməsi

60 181 41 566 20 253 21 313 1 451 14 404 1 665 1 095

notariat fəaliyyəti 132 183 111 489 2 920 108 569 5 353 12 478 976 1 887

Orqanların və xidmətlərin adı

332 Günlük Yekun

Müraciət 

olunub

Xidmət göstərilib
Nömrə 

götürülüb, 

istifadə 

olunmayıb

Məsləhət 

verilib

Yönlən-

dirilib

İmtina 

edilib
Cəmi

Sənəd 

qəbulu

Hazır 

sənəd
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İnnovativ tətbiqlər 
 

Xidmətlərin göstərilməsində vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi üçün tətbiq edilən 

innovativ həllər xüsusilə qeyd edilməlidir. “ASAN xidmət” mərkəzlərinin açıldığı gündən etibarən 

növbəlilik prinsipinin gözlənilməsi, xidmətin göstərilməsi prosesində ədalətsiz halların və 

şikayətlərin qarşısının alınması məqsədi ilə növbə aparatları və növbəliliyin izlənməsi üçün 

monitorlardan istifadə edilmişdir.  

Vətəndaşların mərkəzlərə gəlmədən növbə ala bilməsi üçün “onlayn növbə tutulması” və 

hazır olan sənədləri haqqında informasiya əldə etmələri üçün “hazır sənədlə bağlı məlumat 

verilməsi” elektron xidmətləri təşkil edilmişdir. Qeyd edilən elektron xidmətlər mövcud 

qanunvericilik ilə təsdiqlənmiş və elektron hökumət portalı vasitəsilə də vətəndaşların 

istifadəsinə təqdim edilmişdir. 

 

Dövlət Agentliyinin bu sahədə tətbiq etdiyi bir yenilik hər açılan “ASAN xidmət” mərkəzi 

vasitəsilə ictimaiyyətə bir yeni tətbiq formasının təqdim edilməsi və vətəndaşların istifadəsinə 

verilməsidir.  

Belə ki, 1 saylı “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı ilə vətəndaşların qəbulunun elektron 

növbə əsasında da həyata keçirilməsinə başlandı. Bunun üçün qeyd edilən mərkəzdə ən 

müasir texnologiya quraşdırıldı.  
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İlk dəfə 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində 

Biometrik Məlumatların Toplanması Sistemi 

yaradılmışdır. Avadanlıq İsveçdə istehsal olunmuş, 

proqram təminatı isə alman kompyuter mütəxəssisləri 

tərəfindən xüsusi olaraq “ASAN xidmət” üçün yazılmışdır. 

Sistem biometrik şəkillərin çəkilməsi, barmaq izlərinin 

alınması, elektron imza və bunları mərkəzləşdirilmiş halda 

hüquq mühafizə orqanları sisteminə ötürməsi kimi mühüm 

xüsusiyyətlərə malikdir. Biometrik texnologiyalar insanların 

avtomatik tanınmasını, onların davranış və ya fizioloji 

xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə şəxsiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Ən əsası odur ki, bu 

sistem insan orqanizmi üçün təhlükəli deyildir. Həmçinin 

bu, milli təhlükəsizlik sisteminin təkmilləşdirilməsi, 

qanunsuz miqrasiya və cinayətkarlıqla mübarizənin 

gücləndirilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda mərkəzdə vətəndaşların 

informasiya əldə etməsinin asanlaşdırılması məqsədi ilə elektron lövhələr və işarələr tətbiq 

edilməyə başlandı.  

 

 

Sumqayıt “ASAN xidmət” 

mərkəzinin açılışında Elektron Ərizə 

Doldurma avadanlığı istifadəyə verildi. 

Bu avadanlıq vasitəsilə mərkəzə 

müraciət edən vətəndaşlar elektron 

ərizələrini doldura və çap edə bilərlər. 

3 saylı “ASAN xidmət mərkəzinin 

açılışında “Exit poll” rəy sorğusunun 

fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bu tətbiq 

forması vətəndaşların göstərilən 

xidmətlərlə bağlı münasibətlərini 

öyrənməyə imkan verir.  
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Mərkəzdə tətbiq edilən növbəti 

yenilik Elektron Müraciət 

Köşklərinin quraşdırılması 

olmuşdur. Vətəndaşlar mərkəzlərdən 

köşk vasitəsilə 108 Çağrı mərkəzinə 

zəng edərək, canlı videobağlantı 

vasitəsilə xidmətlərdən razılıqlarını, 

təkliflərini və şikayətlərini bildirmək 

imkanı qazandılar. 

Gəncə “ASAN xidmət” 

mərkəzinin açılışında digər 

mərkəzlər ilə görüntülü əlaqəni təmin 

edən xüsusi avadanlıq yeni tətbiq 

forması kimi təqdim edilmişdir. Eyni 

zamanda digər mərkəzlərdə tətbiq edilən elektron məlumat mərkəzləri, elektron rəy sorğusu 

köşkləri, elektron şikayət köşkü, müasir məlumat  monitorları kimi innovativ yeniliklər Gəncə 

“ASAN xidmət” mərkəzində də vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. 

 

 “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət göstərmədiyi regionların əhalisinə xidməti 

çatdırmaq və elektron xidmətlərin istifadəsi ilə bağlı maarifləndirmə məqsədi ilə yeni tətbiq 

forması - səyyar xidmət avtobusları 2013-cü ildə fəaliyyətini uğurla başa çatdırmışdır.  
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Növbəti innovativ tətbiq ölkə çərçivəsində faydalı bir məhsulun istifadəyə verilməsi 

olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin qərarı əsasında yaradılmış Asan 

Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) – autentifikasiya və Asan İmza mobil elektron imza 

sertifikatlarını təqdim edir və dövlət strukturları, özəl sektor və vətəndaşlar tərəfindən 

sertifikatların və elektron imzaların istifadəsini təmin edən digər xidmətləri həyata keçirir.  

Asan İmza (Mobil imza) e-xidmətlərə daxil olan və 

rəqəmsal imzalar edən zaman kimliyi təsdiqləmək üçün mobil 

identifikasiyadır. Asan İmza (Mobil imza) bütün mövcud e-

xidmətlərdən istifadəni mümkün edir. 

 

 

 

Asan İmza (Mobil imza) əslində elektron mühitdə fiziki İD-karta bərabər sənəd kimi 

sertifikatlara bağlı olan mobil telefon SİM-kartıdır. Asan İmza (Mobil imza) ilə şəxsiyyət təsdiq 

edilir və sənədlərə rəqəmsal imza atılır. Estoniyalı dizaynerlər və art-direktorlardan ibarət 

Design Award 2013 ekspertlər heyətinin qərarı nəticəsində Asan İmza ən yaxşı korportiv 

identiklik nominasiyası üzrə ilin mükafatına layiq görülmüşdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asanimza.az/wp-content/uploads/2013/10/AsanImzaGirlAzr.transp.png
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Yeni xidmətlər 
 

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində vətəndaşlara təqdim 

edilən xidmətlərin sayı il ərzində artırılmış və siyahıya yeni xidmətlər əlavə edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 mart 2013-cü il tarixli 852 nömrəli Fərmanı ilə 

“əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı 

ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi (iş) icazələrin verilməsi” xidməti əsas 

xidmətlər siyahısına əlavə edilmişdir.  

Funksional yardımçı xidmətlərin siyahısı müəyyənləşdirilmiş, bank, sığorta, hüquqi 

yardım, tərcümə, tibb xidmətlərinin əhatə 

dairəsi tənzimlənmiş, rəsmi internet 

informasiya ehtiyatı və mərkəzlərdə 

quraşdırılan xüsusi terminallar vasitəsilə də 

xidmətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur.  

 

Dövlət Agentliyi tərəfindən qısa bir 

müddət ərzində qeyd edilən xidmətlərin ən 

yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün 

tədbirlər həyata keçirilmiş, vətəndaşların 

həmin xidmətlərdən istifadəsi bütün 

mərkəzlərdə təmin edilmişdir. 

  

Funksional 
yardımçı 
xidmətlər 

bank 

sığorta 

hüquqi 
yardım 

tərcümə tibb 

internet 
xidmətləri 

xüsusi 
terminallar 

23 göstərilən 
xidmət 

2 əlavə 
edilən 
əsas 

xidmət 

7 
funksional 
yardımçı 
xidmət 
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Risklərin idarəedilməsi 

 

Bu məsuliyyətli yoda Dövlət Agentliyinin çətinlikləri da az omamışdır. Bu səbəbdən artıq 

Dövlət Agentliyində tətbiq edilən keyfiyyəti idarəetmə sistemi sadəcə mövcud nöqsanların 

aradan qaldırılması deyil, eyni zamanda ortaya çıxa biləcək nöqsanların da müəyyən eilərək 

qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi mexanizmini də əhatə edir. 

Dövlət Agentliyində risklərin idarəedilməsi qlobal bir baxış açısı ilə ələ alınır. Orqanın 

qısa və uzun müdətli hədəflərinə çatmasına maneçilik törədəcək risk olduğu düşünülən 

stratejik, inzibati, maliyyə və digər çətinliklər rəhbərlikdən başlayaraq təşkilatın hər səviyyəsində 

qiymətləndirilir. Bu çərçivədə təşkil edilən şifahi və digər tapşırıqların, qabaqlayıcı tədbirlərin 

effektivliyinin ölçülməsi mexanizmi Dövlət Agentliyinə təsir edə biləcək stratejik, maliyyə, inzibati 

və digər risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, təsir və imkanlarının hesablanması, bu 

risklərin orqanın qurum olaraq risk alma profilinə uyğun idarə edilməsi, hesabatının 

hazırlanması və qərar alma mexanizmində nəzərə alınması və bu istiqamətdə daxili nəzarət 

sisteminin yaradılması və bu vasitə ilə rəhbərliyə tövsiyə və təkliflərin çatdırılması istiqamətində 

fəaliyyət davam etməkdədir. Bu fəaliyyətin mexanizmini aşağıdakı qrafikdə qısaca görmək 

mümkündür. 

 

 

 

Cari il ərzində 1 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində həyata keçirilən nəzarət və 

müşahidə tədbirləri nəticəsində Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru tərəfindən 1.625 

hal barədə qeydiyyat aparılmışdır. Mərkəzin rəhbərliyinə məlumat verməklə üzrlü səbəbdən işə 

gecikmə, işə gəlməmə və iş yerini vaxtından əvvəl tərk etmə ilə bağlı 195 hal barədə (ümumi 

•Mexanizmlər, 
qaydalar, 
təlimatlar və s. 

•Vətəndaşların 
hüquqlarının 
təminatı sektoru 

•Çağrı mərkəzi 

•Rəhbərlik •Nəzarət və 
qiymətləndirmə 
şöbəsi 
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aparılmış qeydiyyatın 12%-i) qeydiyyat aparılmışdır. Qeydiyyatı aparılmış 1.430 (88%) hal isə 

nöqsan xarakterlidir. Bu nöqsanlara əmək intizamı qaydalarının, xidməti davranış qaydalarının, 

operativliyin və geyim qaydalarının pozulması ilə bağlı pozuntu (nöqsan) halları daxildir. 

Ən çox nöqsan hallarına Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi - 457 nöqsan 

(onlardan 179-u əmək intizamı, 278-i geyim qaydaları, operativlik və s.), Notariat – 364 nöqsan 

(onlardan 156-ı əmək intizamı, 208-i operativlik və xidməti davranış qaydalarının pozulması), 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı - 274 nöqsan (onlardan 157-i əmək intizamı, 

117-i xidməti davranış qaydalarının, operativlik, məsuliyyət və s. prinsiplərin pozulması), Torpaq 

kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi – 161 nöqsan (onlardan 102-i əmək intizamı, 

59-u geyim qaydaları, operativlik və s.) xidmətləri üzrə qeydə alınmışdır. 

2 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində həyata keçirilən nəzarət və müşahidə tədbirləri 

nəticəsində Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru tərəfindən 597 hal barədə qeydiyyat 

aparılmışdır. Mərkəzin rəhbərliyinə məlumat verməklə üzrlü səbəbdən işə gecikmə, işə 

gəlməmə və iş yerini vaxtından əvvəl tərk etmə ilə bağlı 214 hal barədə (ümumi aparılmış 

qeydiyyatın 35.8%-i) qeydiyyat aparılmışdır. Qeydiyyatı aparılmış 383 (64.1%) hal isə nöqsan 

xarakterlidir.  

Ən çox nöqsan hallarına Notariat - 171 nöqsan (onlardan 111-i əmək intizamı, 60-ı 

davranış qaydaları, operativlik və s. pozulması), Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və 

dəyişdirilməsi – 167 nöqsan (onlardan 80-i əmək intizamı, 87-i davranış qaydaları, operativlik 

və s. pozulması), Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi - 72 nöqsan 

(onlardan 41-i əmək intizamı, 31-i davranış qaydaları, operativlik və s. pozulması), Vətəndaşlıq 

vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı – 69 nöqsan (onlardan 54-ü əmək intizamı, 15-i davranış 

qaydaları, operativlik və s. pozulması) xidmətləri üzrə yol verilmişdir.  

3 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində fəaliyyətə başladığı 25 sentyabr 2013-cü il 

tarixindən etibarən həyata keçirilən nəzarət və müşahidə tədbirləri nəticəsində Vətəndaşların 

hüquqlarının təminatı sektoru tərəfindən 245 hal barədə qeydiyyat aparılmışdır. Mərkəzin 

rəhbərliyinə məlumat verməklə üzrlü səbəbdən işə gecikmə, işə gəlməmə və iş yerini vaxtından 

əvvəl tərk etmə ilə bağlı 31 hal barədə (ümumi aparılmış qeydiyyatın 12.6 %-i) qeydiyyat 

aparılmışdır. Qeydiyyatı aparılmış 214 (67 %)   hal isə nöqsan xarakterlidir.  

Ən çox nöqsan hallarına Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi - 13 

nöqsan (onlardan 12-i işə davamiyyətin pozulması, 1-i xidməti davranış qaydalarının 

pozulması), Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı- 13 nöqsan (onlardan 10-u işə 

davamiyyətin pozulması, 2-i xidməti davranış qaydalarının pozulması, 1-i operativliyin 

pozulması), Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi – 10 nöqsan (onlardan 2-i işə 

davamiyyətin pozulması, 8-i nəzakətlilik, məsuliyyət və operativliyin pozulması), Notariat - 10 

nöqsan (onlardan 6-ı işə davamiyyətin pozulması, 1-i xidməti davranış qaydalarının pozulması, 

3-ü nəzakətlilik, məsuliyyət və operativliyin pozulması) xidmətləri üzrə yol verilmişdir.  

Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzində fəaliyyətə başladığı 15 may 2013-cü il tarixindən 

etibarən həyata keçirilən nəzarət və müşahidə tədbirləri nəticəsində Vətəndaşların hüquqlarının 

təminatı sektoru tərəfindən 450 hal barədə qeydiyyat aparılmışdır. Sumqayıt “ASAN xidmət” 

mərkəzinin rəhbərliyinə məlumat verməklə üzrlü səbəbdən işə gecikmə, işə gəlməmə və iş 
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yerini vaxtından əvvəl tərk etmə ilə bağlı 239 hal barədə (ümumi aparılmış qeydiyyatın 53.1%-i) 

qeydiyyat aparılmışdır. Qeydiyyatı aparılmış 211 (46.8%) hal isə nöqsan xarakterlidir.  

Ən çox nöqsan hallarına Notariat - 117 nöqsan (onlardan 79-u işə davamiyyətin 

pozulması, 38-i xidməti davranış qaydaları, operativlik və s.), Ümumvətəndaş pasportlarının 

verilməsi və dəyişdirilməsi - 78 nöqsan (onlardan 48-i işə davamiyyətin pozulması, 30-u xidməti 

davranış qaydalarının pozulması),  Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi – 100 

nöqsan (onlardan 76-ı işə davamiyyətin pozulması, 24-ü nəzakətlilik, məsuliyyət və operativliyin 

pozulması)  xidmətləri üzrə yol verilmişdir. 

Cari il ərzində “ASAN xidmət” mərkəzlərində göstərilmiş xidmətlərlə bağlı birbaşa 

Nəzarət və qiymətləndirmə şöbəsinə vətəndaşlardan poçt vasitəsilə 85, elektron formada 157, 

“Çağrı” mərkəzinə isə şikayət xarakterli 28 müraciət daxil olmuş və araşdırılmışdır.  

Müraciətlərə baxılması qaydalarına uyğun olaraq bütün müraciətlərə qanunla müəyyən 

olunmuş müddət çərçivəsində baxılmış və müvafiq qaydada cavablandırılmışdır. Daxil olmuş 

müraciətlər içərisində əsasən xidmətlərin bütün rayonlara göstərilməməsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin 

vaxtında hazır olmaması, növbənin çoxluğu, habelə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və 

dəyişdirilməsi xidməti üzrə vətəndaşların növbədə çox gözləməsi barədə şikayətlər çoxluq təşkil 

etmişdir. Nəzarət və qiymətləndirmə şöbəsi “ASAN xidmət”in facebook səhifəsinə daxil olan 

vətəndaş müraciətləri ilə bağlı “Çağrı” mərkəzi şöbəsi ilə əlaqəli fəaliyyət göstərmişdir. Cari il 

ərzində “ASAN xidmət”in facebook səhifəsinə 36 şikayət daxil olmuş və mərkəzlərdə dövlət 

orqanlarının göstərdikləri xidmətlərlə bağlı şikayətlər Şöbə tərəfindən araşdırılaraq 

cavablandırılmışdır. Şöbəyə təqdim olunmuş hər bir şikayətə ayrı-ayrılıqda baxılmış, zərurət 

olduqda mərkəzlərdə müvafiq araşdırma aparılmış və pozuntu aşkar olunduğu təqdirdə 

qarşısının alınması, təkrarlanmaması və mənfi nəticələrin aradan qaldırılması üçün müvafiq 

tədbirlər görülmüşdür. 

Mərkəzlərə gələn təxminən 26.000 sayda vətəndaşın xidmətlər haqqında rəyi öyrənilərək 

vətəndaş məmnunluğunun ölçülməsində bilavasitə onların iştirakı təmin edilmişdir. 

Mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və 

rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə aparılan nəzarətin uğurlu nəticələrindəndir ki, 

yanvar-iyun ayları dövründə bir mərkəz üzrə etik davranış qaydaları ilə bağlı qeydə alınan 

pozuntu sayı (55), iyul-noyabr ayları dövründə mərkəzlərin sayının dördə yüksəlməsinə 

baxmayaraq aşağı (43-ə) düşmüşdür. 
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“ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətinin qarşılıqlı müqayisəsi 

 

Aşağıda təqdim edilmiş qrafik “ASAN xidmət” mərkəzləri və Səyyar “ASAN xidmət” 

məntəqələri üzrə əsas statistik göstəriciləri – müraciətlərin sayı, göstərilmiş xidmətlərin 

sayı və müraciətlərin orta gündəlik sayını əks etdirir: 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzlərin fəaliyyətinin qarşılıqlı müqayisəsi zamanı 

mərkəzlərin fəaliyyətdə olduqları günlərin sayını da nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, 

hesabat dövrü üzrə 1 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi 332 gün, Sumqayıt “ASAN 

xidmət” mərkəzi 221 gün, 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi 201 gün, 3 saylı Bakı 

“ASAN xidmət” mərkəzi 93 gün, Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzi isə 7 gün fəaliyyət 

göstərmişdir. Mərkəzlər üzrə əsas göstəricilərin müqayisəli cədvəl forması təqdim edilir: 
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"ASAN xidmət" mərkəzləri və Səyyar "ASAN xidmət" 
Əsas Statistik Göstəricilər 

Müraciətlərin ümumi sayı Göstərilmiş xidmətlərin sayı Müraciətlərin orta gündəlik sayı (son aya əsasən) 
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Növbəti müqayisəli təsvir forması isə hər beş mərkəz üzrə müraciətlərin aylıq 

həcmini göstərir: 

Müraciətlərin orta gündəlik sayının mərkəzlər üzrə ümumi təhlilindən aşağıdakı 

nəticələri əldə etmiş oluruq: 

 Ümumvətəndaş pasportları üzrə ən çox müraciət 1 və 2 saylı Bakı “ASAN 

xidmət” mərkəzləri üzrə qeydə alınmışdır (156 müraciət); 

 Şəxsiyyət vəsiqələri üzrə ən çox müraciət 1 və 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” 

mərkəzləri üzrə qeydə alınmışdır (447 müraciət); 

Cəmi
Sənəd 

qəbulu

Hazır 

sənəd

1 1 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 332 330 594 284 455 106 577 177 878 1 152 90,5%

2 Sumqayıt "ASAN xidmət" mərkəzi 221 196 251 158 893 63 707 95 186 812 81,0%

3 2 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 201 239 277 199 414 79 949 119 465 1 222 87,0%

4 3 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 93 84 133 70 388 30 896 39 492 876 84,8%

5 Gəncə "ASAN xidmət" mərkəzi 7 4 479 3 034 1 683 1 351 640 67,7%

854 734 716 184 282 812 433 372 4 702 85,8%

Fəaliyyətdə 

olduğu 

günlərin sayı

Müraciətlərin Statistikası

CƏMİ

№ Xidmət mərkəzləri Müraciətlərin 

ümumi sayı

Müraciətlərin 

orta gündəlik 

sayı (son aya 

əsasən)

Müraciətlərin 

təmin olunma 

dərəcəsi (son 

aya əsasən)

Xidmət göstərilib
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 Sürücülük vəsiqələri üzrə ən çox müraciət 2 saylı Bakı və Gəncə “ASAN 

xidmət” mərkəzləri üzrə qeydə alınmışdır (55 müraciət); 

 Notariat fəaliyyəti üzrə ən çox müraciət 2 saylı Bakı və Sumqayıt “ASAN 

xidmət” mərkəzləri üzrə qeydə alınmışdır (161 müraciət); 

 Əmlak sənədləri üzrə ən çox müraciət 1 və 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” 

mərkəzləri üzrə qeydə alınmışdır (71 müraciət). 

Təminat İndeksinin mərkəzlər üzrə qarşılıqlı müqayisəsinə əsasən hesabat ilində 

qeydə alınmış bütün müraciətlər üzrə ən yüksək Təminat indeksi 1 saylı Bakı “ASAN 

xidmət” mərkəzində müşahidə edilmişdir: 

 

 

Məlumat üçün qeyd edək ki, Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzi üzrə Təminat 

indeksinin nisbətən aşağı olması bu mərkəzin yeni fəaliyyətə başlaması ilə izah oluna 

bilər. Belə ki, mərkəzlərin fəaliyyətə başladığı ilk günlərdə vətəndaşların mərkəzlərin 

fəaliyyəti, burada təqdim edilən xidmətlər və zəruri hüquqi biliklər haqqında kifayət qədər 

məlumata malik olmamaları yönləndirmə və imtina hallarının nisbətən çox olmasına, bu 

da nəticə etibarı ilə Təminat indeksinin müəyyən dərəcədə aşağı olması ilə nəticələnir. 
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Pilot layihə 

“ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan səyyar xidmətin 

təşkili istiqamətində Dövlət Agentliyi tərəfindən 2013-cü il ərzində davamlı iş aparılmışdır. 

Xüsusi tərtibatlı avtomobillər vasitəsilə həyata keçirilən ödənişli səyyar xidmətin 

“ASAN xidmət” mərkəzində göstərilən bütün xidmətləri əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Bu 

istiqamətdə xidmətin göstərilməsi mexanizmi müəyyən edilmiş və müvafiq normativ 

tənzimləmələr həyata keçirildikdən sonra başlaması üçün hazırlanmışdır. Belə ki, 

vətəndaşdan internet saytı, “108” Çağrı xidməti və ya bilavasitə mərkəzdə  səyyar xidmətlə 

 bağlı müraciətlərin (xidmət tələbi) qəbul edilərək mərkəzləşdirilmiş banka daxil edilməsi və 

həmin gün ən yaxın “ASAN xidmət” mərkəzinin səyyar operatorlar qrupuna ötürülməsi 

planlaşdırılır. Sifarişçilər onlara bildirilən vaxta uyğun olaraq arzu etdikləri ünvanda Səyyar 

Xidmət Qrupu ilə görüşərək sənədləri və ödəniş qəbzini təslim alacaq və tələb olunan 

xidmət üzrə sənədlər hazırlanaraq müvafiq ünvanda sifarişçiyə təqdim ediləcəkdir.  

2013-cü il ərzində “ASAN xidmət” mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionlardakı 

əhaliyə xidmətlərin çatdırılması və mərkəzlərə gəlmədən vətəndaşların xidmətlərdən 

yararlanmalarını təmin etmək üçün səyyar avtobuslar vasitəsilə pilot layihə həyata 

keçirilmişdir. Xüsusi müasir texnoloji avadanlıqla təchiz edilmiş avtobuslar ümummilli lider 

Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə İstanbuldan Bakıya tanıtım yürüyüşünə 

başlamış və artıq may ayında Xırdalan şəhərində həyata keçirilən sınaq təcrübəsindən 

sonra iyun ayından etibarən səyyar formada əhaliyə xidmət göstərməyə hazır hala 

gəlmişdir. 

 

 

Avtobuslar maratona Şirvan-Hacıqabul və Quba-Qusar-Xaçmaz istiqamətində 

başlamış, 19 iyun – 3 iyul tarixləri arasında Sabirabad - Saatlı, 29 iyun – 13 iyul tarixləri 

arasında Şamaxı - Qobustan – Ağsu, 6 iyul – 20 iyul tarixləri arasında Salyan – Neftçala, 

18 iyul – 29 iyul tarixləri arasında İsmayıllı, 23 iyul – 2 avqust tarixləri arasında Astara, 1 

avqust – 15 avqust tarixləri arasında Qəbələ, 4 avqust – 17 avqust tarixləri arasında 
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Kürdəmir, 18 avqust – 2 sentyabr tarixləri arasında Ağcabədi – Ağdam, 22 avqust – 4 

sentyabr tarixləri arasında Lənkəran – Lerik, 9 sentyabr – 21 sentyabr tarixləri arasında 

Masallı – Yardımlı, 25 sentyabr – 8 oktyabr tarixləri arasında Cəlilabad – Biləsuvar, 12 

oktyabr – 23 oktyabr tarixləri arasında İmişli, 19 oktyabr – 2 noyabr tarixləri arasında Şəki 

– Oğuz, 26 oktyabr – 6 noyabr tarixləri arasında Ucar – Zərdab, 5 sentyabr – 9 sentyabr və 

7 – 16 noyabr tarixləri arasında Yevlax – Mingəçevir, 11 noyabr – 22 noyabr tarixləri 

arasında Ağdaş – Göyçay, 20 noyabr – 28 noyabr tarixləri arasında Bərdə - Tərtər, 25 

noyabr – 4 dekabr tarixləri arasında Beyləqan – Füzuli rayon və şəhərlərində fəaliyyət 

göstərmişdir. 

 

Səyyar xidmət avtobuslarına xidmətlərlə bağlı daxil olan 58.603 müraciətdən, 

49.935-i təmin edilmişdir. Xidmət dövründə eyni zamanda vətəndaş sorğuları həyata 

keçirilmiş və vətəndaşların təklif və istəkləri qeydə alınmışdır.  
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Səyyar “ASAN xidmət” 
Müraciətlərin ümumi təhlili 

Səyyar “ASAN xidmət” “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət dairəsinə daxil 

olmayan regionlarda dövlət xidmətlərinin vətəndaşlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi 

məqsədilə xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş avtomobillər və iritutumlu avtobuslar 

vasitəsilə dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara çatdırılmasından ibarətdir. 

5 iyun tarixindən 4 dekabr tarixinədək fəaliyyət göstərmiş Səyyar “ASAN xidmət” 

eyni anda 2 marşurut - şimal və cənub istiqamətləri - üzrə hərəkət edərək 20 məntəqədə 

37 rayonun əhalisinə xidmət göstərmişdir. 

Hesabat dövründə Səyyar “ASAN xidmət” məntəqələrindən (bundan sonra – 

Məntəqələr) əldə edilmiş statistik məlumatlara əsasən Məntəqələrdə ümumilikdə 58 603 

müraciət qeydə alınmışdır. Bu müraciətlərin 4.068-ini elektron növbə tutub lakin müvafiq 

xidməti bölmələrə yaxınlaşmayanlar təşkil etdiyi üçün faktiki müraciətlərin sayı 54 535 

olmuşdur. Orta statistik göstəriciyə gəlincə dövr ərzində hər gün orta hesabla 371 müraciət 

qeydə alınmışdır. 

Müraciətlərin nəticələrinə gəlincə isə müraciət etmiş 58 603 vətəndaşdan 49.935-nə 

xidmət göstərilmiş, 2.932-nə məsləhət verilmiş, 805-i yönləndirilmiş, 863 nəfərin 

müraciətindən isə imtina edilmişdir. Müraciətlərin nəticələri ilə bağlı qeyd edilmiş statistik 

məlumatların faiz bölgüsü aşağıdakı qrafikdə təqdim edilir. Müraciətlərin nəticələrinin 

orqanlar və xidmətlər üzrə rəqəmlə ifadəsi isə Cədvəl 1-də (səh.57) verilmişdir. 
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Müraciətlərin məntəqələr üzrə təhlili 

Aşağıda təqdim edilmiş cədvəl dövlət xidmətlərinin təqdim edildiyi 20 məntəqənin 

hər birinin fəaliyyəti haqqında əsas statistik göstəriciləri əks etdirir: 

 

Müraciətlərin həm ümumi, həm də orta gündəlik sayı ən çox Salyan rayonunda 

(müvafiq olaraq 4.714 və 337 müraciət) fəaliyyət göstərən məntəqədə qeydə alınmışdır. 

Orta gündəlik müraciət sayı ən az Ucar rayonunda (149), ümumi müraciət sayının 

minimal həcmi isə İmişli rayonunda (1.561) qeydə alınmışdır. 

Qeyd edək ki, məntəqələr üzrə müraciətlərin ümumi sayı müqayisə edilərkən səyyar 

xidmətin fəaliyyət göstərdiyi günlərin sayı nəzərə alınmalıdır. 

Təqdim edilmiş növbəti təsvir isə məntəqələr üzrə sözügedən statistik məlumatların 

qrafiki formasıdır. 

Fəaliyyətdə 
olduğu 

günlərin sayı

Müraciətlərin 
sayı

Göstərilmiş 
xidmətlərin 

sayı
Digər hallar

Müraciətlərin 
orta gündəlik 

sayı

Müraciətlərin 
təmin olunma 

dərəcəsi

1 Şirvan, Hacıqabul 11 2955 2209 746 269 74,8%

2 Quba, Qusar, Xaçmaz 14 3964 3345 619 283 84,4%

3 Sabirabad, Saatlı 12 2797 2373 424 233 84,8%

4 Şamaxı, Qobustan, Ağsu 14 4107 3590 517 293 87,4%

5 Salyan, Neftçala 14 4714 3903 811 337 82,8%

6 İsmayıllı 11 3158 2743 415 287 86,9%

7 Astara 9 2636 2282 354 293 86,6%

8 Qəbələ 12 2886 2455 431 241 85,1%

9 Kürdəmir 12 2880 2491 389 240 86,5%

10 Ağcabədi, Ağdam 14 3398 2783 615 243 81,9%

11 Lənkəran, Lerik 11 2546 2032 514 231 79,8%

12 Yevlax, Mingəçevir 13 3813 3220 593 293 84,4%

13 Masallı, Yardımlı 12 2159 1888 271 180 87,4%

14 Cəlilabad, Biləsuvar 12 2576 2268 308 215 88,0%

15 İmişli 9 1561 1354 207 173 86,7%

16 Şəki, Oğuz 13 3643 2975 668 280 81,7%

17 Ucar, Zərdab 11 1642 1493 149 149 90,9%

18 Göyçay, Ağdaş 11 3104 2806 298 282 90,4%

19 Bərdə, Tərtər 8 2131 1850 281 266 86,8%

20 Beyləqan, Füzuli 7 1933 1875 58 276 97,0%

158 58603 49935 8668 371 85,2%CƏMİ

158 Günlük Yekun

№ Xidmət növləri
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Daxili İşlər 
Nazirliyi 
88.3% 

Dövlət Torpaq və 
Xəritəçəkmə 

Komitəsi 
1.6% 

Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu 

1.7% 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

1.8% 

Ədliyyə Nazirliyi 
6.5% 

Səyyar "ASAN xidmət" 
Müraciətlərin dövlət orqanları üzrə bölgüsü 

 

Müraciətlərin orqanlar və xidmətlər üzrə təhlili 

Orqanlar və xidmət 

növləri üzrə aparılmış 

statistik müşahidələr onu 

göstərir ki, qeydə alınmış 

müraciətlərin böyük 

əksəriyyəti – 88.3%-i Daxili 

İşlər Nazirliyinin (51 767 

müraciət) payına düşür ki, 

bu fakt da bu orqan 

tərəfindən göstərilən 

xidmətlərin sayı və 

kütləviliyi ilə izah oluna 

bilər. Növbəti ən çox 

müraciət 6.5% təşkil 

etməklə Ədliyyə Nazirliyinin 

notariat fəaliyyəti xidmətinin 

(3 813 müraciət) payına düşür. Ən az müraciət isə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 

Komitəsinin (941 müraciət) göstərdiyi xidmət üzrə qeydə alınmışdır – 1.6%. 
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Digər statistik təsvir isə hər bir orqan üzrə qeydə alınmış müraciətlərin orta gündəlik 

sayını göstərir. Hesabat dövrü ərzində Məntəqələrdə hər gün orta hesabla Daxili İşlər 

Nazirliyinin xidmətləri üzrə 328, Ədliyyə Nazirliyinin xidmətləri üzrə isə 24 müraciət qəbul 

edilmişdir. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təqdim etdiyi xidmət üzrə isə hər gün orta 

hesabla 7 müraciət qeydə alınmışdır: 

Müraciətlərin dövlət orqanları və xidmət növləri üzrə Təminat indeksinə gəlincə isə 

ən çox təmin olunan xidmətlərə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan xidmətlər 

daxildir: sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (92%), ümumvətəndaş pasportlarının 

verilməsi və dəyişdirilməsi (91%), şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi 

xidməti (90%). Daxili İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi üzrə ümumi Təminat İndeksi isə 

müvafiq olaraq 91% və 59% təşkil edir ki, bu da dövlət orqanları arasında 2 ən yüksək 

göstərici hesab olunur. 

Təminat İndeksinin ən aşağı səviyyəsinin müşahidə olunduğu hal isə Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondu (4%) tərəfindən göstərilən xidmət üzrə qeydə alınmışdır. Müraciətlərin, 

göstərilmiş xidmətlərin və müraciətlərin təmin olunma dərəcəsinin həm orqanlar, həm də 

xidmətlər üzrə göstəriciləri aşağıdakı qrafiklərdə verilmişdir: 

328 

24 

6 

7 

6 

0 100 200 300 400

Daxili İşlər Nazirliyi 

Ədliyyə Nazirliyi 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

Səyyar "ASAN xidmət" 
Müraciətlərin dövlət orqanları üzrə orta gündəlik həcmi 
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CƏMİ 58603 49935 33141 16794 4068 2932 805 863

Daxili İşlər Nazirliyi 51767 47089 32495 14594 3784 205 28 661

şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi 19864 17846 17846 0 1699 73 21 225

ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi 16084 14649 14649 0 1122 85 0 228

sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi 15819 14594 0 14594 963 47 7 208

məhkumluq barədə arayışların verilməsi 0 0 0 0 0 0 0 0

Milli Arxiv İdarəsi 0 0 0 0 0 0 0 0

hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi 0 0 0 0 0 0 0 0

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 941 341 308 33 29 351 217 3

torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi 941 341 308 33 29 351 217 3

Dövlət Miqrasiya Xidməti 0 0 0 0 0 0 0 0

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, 

habelə daimi yaşamaq üçün immiqrant statusunun əldə 

edilməsi ilə bağlı sənədlərin verilməsi

0 0 0 0 0 0 0 0

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 998 43 43 0 34 786 120 15

əmək pensiyalarının təyin edilməsi 998 43 43 0 34 786 120 15

Vergilər Nazirliyi 0 0 0 0 0 0 0 0

kommersiya hüquqi şəxslərin və vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı 0 0 0 0 0 0 0 0

Dövlət Gömrük Komitəsi 0 0 0 0 0 0 0 0

gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün 

sənədlərin qəbulu
0 0 0 0 0 0 0 0

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 1084 215 188 27 51 506 229 83

Ədliyyə Nazirliyi 3813 2247 107 2140 170 1084 211 101

doğumun qeydə alınması, ölümün qeydə alınması, övladlığa 

götürmənin qeydə alınması, atalığın müəyyən edilməsinin qeydə 

alınması, nikahın qeydə alınması, nikahın pozulmasının qeydə 

alınması, adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə 

alınması, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı 

haqqında şəhadətnamələrin (təkrar şəhadətnamələrin) verilməsi

0 0 0 0 0 0 0 0

notariat fəaliyyəti 3813 2247 107 2140 170 1084 211 101

Xidmət göstərilib

Müraciət 

olunub

Orqanların və xidmətlərin adı

Cəmi
Sənəd 

qəbulu

Hazır 

sənəd

CƏDVƏL  1

158 Günlük Yekun

Nömrə 

götürülüb, 

istifadə 

olunmayıb

Məsləhət 

verilib

Yönləndi-

rilib

İmtina 

edilib
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Fəaliyyət şəbəkəsi 
 

Şəxslərin “ASAN xidmət” mərkəzlərinə gəlmədən telefon, sosial şəbəkələr və 

onlayn əlaqə vasitəsilə mərkəzlərdə göstərilən bütün xidmət növləri və tələb edilən 

sənədlər barədə məlumat alması, növbə tutulması, mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı şikayət 

və təkliflərin verilməsi, müraciətlərin qəbulu, baxılması və operativ cavablandırılması, 

dövlət orqanlarının göstərdikləri bütün xidmətlər üzrə informasiya xidmətini həyata keçirən 

“108” nömrəli “Çağrı” mərkəzi 1 fevral 2013-cü il tarixində Dövlət Agentliyinin struktur 

bölməsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. “Çağrı” mərkəzi eyni zamanda Dövlət Agentliyinin 

“Qaynar xətt” funksiyasını da yerinə yetirir.  

Vətəndaşların informasiya əldə etməsi onlara bilavasitə xidmət göstərən 108 vahid 

telefon nömrəsinin fəaliyyəti, www.asan.gov.az internet saytı üzərindən onlayn əlaqə, 

mərkəzlərdə quraşdırılmış şikayət köşkləri vasitəsilə həyata keçirilən videoqəbul vasitəsilə 

daha da asanlaşdırılmışdır. Belə ki, vətəndaşlar mərkəzlərə gəlmədən xidmətlər ilə bağlı 

informasiya əldə etmək, aldıqları xidmətlər ilə bağlı məmnunluqlarını, şikayətlərini və ya 

müşahidə etdikləri nöqsanları çatdırmaq üçün “Çağrı” mərkəzinə zəng edə bilərlər. İl 

ərzində bu vasitə ilə 66 şikayət qeydə alınmışdır. Bununla yanaşı mərkəzlərdə 

quraşdırılmış xüsusi avadanlıq - şikayət köşkləri vasitəsilə “Çağrı” mərkəzi ilə birbaşa 

əlaqə yaratma imkanı təmin edilmişdir. “Çağrı” mərkəzi eyni zamanda rəsmi internet saytı 

üzərindən onlayn əlaqə vasitəsilə vətəndaşların suallarını cavablandırma, irad və 

təkliflərini qəbul etmə imkanına sahibdir. Bu vasitə ilə cari il ərzində 9.391 vətəndaş ilə 

http://www.asan.gov.az/


 
 

62 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

HESABAT - 2013 

5,995 

4,330 

7,595 

10,698 

13,566 

17,302 

14,366 

18,453 

16,669 

14,679 
15,748 

300 271 
345 

465 

678 
752 

653 

879 
833 

734 716 

-500

-100

300

700

1100

0

10,000

20,000

30,000

Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr

Çağrı Mərkəzinə daxil olan zənglərin aylar üzrə ümumi və orta gündəlik sayı 

Aylıq Orta gündəlik 

onlayn əlaqə həyata keçirilmişdir. Vətəndaşların mərkəzlər və mərkəzlərdə göstərilən 

xidmətlər barəsində məlumatlandırılması üçün sosial şəbəkələrdən də (Facebook, Twitter) 

geniş istifadə olunur. İl ərzində mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrdən daxil olan 22.690 

müraciət “Çağrı” mərkəzi tərəfindən cavablandırılmışdır. 

Vətəndaş müraciətlərinin “Çağrı” mərkəzi tərəfindən qəbulu və cavablandırılması 

prosesinin keyfiyyətlə həyata keçirilməsi üçün şöbənin əməkdaşlarının beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində keçirilmiş tədbirlərdə iştirakı təmin edilmişdir. 2013-cü 

il ərzində “Çağrı” mərkəzinə 139.401 vətəndaş zəngi daxil olmuş və operatorlar tərəfindən 

cavablandırılmışdır. 

 

Statistik təhlil 

 
Hesabat dövrü ərzində “Çağrı” mərkəzinə ümumilikdə 139.401 zəng daxil olmuşdur 

ki, bu da orta hesabla hər gün 609 zəng deməkdir (yalnız iş günləri nəzərə alınmaqla). 

Qeydə alınmış zənglərin aylar üzrə ümumi və orta gündəlik sayı aşağıdakı qrafiki təsvirdə 

verilmişdir: 

Həm ümumi, həm də orta gündəlik say üzrə ən yüksək göstərici sentyabr ayında 

qeydə alınmışdır (müvafiq olaraq, 18.453 və 879). 

 



 
 

63 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

HESABAT - 2013 

Dövlət orqanları üzrə təhlilin nəticələrinə əsasən ümumi zənglərin təxminən yarısı - 

53.5%-i Daxili İşlər Nazirliyinin göstərdiyi xidmətlər ilə bağlı olmuşdur. Ədliyyə Nazirliyinin 

təqdim etdiyi xidmətlərlə bağlı 17.591 zəng (12.6%), “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 

fəaliyyəti ilə bağlı isə 13.975 zəng (10%) daxil olmuşdur. 2013-cü il üzrə zənglərin orqanlar 

üzrə sayı və faiz bölgüsü aşağıdakı qrafikdə təqdim edilir: 
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Elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsi 

 

Ölkədə elektron xidmətlərin təşkili prosesinin sürətləndirilməsi və göstərilməsi 

prosedurunun sadələşdirilməsi, bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi 

ilə dövlət orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsini Dövlət 

Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 706 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”dən irəli gələn 

vəzifələrinin icrası çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin mütəxəssisləri ilə 

birlikdə həyata keçirmişdir. 

Dövlət Agentliyi qarşısında duran vəzifələrə məsuliyyətli yanaşması və sərgilədiyi 

peşəkar fəaliyyətlə xüsusilə seçilmişdir. Dövlət Agentliyinin elektron xidmətlərin təşkili və 

təkmilləşdirilməsi prosesinin sürətləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər 

peşəkarlıq nümunəsi təşkil edir. 

Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsi 40 dövlət 

orqanının göstərdiyi 439 elektron xidmət üzrə həyata keçirilmişdir. Bu xidmətlərdən 425-i 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr tarixli 235 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş, “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”na (bundan sonra - Siyahı) 

daxil edilmişdir, 14-ü isə Siyahıda olmayan, lakin elektron təqdim edilən xidmətlərdir. 

Qiymətləndirmə zamanı ilkin olaraq, hər bir dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilən 

elektron xidmətlər haqqında həmin orqanın rəsmi internet saytının “Elektron Xidmətlər” 

bölməsi və Elektron Xidmətlər Portalı üzərindən məlumatlar toplanmış, sonra isə elektron 

xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri olan texniki parametrlərin müəyyənləşdirilməsi 

məqsədilə Qaydaların 5-ci bəndinə uyğun olaraq yerində baxış və xidməti təqdim edən 

orqanın əməkdaşları ilə görüş keçirilmişdir.  

Qeyd olunan mərhələlər zamanı əldə olunmuş məlumatlar işçi qrupu tərəfindən 

təhlil olunmuş və “Elektronlaşma və əlaqəlilik səviyyəsi”, “İnformasiya açıqlığı və 

əldəolunma (giriş) səviyyəsi”, “İstifadə rahatlılığı səviyyəsi” meyarları üzrə 

qiymətləndirmələr aparılmışdır. Bu zaman hər bir xidmətin “Xidmətin elektronlaşma 

səviyyəsi”, “Digər dövlət orqanlarının elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə 

edilməsi”, “Xidmətin elektron xidmətlər reyestrində qeydə alınması”, “Elektron imza ilə 

təminat”, “İnzibati reqlamentin olması”, “Xidmətin “Elektron hökumət” portalında 

mövcudluğu”, “Sənəd nümunələrinin (ərizə, blank və digər) elektron formasının 

yerləşdirilməsi”, “Elektron xidmətlərdən istifadə qaydaları haqqında dolğun, aktual və 

düzgün məlumat əldə etmək imkanlarının mövcudluğu”, “Ərizə və sənədlərin skan edilmiş 

surətlərinin elektron formada qəbul edilməsi imkanı”, “Təsdiqetmə bildirişinin 

göndərilməsinin və həmin sənədlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və 

müddətdə baxılmasının təmin edilməsi”, “Xidmətin göstərilməsinin gedişatı barədə 
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69% 

31% 

Elektronlaşmış xidmətlərin sayı 

Elektronlaşmamış xidmətlərin sayı 

55% 

45% 

Tam elektronlaşmış  Qismən elektronlaşmış  

istifadəçilərin məlumat almaq imkanlarının mövcudluğu”, “Ödənişin real vaxt rejimində 

elektron formada ödənilməsi imkanının mövcudluğu” kimi parametrlərə uyğunluğu 

araşdırılmışdır. 

Elektron xidmətlər üzrə ümumi göstəricilər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

 

Ümumi elektronlaşma ilə bağlı: 

Elektronlaşmış xidmətlərin sayı – 

 305 ədəd 

Elektronlaşmamış xidmətlərin sayı – 

137 ədəd 

 

 Qiymətləndirmə dövründə “Elektron 

xidmət növlərinin Siyahısı”nda olan  425 

elektron xidmətdən 288-i elektron formada 

təqdim edilmiş, 137-i isə həmin dövr üçün 

elektronlaşmamışdır.  

14 xidmət isə Siyahıda olmayan, lakin 

elektron təqdim edilən xidmətlərdir.  

Beləliklə, qiymətləndirmə dövründə “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nda olan 

xidmətlərin 69%-i elektronlaşmış, 31%-i isə elektronlaşmamışdır.  

 

Xidmətlərin elektronlaşma səviyyəsi ilə bağlı: 

Tam elektronlaşmış xidmətlərin sayı  

- 168 ədəd 

Qismən elektronlaşmış xidmətlərin sayı  

– 137 ədəd 

 

Qiymətləndirmə dövründə elektron 

həyata keçirilən 305 xidmətdən 168-i tam 

elektron formada təqdim edilmiş, 137-i isə 

həmin dövr üçün qismən 

elektronlaşmışdır. 

Beləliklə, xidmətlərin cəmi 55%-i tam elektronlaşmış, 45%-i isə qiymətləndirmə 

dövründə ancaq qismən elektronlaşmışdır.  
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2% 
27% 

46% 

25% 

qeyri-kafi kafi yaxşı əla 

 

 Xidmətlərin təşkili və göstərilmə səviyyəsi ilə bağlı: 

Qiymətləndirmə dövründə elektron formada həyata keçirilən 305 xidmətin  təşkili və 

göstərilmə səviyyəsi aşağıdakı kimi qiymətləndirilmişdir. 

 

 “Qeyri-kafi” qiymətləndirilmiş xidmət  

- 5 ədəd 

“Kafi” qiymətləndirilmiş xidmət  

– 83 ədəd 

“Yaxşı” qiymətləndirilmiş xidmət 

- 142 ədəd 

“Əla” qiymətləndirilmiş xidmət 

 – 75 ədəd 

 

 

 İnformasiya açıqlığı ilə bağlı: 

“Elektron hökumət” portalına daxil edilmiş  xidmətlərin sayı - 163 ədəd 

Elektron xidmətlər reyestrinə daxil edilmiş xidmətlərin sayı - 274 ədəd 

 

439 elektron xidmətdən cəmi 163-ü, yəni 37%-i “Elektron hökumət” portalında 

təqdim edilir, qalan 276 xidmət (63%) isə portalda təqdim edilmirdi. 

Elektron xidmətlər reyestrinə isə  439 elektron xidmətdən 262-i, yəni 60%-i daxil 

edilmiş, qalan 171 xidmət (40%) isə qiymətləndirmə aparılan dövrdə reyestrə daxil 

edilməmişdir. 
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15% 

15% 

70% 

İnfrastruktur qənaətbəxş deyil 

İnfrastruktur qənaətbəxşdır 

İnfrastruktur qismən qənaətbəxşdir 

  

Qiymətləndirmə dövründə dövlət 

orqanlarında İKT infrastrukturu, 

informasiya sistemləri və ehtiyatlarının 

formalaşdırılması ilə bağlı müəyyən 

problemlər aşkar edilmişdir.  

 

Belə ki, qiymətləndirmə aparılmış 

40 dövlət orqanından 6-da (15%) İKT 

infrastrukturu qənaətbəxş, 28-də (82%) 

infrastruktur qismən qənaətbəxş hesab 

edilmiş, 6 dövlət orqanında (18%) İKT 

infrastrukturu qənaətbəxş hesab 

edilməmişdir. (Şəkil 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. 
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Elektronlaşmanın təşviqi üzrə layihələr 

 

 “Elektron hökumət” dövlət proqramlarının davamı çərçivəsində “Elektron hökumət” 

portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi və elektron xidmətlərin genişləndirilməsi ilə 

bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 5 fevral tarixli 813 

nömrəli Fərmanının 2.1-ci bəndinə müvafiq olaraq ölkədə elektronlaşma prosesinin 

sürətləndirilməsi məqsədi ilə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikası Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə tədbirlər həyata keçirmişdir. Bunlardan ilki 

“2013-2015-ci illərdə dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və “elektron 

hökumət”in inkişafına dair Dövlət Proqramı” layihəsinin hazırlanmasıdır. Layihədə digər 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, qeyri hökumət təşkilatlarının və ictimaiyyət 

nümayəndələrinin mövzu ilə bağlı səmərəli təklifləri nəzərə alınmışdır.  

Eyni zamanda, “Elektron hökumət” portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 

və elektron xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2013-cü il tarixli 813 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi 

ilə müəyyən edilən dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının yaradılmasının və 

idarə edilməsinin tənzimlənməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi tapşırığı və “Azərbaycan 

Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi 

ilə bağlı Tədbirlər Planı” nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə “Dövlət informasiya sistemləri və ehtiyatları haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu” layihəsi hazırlanmışdır. Qeyd edilən layihənin 

qanunlaşması ölkədə mövcud dövlət xidmətlərinin siyahısının müəyyən edilməsi, vahid 

sistem üzrə elektronlaşdırılması, informasiya ehtiyatlarının vahid infrastruktur istifadə 

edilərək inteqrasiyası və qarşılıqlı istifadəsi ilə bağlı normativ bazanın təkmilləşməsinə 

xidmət edəcəkdir. 

Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə ölkədə müxtəlif informasiya ehtiyatlarının və 

fəaliyyətlərin elektronlaşdırılması istiqamətində layihələr hazırlanmışdır. Bunlara nümunə 

olaraq “Elektron mənzil növbəsi və bölgüsü”, “Arxiv fondunun elektronlaşması” layihələri 

göstərilə bilər. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və 

icra hakimiyyəti orqanlarının mütəxəssisləri ilə aparılmış müzakirələr nəticəsində "Elektron 

mənzil növbəsi və bölgüsü" sisteminin Konsepsiyası hazırlanmışdır.  

Hazırda qeyd edilən konsepsiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı normativ sənədlərin 

layihəsi üzərində Dövlət Agentliyi və müvafiq qurum mütəxəssisləri tərəfindən iş aparılır. 

Milli Arxiv İdarəsinin sərəncamında olan milli arxiv fondunun elektron daşıyıcılar üzərinə 

köçürülməsi, idarə tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin elektron formada təşkilinin təmin 

edilməsi üçün layihə təqdim edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına 

uyğun olaraq normativ sənədlərin layihəsi hazırlanmışdır. 

Bu sahədə təqdim edilən nümunələrin siyahısına “Gənclər və İdman Nazirliyinin 

Gənclər təşkilatları və idman obyektlərinin elektron sisteminin yaradılması layihəsi”, “İnfo 
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vətəndaş layihəsi”ni və “Elektron parkinq sistemi layihəsi”ni də daxil etmək mümkündür. İlk 

layihədə gənclər təşkilatları və gənclər haqqında məlumatların elektronlaşdırılması, 

toplanması, yerləşdirilməsi və yenilənməsi, mükafatlara layiq görülmüş şəxslər haqqında 

informasiyaların yerləşdirilməsi, gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi 

üçün keçirilən müsabiqələrin elektronlaşdırılması  nəzərdə tutulmuşdur.  

Digər layihə vasitəsi ilə bələdiyyə işçilərinin, icra hakimiyyəti işçilərinin və 

podratçılarının (podratçı şirkətlərin)  vertikal inteqrə olunmuş onlayn nəzarət sisteminin 

yaradılması, şəhərin və rayonun problemlərinə biganə qalmayan aktiv vətəndaşların 

mövcud problemlərin araşdırılmasına, yeni ideyaların formalaşdırılmasına və optimal həll 

yollarının tapılmasına cəlb olunması, vətəndaşların müraciətləri və təklifləri ilə bağlı vahid 

dispetçer mərkəzinin formalaşdırılması, əsas problem kateqoriyaları üzrə statistik 

məlumatların formalaşdırılması, problemlərin proqnozlaşdırılması və əvvəlcədən 

xəbərdarlıq üzrə analitik alətə çevrilməsi kimi məqsədlərə çatmaq nəzərdə tutulmuşdur. 

“Elektron parkinq sistemi” isə Bakı şəhərində avtomobillərin parklanmasını rahatlaşdıran 

və boş yerlərin online formada tapılmasına xidmət göstərən bir sistem olaraq nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu sistem vasitəsilə hər bir sürücünün avtomobili üçün ona ən yaxın olan 

dayanacaq yerinin tapılması, onlayn və ödəmə terminalları vasitəsilə ödəniş edilməsi, 

vahid parkinq sisteminin yaradılması,  küçələrdə hərəkətə mane olmayan yerlərdə ödənişli 

dayanacaq yerlərinin təyin edilməsi və avomobillərə nəzarətin stasionar və mobil  formada  

foto/video və mövcud olma detektorları vasitəsilə həyata keçirilməsi təmin ediləcəkdir. 

Sistemin Bakı şəhərində dayanacaq yeri axtaran avtomobillərin sayının 

azaldılmasına, təyin olunmamış yerlərdə avtomobillərin saxlanılmasının qarşısının 

alınmasına və avtomobil sıxlığının nisbətən azaldılmasına xidmət etməsi nəzərdə tutulur. 

Dövlət Agentliyinin Kollegiyası tərəfindən təsdiq edilən “İnformasiya sistemləri, 

informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət orqanları tərəfindən təqdim 

olunan layihələrə (təkliflərə) onların məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi Qaydaları”na 

uyğun olaraq "Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin informasiya sistemlərinin 

təkmilləşdirilməsi layihəsi”nə,  "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi üçün 

Sənəd dövriyyəsi sisteminin və server otağının (Data Mərkəzin) yaradılması layihəsinə”, 

"Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq  Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən daxil olmuş elektron  xidmətlərin yaradılması ilə bağlı layihə”yə sosial, iqtisadi 

və texniki səmərəliliyi baxımından məqsədəuyğunluğu barədə rəy və layihələrin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində tövsiyələr verilmişdir. 
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Mükafatlar  

 

Sevindirici haldır ki, bütövlükdə ümumdünya şəbəkəsinin və İT-bazarın milli 

seqmentinin inkişafına kömək üçün yaradılmış, informasiya texnologiyaları sahəsində 

Azərbaycanda birinci peşəkar mükafat sayılan "NETTY Milli İnternet Mükafatı"nın 2013-cü 

il üzrə qalibləri arasında Dövlət Agentliyi də yer almışdır. Azərbaycan Respublikası Rabitə 

və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin hərtərəfli dəstəyi və aparıcı şirkətlərin partnyorluğu, həmçinin De Jure 

hüquq şirkətinin hüquqi dəstəyi və KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə 18 iyun tarixində 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən təntənəli təqdim etmə mərasimində "NETTY 

2013" mükafatının 16 nominasiya üzrə qalibləri elan edilmişdir.  

Bu nominasiyalar içərisində ən yaxşı milli veb-saytlar, layihələr və proqramlar üzrə 

nominasiyalar yer almışdır. Ən yaxşı dövlət saytı nominasiyası üzrə mükafata Dövlət 

Agentliyinin rəsmi internet informasiya ehtiyatı olan www.asan.gov.az saytı layiq 

görülmüşdür. 

 

http://www.asan.gov.az/
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Beynəlxalq əlaqələr 

İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı 

Beynəlxalq uyğunluq sənədləri 

73 

75 

79 

Beynəlxalq 

və ictimai 

əməkdaşlıq 
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Beynəlxalq əlaqələr 
 

Dövlət Agentliyinin əməkdaşları fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi və 

genişləndirilməsi istiqamətində sahə üzrə qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi ilə tanış olmaq, 

təcrübə mübadiləsi aparmaq və eyni zamanda öz fəaliyyətini və uğurlarını tanıtmaq üçün 

müxtəlif dünya ölkələrinə həyata keçirilən səfərlərdə iştirak etmişdir. Belə ki, Dövlət 

Agentliyinin nümayəndə heyəti il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Ukrayna, 

Gürcüstan, Niderland Krallığı, Estoniya, Qazaxıstana təcrübə mübadiləsi ilə əlaqədar 

səfərlər həyata keçirmişdir. 

Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı yerində aparılan 

tanışlıq və məlumatlandırma görüşləri artıq bir çox dünya ölkəsində qeyd edilən fəaliyyət 

haqqında müsbət istiqamətdə fikir formalaşmasına xidmət etmişdir. Bu çərçivədə 

beynəlxalq təşkilatlardan 11 aprel 2013-cü il tarixində Azərbaycanda səfərdə olan Avropa 

Şurası Nazirlər Komitəsinin Demokratiya naminə Məruzəçilər Qrupunun (GR-DEM) üzv-

dövlətlərinin səfirlərindən ibarət nümayəndə heyətinin,  27 may 2013-cü il tarixində Avropa 

Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) prezidentinin, 18 may 2013-cü il tarixində 

Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir qrup hakimindən ibarət nümayəndə 

heyətinin, 13 iyun 2013-cü il tarixində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitorinq 

Komitəsinin həmməruzəçilərinin, 10 iyul 2013-cü il tarixində BMT-nin Azərbaycandakı 

Rezident-Koordinatoru, UNDP-nin Rezident-Nümayəndəsinin, 27 sentyabr 2013-cü il 

tarixində Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Bakı  Ofisinin 

rəhbərinin,   26 noyabr  2013-cü il tarixində  Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiyada 

Dövlət sektorunun İnkişafı bölməsinin nümayəndələrinin, 27 noyabr 2013-cü il tarixində 

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Daimi nümayəndəliyinin Əməliyyatlar şöbəsinin 

müdirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində görüşləri həyata keçirilmişdir.  
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“ASAN xidmət” mərkəzlərinin iş təcrübəsi eyni zamanda 13 avqust 2013-cü il 

tarixində HP şirkətinin nümayəndə heyəti, 26 avqust 2013-cü il tarixində Rusiya 

Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Dövlət və bələdiyyə xidmətlərini  təqdim edən 

çoxfunksiyalı mərkəzin nümayəndə heyəti, 5 sentyabr 2013-cü il tarixində Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirinin müavinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti,  5 

noyabr  2013-cü il tarixində  Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının 

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, 7 noyabr 2013-cü il tarixində Türkiyə 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Cəza və Həbs Evləri Baş İdarəsinin nümayəndə heyəti, 

20 noyabr 2013-cü il tarixində  Türkiyə Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin Rəyasət Heyətinin 

üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşlərdə də paylaşılmışdır. 

Cari ilin dekabr ayında BMT tərəfindən “dövlət xidmətlərinin göstərilməsində 

irəliləyişlər” nominasiyasında “ASAN xidmət” mərkəzlərinin namizədliyi irəli sürülmüşdür. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq və regional təşkilatlarla qarşılıqlı 

fəaliyyət və əməkdaşlığın davam etdirilməsi baxımından bu sahədə beynəlxalq qurum olan 

“İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı”nın (OECD) nümayəndələri ilə 6 iyun 2013-cü il 

tarixində görüş keçirilmiş və onlar 1 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyəti ilə 

əyani şəkildə tanış olmuşlar. Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzləri barədə geniş 

məlumat verilmiş, OECD ekspertlərinin sualları cavablandırılmışdır. 

 

31 oktyabr - 3 noyabr 2013-cü il tarixində Londonda beynəlxalq “Açıq hökumət 

tərəfdaşlığı” çərçivəsində illik sammit keçirilmişdir. Altmış ölkədən hökumət qurumlarını, 

biznes dairələrini və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını təmsil edən mindən çox 

nümayəndənin iştirak etdiyi sammitin builki gündəliyinə əsasən dövlət xidmətlərinin 

təkmilləşdirilməsi, iqtisadi artımın gücləndirilməsi, korrupsiyaya və yoxsulluğa qarşı 

mübarizə məsələləri ətrafında müzakirələr aparılmış və təcrübə mübadiləsi həyata 
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keçirilmişdir. Sammit çərçivəsində keçirilmiş mətbuat konfransında Dövlət Agentliyinin 

sədri İnam Kərimov Azərbaycan Respublikasının “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012–

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası və “ASAN xidmət” haqqında məlumat 

vermiş, tədbir iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırmışdır. 

 

İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı 
 

Dövlət Agentliyi tərəfindən fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə 

bağlı vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi və ictimaiyyətin 

mütəmadi məlumatlandırılması nəzərdə tutulur. 

 

 

Dövlət Agentliyi tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın 

təkmilləşdirilməsi üçün 12 aprel 2013-cü il tarixli “Elektron xidmətlərin təşviqi üzrə İctimai 

Şura” yaradılmışdır. İctimai Şurada Azərbaycan İnternet Forumu, Konstitusiya 

Araşdırmaları Fondu (KAF), Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası (AHK) və digər 

bir neçə qeyri hökumət təşkilatları təmsil olunur. Dövlət Agentliyi, Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi və Elektron xidmətlərin təşviqi üzrə İctimai Şura arasında 12 iyul 

2013-cü il tarixində “2013-2014-cü illərdə dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin 

genişləndirilməsi və “elektron hökumət”in inkişafına dair Dövlət Proqramı” layihəsinin ictimai 

müzakirəsi mövzusunda görüş keçirilmişdir. Tədbirdə “2013-2014-cü illərdə dövlət 

orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və “elektron hökumət”in inkişafına dair 

Dövlət Proqramı” layihəsi ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. 

Mərkəzlərdə vətəndaşların gözlədiklərinə uyğun xidmətləri onlara təqdim etmək və 

dövlət qulluqçusu – vətəndaş münasibətlərini keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq 
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məqsədi ilə müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti və incəsənət qurumları ilə birgə tədbirlər təşkil 

edilmişdir. 6 may 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və YARAT Müasir 

İncəsənət Məkanı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə 1 saylı 

Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində birgə sərgi təşkil etmişdir. Nümayiş etdirilən sənət əsərləri 

ilə vətəndaşların mənəvi dünyasının zənginləşməsinə xidmət göstərilməsi hədəflənmişdir.  

 

Dövlət Agentliyində ictimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində 

ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək məqsədilə web-səhifələrdə “online chatting” sorğular 

vasitəsilə ictimai müzakirələr keçirilir. İctimaiyyətin irad, təklif və ideyaları qərarların qəbul 

edilməsi prosesində istifadəsi məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən təhlil olunur və emalı 

aparılır. Bütün bunlara əlavə olaraq, müzakirələrin təşkil edilməsi, interaktiv sual-cavab 

bölmələrinin yaradılması məqsədilə “ASAN xidmət”in facebook səhifəsindən də istifadə 

edilir. Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət qulluqçularına etimadın artırılması və dövlət 

orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmini məqsədi ilə mütəmadi təbliğat işi aparılmışdır. 

 Belə ki, 100.000-dən çox istifadəçisi olan “ASAN xidmət”-in facebook səhifəsində 

ictimai etimadın artırılması məqsədilə sosial şəbəkə vasitəsilə vətəndaşlardan daxil olan 

22.690 müraciət cavablandırılmış, vətəndaşların maraqlarını əhatə edən sorğular keçirilmiş 

və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətini əks etdirən, vətəndaş məmnunluğunu əks 

etdirən fotolar və videolar yerləşdirilmişdir.  

Mütəmadi olaraq yeni “ASAN xidmət” mərkəzlərinin açılışı zamanı, səyyar xidmət 

avtobuslarının regionlar üzrə fəaliyyətdə olduqları müddətdə mətbuat konfransları 

keçirilmiş, vətəndaşlar xidmətlərlə  bağlı ətraflı məlumatlandırılmışdır. Dövlət Agentliyinin 
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rəsmi internet səhifəsinə (www.vxsida.gov.az) mütəmadi olaraq Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı 

məlumatlar, keçirilən tədbirlər, seminarlar, konfranslar barədə xəbərlər, press relizlər, 

fotolar, videolar, qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərlə bağlı müvafiq materiallar 

yerləşdirilmişdir.  

Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə istiqamətində mütəmadi olaraq 

Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən 

tədbirlər ilə bağlı televiziya və radio proqramlarında çıxışlar edilir, Dövlət Agentliyi və 

“ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılması kontekstində şəffaflıq, operativlik, nəzakətlilik və 

rahatlıq prinsipləri vurğulanır, “ASAN xidmət” mərkəzlərində korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində atılan addımlar qeyd edilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bukletlərin, 

yaddaş kitabçalarının və digər maarifləndirici materialların nəşri və əhaliyə ödənişsiz 

paylanması məqsədilə “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətini, yaradılma məqsədlərini, 

fəaliyyət prinsipləri olan – operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, rahatlıq və göstərilən xidmətləri 

əks etdirən maarifləndirici məlumat dərgiləri mütəmadi olaraq çap olunub mərkəzlərdə 

yerləşdirilir. 

Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat 

verməsi istiqamətində Dövlət Agentliyi öz fəaliyyəti, tətbiq etdiyi yeniliklər, beynəlxalq və 

yerli qurumların mərkəzlərə səfərləri barədə məlumatları, foto və videoları mütəmadi şəkildə 

yenilənmiş əsaslarla rəsmi internet səhifələrində (www.asan.gov.az, www.vxsida.gov.az)  

yerləşdirir. Dövlət Agentliyinin “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə vətəndaşlara göstərdiyi 

xidmətlər və həmin xidmətlər üzrə nəzərdə tutulan rüsumlar haqqında məlumatların yer 

aldığı reflet, buklet və broşurlar tərtib edilərək əhaliyə paylanmış və müntəzəm ictimaiyyətə 

çatdırılmanın təmin edilməsi məqsədi ilə inzibati binanın daxilində və xaricində müvafiq 

yerlərə roll-uplar yerləşdirilmişdir. 

Dövlət Agentliyi öz fəaliyyəti barədə mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa 

ünsiyyət formasında aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmişdir: 

4 may 2013-cü il tarixində Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzində, 5 iyun 2013-cü il 

tarixində 2 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzində mətbuat konfransı keçirilmişdir;  

Səyyar ASAN xidmətlərin həyata keçirildiyi Şirvan, Sabirabad, Salyan, Abşeron, 

Quba, Şamaxı, İsmayıllı rayonlarında müvafiq olaraq – 3 iyun, 17 iyun, 4 iyul, 29 may, 7 

iyun, 27 iyun və 18 iyul tarixlərində ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədilə mətbuat 

orqanlarına müsahibələr verilmişdir; 

Cari ilin avqust ayında Səyyar “ASAN xidmət” Qəbələ, Kürdəmir, Ağcabədi 

(Ağcabədi, Ağdam), Lənkəran (Lənkəran, Lerik) rayonlarında, sentyabr ayında Yevlax 

(Mingəçevir, Yevlax), Masallı (Masallı, Yardımlı), Cəlilabad rayonlarında (Biləsuvar, 

Cəlilabad), oktyabr ayında İmişli rayonunda, Şəki şəhərində (Şəki, Oğuz), Ucar rayonunda 

(Ucar, Zərdab), noyabr ayında Mingəçevir (Mingəçevir, Yevlax), Ağdaş (Göyçay, Ağdaş), 

Bərdə (Bərdə, Tərtər), Beyləqan (Beyləqan, Füzuli)  rayonlarında xidmət göstərmiş və 

öncədən fəaliyyət istiqaməti və fəaliyyət göstərdiyi rayonlar barəsində Dövlət Agentliyinin 

rəsmi facebook səhifəsində məlumat verilmiş, veb saytda mütəmadi olaraq press relizlər, o 

cümlədən “no comment” başlığı altında videolar yerləşdirilmiş və mövzu kütləvi informasiya 

vasitələrində işıqlandırılmışdır; 

http://www.asan.gov.az/
http://www.vxsida.gov.az/
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Cari ilin sentyabr ayında 3 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışına dair 

mətbuat konfransı keçirilmişdir.  

21 dekabr 2013-cü il tarixində Gəncə şəhərində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

tabeliyində Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzinin açılış mərasimi keçirilmişdir. Həmçinin, 

mərkəzdə YARAT Müasir İncəsənət Məkanının xüsusi ekspozisiyası və İDEA-nın (Ətraf 

Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq) “Təbiəti qorumağın 10 asan yolu” 

mövzusunda məlumat löhvələri yerləşdirilmişdir.  
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Beynəlxalq uyğunluq sənədləri 

 

Dövlət Agentliyi ISO 9001: 2008 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə Sertifikatın 

alınması ilə bağlı maratona 2013-cü ildə start vermiş və dövlət idarəetməsində qeyd edilən 

beynəlxalq uyğunluq sənədinin alınması 

təcrübəsini ölkəmizdə ilk tətbiq edən 

qurum olma statusunu qazanmışdır. 

Dövlət Agentliyinin strukturunun və 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində verilən təkliflər üzrə ISO 

9001:2008 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi 

üzrə Siyasətin mənimsənilməsi və 

Sertifikatın alınması üçün Dövlət 

Agentliyində işçi qrupu müəyyən edilmiş, 

tədbirlər planı təsdiqlənərək gərgin 

fəaliyyətə başlanmışdır. Bu istiqamətdə 2013-cü ildə ilk mərhələni uğurla başa çatdıran 

Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti keçirilən audit nəticələrinə əsasən müsbət 

qiymətləndirilmişdir. 

 


