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1. FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

� 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (bundan sonra – Dövlət Agentliyi) tərəfindən 
rəhbər tutulan prinsiplərə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq dövlət xidmətlərinin, 
habelə elektron xidmətlərin təşkili və təkmilləşdirilməsi, elektron hökumət quruculuğu 
sahəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

1.1. “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində fəaliyyət

“ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində xidmətlərin operativlik, 
şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə, 
əməkdaşlar tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasına daim nəzarət edilmiş, 
hər bir xidmətin qanunauyğun göstərilməsinə, keyfiyyətinə və şəffaflığa dair 
qiymətləndirmələr aparılmış, nöqsan və şikayətlərin aradan qaldırılması üçün mütəmadi 
tədbirlər görülmüş və bu istiqamətdə vətəndaş məmnunluğu daim yüksək səviyyədə 
olmuşdur.

Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin iştirakı ilə 2018-ci il 12 mart tarixində Mingəçevir regional “ASAN xidmət” mərkəzi, 
22 oktyabr tarixində İmişli regional “ASAN xidmət” mərkəzi və 29 oktyabr tarixində Şəki 
regional “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bununla da mərkəzlərin sayı və əhatə 
dairəsi artırılmış, 15 “ASAN xidmət” və 2 “ASAN Kommunal” mərkəzi olmaqla, ümumilikdə 
17 mərkəzin vahid standartlar çərçivəsində idarə olunması təmin edilmiş və vətəndaşlara 
xidmət göstərilməsi üçün bütün imkanlar təmin olunmuşdur. 
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“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 oktyabr tarixli 313 
nömrəli Fərmanına əsasən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi “ASAN xidmət” mərkəzlərində 
fəaliyyət göstərən dövlət orqanları siyahısına əlavə edilmişdir. Bununla da qeyd edilən 
Fərmanla təsdiq olunmuş xidmətlərlə birlikdə mərkəzlərdə 11 dövlət orqanı tərəfindən 45 
növ əsas xidmət (alt qruplar üzrə 130 növ xidmət) təşkil edilmişdir. Eyni zamanda, “ASAN 
xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində vətəndaşlara təqdim edilən funksional 
yardımçı xidmətlərin də sayı 185-i keçmişdir. Beləliklə, mərkəzlərdə ümumilikdə 315 
növdən çox xidmətin təşkil edilməsi təmin olunmuşdur.

Fəaliyyətə başladığı gündən ümumilikdə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” 
mərkəzlərinə və səyyar “ASAN xidmət”ə 26.135.340 müraciət qeydə alınmış, onlardan 
24.580.249 müraciət xidmətlə təmin edilmişdir.

Hesabat ilində “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərinə və səyyar 
“ASAN xidmət”ə müraciət etmiş 7.089.974 vətəndaşdan 6.652.832 vətəndaşa xidmət 
göstərilmiş (93,8%-i), 35.153 müraciətdən isə əsaslandırılaraq imtina edilmişdir (0,49%). 
401.995 nəfər isə növbə tutub, xidmət əldə etmədən mərkəzləri tərk etmişdir (5,6%). 
Hesabat dövrü ərzində 360 əsassız imtina halı qeydə alınmışdır.

2018-ci ildə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərinə müraciət sayı ötən 
illə müqayisədə 20,7%-dən çox artmışdır. 

2018-ci ildə vətəndaş məmnunluğu səviyyəsi əsas götürülərək göstərilən fəaliyyətin 
daim təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Mərkəzlərdə göstərilən 
xidmətlər üzrə vətəndaşların məmnunluq səviyyəsini müəyyən etmək üçün “Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyində ictimai rəyin öyrənilməsi Qaydaları”nda və 2018-ci il üzrə də Tədbirlər 
Planında nəzərə tutulmuş qaydada rəy sorğuları keçirilmişdir. Hesabat ili ərzində 
xidmətlərə müraciət edən şəxslərdən 3.067.210 rəy sorğusu götürülmüşdür. Bu isə xidmət 
alan şəxslərin 46,1%-ni təşkil edir. 2018-ci il ərzində xidmətlər üzrə ümumi məmnunluq 
əmsalı 99,42% olmuşdur.

Dövlət Agentliyində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə rəy sorğularından 
əlavə 5 mənbə üzrə – “Çağrı” Mərkəzi, şikayət və təklif jurnalı, vətəndaşlar tərəfindən 
birbaşa müraciət, elektron poçt və sosial şəbəkələr vasitəsilə vətəndaş müraciətləri 
toplanılır. Rəy sorğuları da daxil olmaqla digər mənbələr üzrə 4083 əsaslı şikayət 
toplanmışdır. Əsaslı şikayətlərin ümumi vətəndaş müraciətinə nisbəti 0,05%-dir. 

2018-ci ildə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində Monitorinq 
Planında nəzərdə tutulmuş qaydada xidmətlərin göstərilməsi üçün lazımi şəraitin, 
mərkəzlərdə xidmət şəraitinin daim yüksək səviyyədə saxlanılmasının, məmnunluğun, 
mərkəzlərə müraciət etmiş şəxslərin rahatlığının təmin edilməsi, xidmətin təşkilində ortaya 
çıxan maneələrin müəyyən edilməsi, mərkəzlərdə mövcud maddi-texniki nöqsanların 
aradan qaldırılması, mərkəzlərdə xoşagəlməz halların baş verməsinin qarşısının alınması 
məqsədilə xidmətin keyfiyyəti, mərkəzlərin texniki təchizat səviyyəsi, kadr təminatı və s. 
meyarlar da daxil olmaqla ümumilikdə 65 meyar və 323 altmeyar üzrə kompleks şəkildə 57 
monitorinq aparılmışdır. 

Ümumilikdə, həyata keçirilmiş monitorinqlər nəticəsində monitorinq meyarları üzrə 
mərkəzlərin orta göstəricisi 96,1% (əla) olmuşdur.
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İmişli “ASAN həyat” kompleksi

Şəki “ASAN həyat” kompleksi

Mingəçevir “ASAN həyat” kompleksi
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1.2. Səyyar xidmət

2018-ci ildə də şəxsin yaşayış və ya iş yerini, habelə olduğu yeri tərk etmədən 
mərkəzdə göstərilən xidmətlərlə təmin olunması, həmçinin “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 
təsis edilmədiyi regionların əhalisinə xidmətlərin çatdırılması məqsədi ilə xüsusi vasitələrlə 
həyata keçirilən səyyar “ASAN xidmət”in fəaliyyəti davam etdirilmişdir. 

Hesabat dövründə 10 ədəd səyyar “ASAN xidmət” avtobusu və 4 vaqondan ibarət 
səyyar “ASAN qatar” vasitəsilə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrində, Abşeron rayonunun 
qəsəbə və kəndlərində, eləcə də respublikanın digər rayonları da daxil olmaqla, 
ümumilikdə 52 rayonun 110 məntəqəsində, həmçinin Gəncə, Quba, Sabirabad, Masallı, 
Bərdə və Qəbələ regional “ASAN xidmət” mərkəzlərinin əhatə dairəsinə aid olan 
bölgələrdə kiçik səyyar qruplar vasitəsilə 49 rayonun 441 məntəqəsində, aksiyalar 
çərçivəsində isə Bakı şəhərinin 5 məntəqəsində əhaliyə səyyar formada xidmət 
göstərilmişdir. 

2018-ci il ərzində Bakı və Sumqayıt şəhərlərində sifarişli əsaslarla həyata keçirilən 
səyyar xidmət üzrə ümumilikdə 1.034 vətəndaş müraciəti qeydə alınmışdır. Onlardan 299-
u kənardan qulluğa ehtiyacı olan əlillər, 18-i sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, 717-
si isə digər vətəndaşlar olmuşdur.

Hesabat dövründə Səyyar “ASAN qatar” vasitəsilə respublikanın Şirvan, Salyan, 
Şabran, Xaçmaz, İmişli, Füzuli, Lənkəran, Ağdaş, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax və Astara 
rayonlarında vətəndaşlara səyyar xidmətlər göstərilmişdir. Səyyar “ASAN qatar” 
bölgələrdə olan zaman daxil olmuş 37.173 müraciətdən 36.436 müraciət xidmətlə təmin 
edilmişdir.
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Səyyar “ASAN qatar” gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı, əməkdaşların istirahət 
kupeləri olmaqla 4 vaqondan ibarətdir. Ölkəmizdə geniş dəmiryolu şəbəkəsindən, mövcud 
infrastrukturdan, kommunikasiya xətləri və ən müasir texnologiyalardan istifadə edərək 
yerlərdə vətəndaşlara yeni konsepsiya ilə xidmət göstərilmişdir.

Səyyar “ASAN qatar” vasitəsilə 4 dövlət orqanı – Ədliyyə, Daxili İşlər, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri, həmçinin Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
tərəfindən 10 növ xidmət vətəndaşlara təqdim edilmişdir. Eyni zamanda, qatarda 5 növ 
funksional yardımçı xidmət – foto və tibb xidməti, tərcümə xidməti, o cümlədən “Azəriqaz” 
İB tərəfindən göstərilən xidmətlər və “Azərpoçt” MMC tərəfindən göstərilən bank xidmətləri 
təşkil edilmişdir.

1.3. “Çağrı” Mərkəzi

2018-ci ilin yekunlarına əsasən “Çağrı” Mərkəzində 718.490 müraciət 
cavablandırılmışdır. Bu müraciətlərdən 649.560-ı “108” vahid telefon nömrəsi, 43.686-sı 
sosial şəbəkələr, 24.385-i onlayn əlaqə, 480-i elektron poçt, 379-u müraciət köşkü (video 
qəbul) vasitəsi ilə qəbul edilmişdir. 

2018-ci ilin avqust ayından etibarən “Çağrı” Mərkəzi fəaliyyətini ümumi sahəsi 2000 
kv.m-ə yaxın olan yeni məkanda davam etdirməkdədir. Mərkəz səsboğucu funksiyaları 
nəzərə alınmaqla masalar, kompüterlər, zəruri proqram təminatları, qanunvericilik bazası, 
müraciət edənlər barədə asan və tez məlumat almaq imkanı olan məlumat bazası, 
səsboğucu funksiyaları olan qulaqlıq, mikrofon və digər müasir texniki və digər 
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. “Çağrı” Mərkəzində bu sahə üzrə xidmətin təşkilində ən 
son yeniliklərin tətbiq olunaraq həyata keçirilməsinə imkan verən “Cisco UCCE” (Cisco 
Unified Contact Center Enterprise) “İP” telefoniya sistemi istifadəyə verilmişdir. Xidmət 
zallarında ümumi olaraq 90 təmsilçi və 10 qrup rəhbərinin fəaliyyət göstərməsi, eləcə də 20 
əməkdaşdan ibarət işçi qruplarının işin təşkilində iştirak etməsi nəzərdə tutulub.
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1.4. İnsan resurslarının idarə edilməsi və təlim

Hesabat ilində Dövlət Agentliyinin kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə 
görülmüş tədbirlər çərçivəsində keçirilmiş müsabiqə və müsahibələrin nəticələrinə görə 
200 nəfər Dövlət Agentliyinə qulluğa qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanları ilə Dövlət Agentliyinin 
işçilərinin sayı 75 vahid artırılaraq 715 ştat vahidi təşkil etmişdir Əməkdaşların 59,8%-i . 
kişilər, 40,2%-i qadınlardır, orta yaş həddi isə 30-dur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 860 nömrəli 
Sərəncamına əsasən “ASAN xidmət” işçilərinin peşə bayramı günü münasibətilə və dövlət 
xidmətlərinin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə Dövlət 
Agentliyinin 10 əməkdaşı “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə, 17 əməkdaş 
isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Hesabat dövründə ASAN Təlim-Tədris Mərkəzi tərəfindən Dövlət Agentliyinin və 
“ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarının əməkdaşları 
üçün ümumilikdə 1535 təlim keçirilmişdir. Bu təlimlərdən 576 təlim əməkdaşlar üçün və 
959 təlim isə könüllülər üçün keçirilmişdir. Təlimlər etik davranış, işgüzar etiket, vaxtın idarə 
edilməsi, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması prinsipləri və qaydaları, dinləmə və 
izahetmə bacarığı, səmərəli ünsiyyətin prinsipləri, idarəetmə mədəniyyəti və rəhbərlik 
üslubları, stressin və münaqişəli halların idarə olunması, həmçinin informasiya 
texnologiyaları bilikləri və s. mövzuları əhatə etmişdir. Bu təlimlərdə ümumilikdə 23.614 
nəfər (dəfə) iştirak etmişdir. Təlimlərdə 9.861 nəfər (dəfə) əməkdaş və 13.753 nəfər (dəfə) 
könüllü iştirak etmişdir.

2018-ci il ərzində də “ASAN xidmət” mərkəzlərində könüllü fəaliyyəti diqqət 
mərkəzində saxlanılmış, Azərbaycanda könüllü fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
könüllülərin praktiki bilik və bacarıqlarının artırılması sahəsində işlər aparılmışdır. Dövlət 
Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən “ASAN konüllülük məktəbi” çərçivəsində il ərzində 
mərkəzlərdə 3.215 könüllü fəaliyyət göstərmiş və məzun olmuşdur. Ümumilikdə 
mərkəzlərdə bu günə qədər 17.066 könüllü fəaliyyət göstərmiş və məzun olmuşdur.

“ASAN könüllülük məktəbi”nin “Master 2” pilləsi çərçivəsində ASAN könüllülərinin 
müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşması məqsədilə 8.000-ə yaxın müraciət əsasında 2.341 
nəfər könüllü 30-dan çox tərəfdaş dövlət və özəl qurumlarda könüllülük fəaliyyəti 
keçmişdir. 
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2018-ci ildə “ASAN xidmət” mərkəzlərində könüllü qismində təcrübə keçib məzun 
olan gənclərə işə qəbul prosesində dəstək olmaq məqsədilə “ASAN könüllülük məktəbi”nin 
karyera mərkəzinin “ASAN kadr” portalına ( ) 643-dən çox könüllünün anket www.asankadr.az

məlumatları daxil edilmiş və 202 müəssisə qeydiyyatdan keçmişdir. 1.000 könüllü “ASAN 
xidmət” mərkəzlərində, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarında, eyni 
zamanda, bir çox digər dövlət və özəl qurumlarda işlə təmin edilmişdir.

2. ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN MONİTORİNQİ

Dövlət Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi tərəfindən hesabat 
ilində tikinti obyektlərində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı 104 monitorinq 
həyata keçirilmiş və bunlardan 79 monitorinqdə pozuntu halı aşkar edilmişdir.
� Monitorinqlər zamanı 3.990 nəfər yoxlanılmış və bu işçilərdən 946 nəfərin əmək və ya 
xidməti (mülki) müqavilə olmadan çalışdığı aşkar edilmişdir. Monitorinq olunmuş 
işəgötürənlər üzrə qeyri-rəsmi məşğulluq səviyyəsi 23,7% olmuşdur. Müqavilə ilə çalışan 
3.044 işçidən 180 nəfərin işəgötürənlə əmək münasibətinin xidməti (mülki) müqavilə 
əsasında rəsmiləşdirildiyi aşkar edilmişdir. Yoxlanılmış işçilərin 231 hüquqi və fiziki şəxsi 
təmsil etdiyi müəyyən edilmişdir.

 Səyyar monitorinqlərin keçirilməyə başlanıldığı tarixdən sonra bütün işəgötürənlər 
üzrə 71.461 əmək müqaviləsi imzalanmışdır və bunlardan 19.032 əmək müqaviləsi 
hazırda qüvvədədir.
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Keçirilmiş 104 səyyar monitorinqin hər birindən sonra monitorinq edilmiş 
işəgötürənlər üzrə 32.902 əmək müqaviləsi imzalanmışdır və bunlardan 9.235 əmək 
müqaviləsi hazırda qüvvədədir.

Dövlət Agentliyi tərəfindən son bir il ərzində həyata keçirilən nəzarət tədbirləri 
nəticəsində Bakı şəhərinin tikinti sektorunda əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi 
sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə müsbət dəyişikliklər müşahidə edilməkdədir. Belə ki, 
monitorinqlər keçirilməyə başlanıldığı dövrdə çoxmənzilli yaşayış binalarının inşası ilə 
məşğul olan işçilərin təqribi olaraq 45%-i rəsmi qeydiyyat olmadan çalışırdısa, hazırda bu 
göstərici 9%-ə qədər azalmışdır.

Keçirilmiş monitorinqlər zamanı əmək və ya xidməti müqavilə olmadan 10 nəfərdən 
az şəxsi işə cəlb etmə ilə bağlı 84 işəgötürən üzrə pozuntu halı qeydə alınmış və bu faktlar 
aktlaşdırılaraq baxılması üçün Dövlət Agentliyi tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilmişdir. Ümumilikdə, 69-u hüquqi, 15-i isə fiziki şəxs olmaqla 
84 işəgötürəndən 35 işəgötürən barədə inzibati xəta faktı təsdiq edilmişdir. Bu faktlar üzrə 
527.000 manat həcmində inzibati cərimə tətbiq edilmişdir.

Əmək və ya xidməti müqavilə olmadan 10 nəfər və daha çox şəxsi işə cəlb etmə ilə 
bağlı 33 işəgötürən üzrə pozuntu halı qeydə alınmış və bu faktlar aktlaşdırılaraq baxılması 
üçün Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
göndərilmişdir. Ümumilikdə, 31-i hüquqi, 2-si isə fiziki şəxs olmaqla 33 işəgötürəndən 6 
işəgötürən barədə cinayət işinin başlanılmasına dair qərar qəbul edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilmiş digər 27 işəgötürən 
üzrə aşkar edilmiş əməldə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 
müddəalarına görə cinayət məsuliyyətindən azad etmə üçün əsasların olması ilə əlaqədar 
cinayət işinin başlanılması rədd edilmişdir. Eyni zamanda, bu işəgötürənlər üzrə dövlət 
büdcəsinə ödənilməkdən yayındırılmış sosial sığorta haqqları büdcəyə ödənilmişdir. 
Büdcə ödənişlərinin bərpası ilə yanaşı vergi sanksiyalarının tətbiqi məqsədilə qeyd edilmiş 
27 işəgötürən üzrə materiallar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 
göndərilmişdir. Vergilər Nazirliyi tərəfindən 468.000 manat həcmində vergi sanksiyası 
tətbiq edilmişdir.

Qeydə alınmış pozuntu halları üzrə ümumilikdə 1.007.000 manat məbləğində 
cərimə və sanskiya tətbiq edilmişdir.

2018-ci il ərzində 195 tikinti obyektində (Bakı şəhərində 151, Sumqayıt şəhərində 
19, Abşeron rayonunda isə 25 tikinti obyektində) işçi və işəgötürənlərlə maarifləndirmə 
xarakterli görüşlər keçirilmişdir. Ölkədə həm işəgötürənləri, həm də işçiləri əmək 
müqavilələrinin bağlanmasına təşviq etmək və onları bu sahədə zəruri olan bütün 
informasiya ilə təmin etmək məqsədi ilə Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi üzrə Vahid 
İnternet Portalı ( ) yaradılmış və 2018-ci ilin fevral ayından etibarən istifadəyə www.mcenter.az

verilmişdir.
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3. DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNİN ELEKTRON REYESTRİ VƏ “ASAN XİDMƏT İNDEKSİ”

Hesabat ilində Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan 
və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət 
adından yaradılan publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatlarının göstərdikləri xidmətlərlə 
bağlı daxil olan müraciətlərin (təklif və şikayətlərin) aidiyyəti üzrə müraciətə baxan 
subyektlərə göndərilməsini və onlar tərəfindən cavablandırılmasını Dövlət Xidmətlərinin 
Elektron Reyestri (bundan sonra – Elektron Reyestr) vasitəsilə təşkil etmək məqsədilə 
Dövlət Xidmətləri Portalında “ASAN müraciət” – dövlət xidmətləri barədə xidmət 
istifadəçilərinin şikayət və təkliflərini göndərmə platforması yaradılmışdır. 2018-ci il ərzində 
30 vətəndaş müraciəti aidiyyəti üzrə müraciətə baxan subyektlərə göndərilmişdir. 

Hazırda Elektron Reyestrdə 38 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı, 79 yerli icra 
hakimiyyəti orqanı, 39 dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxs və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxs və 14 
digər büdcə təşkilatı qeydiyyatdan keçmişdir və 750 unikal xidmət olmaqla ümumilikdə 
3.376 xidmət təsdiqlənmişdir. 28 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı, 78 yerli icra hakimiyyəti 
orqanı, 18 dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxs və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxs və 2 digər büdcə 
təşkilatı xidmətləri barədə məlumatları sistemə tam daxil etmişdir. 

Dövlət xidmətləri barədə məlumatlandırmanın vahid mənbədən həyata 
keçirilməsini və dövlət xidmətləri barədə məlumatların mütəmadi yenilənməsini təşkil 
etmək məqsədi ilə 21 qurumun öz rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında dövlət 
xidmətləri bölməsinin yaradılması, burada müvafiq dövlət xidmətləri barədə Elektron 
Reyestrdəki məlumatlara keçidin yerləşdirilməsi və elektron xidmətlərin həmin bölmədən 
həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. 

Göstərilənlərlə yanaşı, Dövlət Agentliyi tərəfindən il ərzində Elektron Reyestrin 
fəaliyyəti, Elektron Reyestrin fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması və inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə metodiki, informasiya-linqvistik, proqram-texniki dəstəyi daimi olaraq təmin 
edilmiş, dövlət xidmətləri barədə məlumatların yoxlanıldıqdan sonra Elektron Reyestrə 
daxil edilməsinə və yenilənməsinə nəzarət edilmiş, Elektron Reyestrin dayanıqlı, fasiləsiz 
işləməsi və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi daimi nəzarətdə saxlanılmış, 
dövlət xidmətləri barədə məlumatların Elektron Reyestrə yerləşdirilməsi işinin 
sürətləndirilməsi üçün müvafiq orqanlara məktublar göndərilmiş, habelə işçi qaydasında 
danışıqlar aparılmışdır.
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“Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli 
Fərmanında həmçinin Dövlət Agentliyi tərəfindən Elektron Reyestrə daxil edilmiş 
xidmətlərin “ASAN xidmət indeksi”ni təşkil edən parametrlər rəhbər tutulmaqla 
qiymətləndirilməsi tapşırığı müəyyən edilmişdir. Tapşırğın icrası ilə bağlı Elektron Reyestrə 
daxil edilən unikal dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi mexanizminin elmi yanaşma 
tətbiq edilməklə qurulması məqsədi ilə “ADA” Universitetinin mütəxəssisləri ilə birgə 
müxtəlif sahələrdə müştəri xidmətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübələr 
araşdırılmış, qiymətləndirmənin həyata keçirilməsinə informasiya kommunikasiya 
texnologiyalarının da tətbiqini nəzərdə tutan mexanizm formalaşdırılmışdır. 

2017-2018-ci illər üzrə hesabat dövrü ərzində pilot layihə çərçivəsində 30 mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanının 353 xidməti, Bakı şəhərində 13 yerli icra hakimiyyəti orqanının 
234 xidməti və kommunal xidmətlər göstərən 4 hüquqi şəxsin 47 xidməti daxil olmaqla 
ümumilikdə 634 xidmət qiymətləndirilmişdir.

Qiymətləndirmələr Elektron Reyestrin tərkibində yaradılmış “ASAN xidmət indeksi” 
üzrə qiymətləndirmə alt sistemi üzərindən elektron formada həyata keçirilmişdir. Dövlət 
Agentliyinin qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı formalaşdırılmış müxtəlif sahələrdə 
fəaliyyət göstərən mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupu 2018-ci il yanvar – iyul ayları ərzində 
dövlət qurumları tərəfindən sistemə daxil edilən məlumatların təhlilini və araşdırılmasını, 
həmçinin yekun qiymətləndirməni həyata keçirmişdir.

Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət orqanlarında həyata keçirilən informasiya 
sistemləri və elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsi çərçivəsində təşkil edilən yerində 
baxışlar vasitəsilə dövlət xidmətlərinin təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatlarının 
elektronlaşdırılması və digər dövlət orqanlarının informasiya sistemləri ilə inteqrasiyası, 
xidmətə elektron müraciət imkanları yoxlanılmış və nəticələr “ASAN xidmət” indeksi üzrə 
yekun qiymətləndirmələrdə nəzərə alınmışdır.

Qiymətləndirmə nəticəsində sistemin hesabatlılıq modulu vasitəsilə dövlət 
qurumlarına təqdim ediləcək Arayışlar formalaşdırılmışdır. Eyni zamanda, qiymətləndirilən 
xidmətlər barədə “ASAN xidmət indeksi”nin Elektron Reyestrə yerləşdirilməsi təmin 
edilmiş və Dövlət Xidmətləri Portalı vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanmışdır. Nəticələr və 
sistemdə nəzərdə tutulan yeniliklər barədə 2018-ci il 8 oktyabr tarixində “ADA” 
Universitetində kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə dövlət 
qurumları üçün təqdimat həyata keçirilmiş və müzakirələr aparılmışdır.

“ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə nəticələrinə dair arayışlar 2018-ci il 31 
oktyabr – 5 noyabr tarixlərində aidiyyəti qurumlara və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir.
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4. ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN VƏ DÖVLƏT İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

2017-ci ildə 30 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilən 404 
elektron xidmətin keçirilmiş qiymətləndirmə nəticələri üzrə “Dövlət orqanlarında elektron 
xidmətlərin təşkili və göstərilməsi vəziyyətinə dair Hesabat” hazırlanmış və 2018-ci il 11 
may tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edilmişdir. Hesabatda 
qiymətləndirmə nəticəsi olaraq xidmətlərin elektronlaşma ilə bağlı vəziyyəti, dövlət 
xidmətlərinin elektron təşkili ilə bağlı aşkar edilmiş problemlər və onların aradan 
qaldırılması üçün ümumiləşdirilmiş təkliflər yer almışdır.

2018-ci ili əhatə edən yeni qiymətləndirmə dövründə 29 mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən həyata keçirilən 400-dən çox elektron xidmət qiymətləndirilmişdir. 
Qiymətləndirmə dövlət orqanlarının xidmət prosesinin və elektron xidmətlərin 
göstərilməsinin cari vəziyyətinin öyrənilməsi, məlumatların sistemləşdirilməsi, parametrlər 
üzrə yoxlanılması və təhlili istiqamətində aparılmışdır. Elektron xidmətlərin təşkili və 
həyata keçirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətə dair hər bir dövlət orqanı üzrə arayış 
hazırlanmış, müvafiq çatışmazlıqlar qeyd olunmuş və hər bir orqana çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması və xidmətlərin daha keyfiyyətli təşkili ilə bağlı təkliflər verilmişdir.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya sistemləri və ehtiyatlarının 
qiymətləndirilməsi üzrə aşağıda adları qeyd olunan informasiya sistemləri və 
ehtiyatlarında proqram təminatının işləmə vəziyyəti, şəbəkənin cari vəziyyəti, məlumat 
bazaları və məlumat arxivlərinə dair tələblərə riayət olunma səviyyəsi, habelə təhlükəsizlik, 
fövqəladə hallar zamanı nəticənin aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlər və digər 
əlaqəli məlumatların toplanılması, sistemləşdirilməsi və təhlili istiqamətində işlər 
aparılmışdır:

1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə: Aqrolizinq İnformasiya Sistemi, TexNez 
İnformasiya Sistem, Subsidiya İnformasiya Sistemi, Gübrə-Subsidiya İnformasiya Sistemi;

2. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə: Sığortaolunanlar üzrə elektron 
informasiya sistemi, Tibbi-Sosial Ekspertiza və Əlillərin Reabilitasiyası üzrə elektron 
informasiya sistemi, Ünvanlı dövlət sosial yardım sistemi (VEMTAS) üzrə elektron 
informasiya sistemi;

3. Səhiyyə Nazirliyi üzrə: Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kartı Sistemi, Tibbi 
Müayinə Kartı Sistemi;

4. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti: Dövlət Xidmətinin 
Vahid Elektron Məlumat Sistemi. 



HESABAT - 2018

14

Sistemlər üzrə məlumat bazasının, biznes proseslərin, proqram təminatının 
qiymətləndirilməsi aparılmış, yerində baxışlar keçirilmiş və məlumatlar toplanılmışdır. 
Bundan başqa, Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyində əmək müqavilələri bildirişi üzrə Sistem və tətbiqi proqram 
təminatının işləmə vəziyyəti, texniki infrastrukturun cari vəziyyəti, məlumat bazaları və 
məlumat arxivlərinə dair tələblərə riayət olunma səviyyəsi, habelə təhlükəsizlik, fövqəladə 
hallar zamanı və nəticəsinin aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlər və digər əlaqəli 
məlumatların toplanılması, sistemləşdirilməsi və təhlili istiqamətində işlər aparılmışdır. 
2018-ci il 28 dekabr tarixində Sistemin qiymətləndirilməsi nəticələrinə dair hesabat 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, qiymətləndirmə nəticələrinə dair məlumat isə 
Azərbaycan Respublikasının Vergilər və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinə 
göndərilmişdir

5. NORMATİV HÜQUQİ AKTLARDA NƏZƏRDƏ TUTULAN TAPŞIRIQLARIN İCRASI

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və 
sərəncamlarında nəzərdə tutulan tapşırıqların icrası istiqamətində ardıcıl işlər həyata 
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Elektron hökumətin inkişafı və 
rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 14 mart tarixli 1885 
nömrəli Fərmanında nəzərdə tutulmuş tapşırıqlar üzrə “Elektron Hökumətin İnkişafı 
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin nizamnaməsi Dövlət Agentliyinin kollegiyasının qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir.

Elektron hökumət sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə, Fərmanla verilən tapşırığa əsasən, Dövlət Agentliyi tərəfindən aşağıdakı 
sənədlər hazırlanmışdır: 

1. “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları” – layihəsi hazırlanmış və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim olunmuşdur. Qaydalar Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir; 

2. “Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası Qaydaları” – 
layihəsi hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim 
olunmuşdur. Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 
448 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir;
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3. “Rəqəmsal hökumətə keçid üzrə Fəaliyyət Planı” – layihəsi hazırlanmış və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim olunmuşdur.

“Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə 
bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 
sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanında nəzərdə tutulmuş tapşırıqlar üzrə aidiyyəti dövlət 
qurumları ilə sıx əməkdaşlıqda fəaliyyətə başlanılmışdır. Belə ki, mövcud informasiya 
ehtiyatları və sistemlərinin, eləcə də ilkin mənbə məlumatlarının müəyyən olunması 
məqsədilə 158 quruma müvafiq məlumatlar üzrə sorğu məktubları göndərilmişdir.

Eyni zamanda, İnformasiya Mənbələrinin Reyestrinin formalaşdırılması üçün ən 
çox istifadədə olan 70-dən çox sənəd adı müəyyən edilmiş və həmin sənədlərin tərkibinə 
daxil olan 1.348 sayda məlumat adı xüsusi proqram təminatı vasitəsilə toplanmışdır. 
Toplanmış məlumatların analizi və təkrarların aradan qaldırılması nəticəsində 769 sayda 
unikal məlumat (şəxsin adı, atasının adı, anasının adı və s.) və 370 unikal parametr 
(məsələn: “ad” parametri) müəyyən edilmişdir. Qurumlardan yuxarıda qeyd olunan sorğu 
üzrə məlumatlar tam toplandıqdan sonra, həmin məlumatların ilkin mənbələrinin əks 
olunduğu İnformasiya Mənbələrinin Reyestri formalaşdırılacaq. 

Mövcud informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin vəziyyətini müəyyən etmək üçün 
qiymətləndirmələrin həyata keçirilməsinə başlanılmış, Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Kənd Təsərrüfatı, Səhiyyə nazirliklərinin və Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müvafiq sistemləri qiymətləndirilmişdir. 

Elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi sahəsində standart yanaşmanın tətbiqi 
məqsədilə “Elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsinə dair Tələblər” və “Elektron 
xidmətlərin qeydiyyatı Qaydaları” layihələri, həmçinin “Dövlət informasiya ehtiyatlarının və 
sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi ilə bağlı 
texniki tələblər” hazırlanmış və razılaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyasına göndərilmişdir.

Fərmanla müəyyən edilmiş tapşırığa uyğun olaraq, dövlət informasiya ehtiyatları və 
sistemlərində müvafiq sahə üzrə toplanan məlumatların sistemliliyini təmin etmək, dövlət 
informasiya ehtiyatları və sistemləri arasında məlumat mübadiləsinin səmərəliliyini 
artırmaq və əhaliyə elektron xidmətlərin göstərilməsində idarəetməni optimallaşdırmaq 
məqsədi ilə Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin (EHİS) yaradılması istiqamətində 
işlər həyata keçirilir. EHİS-in Kommunal Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi, Sosial 
Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi və Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sisteminin 
formalaşdırılmasına başlanılmışdır. Qeyd olunan altsistemlərin formalaşdırılması 
məqsədilə fəaliyyət planı müəyyən edilmişdir. Dövlət Agentliyinin və müvafiq qurumların 
mütəxəssislərindən ibarət işçi qruplarının formalaşdırılması aparılır.

Bununla yanaşı, dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin rəsmi statistik 
məlumatlarla təmin olunması məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsinin müvafiq informasiya sisteminin EHİS-ə inteqrasiyası üzrə Dövlət Statistika 
Komitəsi ilə birgə işlərə başlanılmışdır. 

2018-ci il 5 dekabr tarixində Dövlət Agentliyi tərəfindən “Elektron hökumətin inkişafı 
və rəqəmsal hökumətə keçid: yeni konsepsiya və gələcəyə baxış” adlı tədbir keçirilmişdir. 
58 qurumdan 121 nəfər nümayəndənin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 14 mart tarixli 1885 nömrəli “Elektron hökumətin inkişafı və 
rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanından irəli gələn məsələlər 
və ümumilikdə elektron hökumət konsepsiyasına yeni baxış və gələcək prespektivlər 
barədə təqdimat edilmişdir. 
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Tədbirin sonunda rəqəmsal hökumətə transformasiyanın surətləndirilməsi, bu istiqamətdə 
qurumlararası koordinasiyanın yaxşılaşdırılması məqsədilə, iştirak edən qurumların 
informasiya-texnologiya istiqamətli struktur bölmələrinin rəhbərlərindən ibarət “Elektron 
Hökumət üzrə İcra Qrupu” yaradılması elan olunmuş və qrupun məqsəd və vəzifələri 
açıqlanmışdır. 

Cari ildə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərin təkmilləşdirilməsi işi 
davam etdirilmişdir. Belə ki, “ASAN ödəniş” sisteminin ödəniş barədə çıxarışlarının uçotu 
Qaydaları” qəbul olunmuş, “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və 
davranış Qaydaları”, “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” və 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin öz xəzinə hesabına dövlət rüsumlarından daxil olan 
vəsaitdən istifadə Qaydası”nda dəyişiklik edilmişdir.
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6. ELEKTRON HÖKUMƏTİN İNKİŞAFI

Hesabat ilində Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılmış “Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin əsas məqsədi elektron hökumətin inkişafı və 
rəqəmsal hökumətə keçid, dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bu sahədə 
qabaqcıl beynəlxalq prinsip və standartlar nəzərə alınmaqla elektron hökumət sahəsində 
dövlət siyasətinin və tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətdə iştirak 
etmək, “Elektron hökumət” portalının və operatoru olaraq müəyyən edildiyi digər 
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, inteqrasiyasının təmin edilməsi 
(o cümlədən onlar arasında məlumat mübadiləsi), effektiv idarə olunması, fəaliyyətinin 
təmin edilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar zəruri tədbirləri həyata keçirmək, dövlət 
xidmətlərinin sadələşdirilməsi və elektronlaşdırılması sahələrində müəyyən edilən 
vəzifələri icra etməkdir. “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxs “Elektron 
hökumət” portalı, “ASAN Viza”, “ASAN ödəniş”, “ASAN Finans”, “ASAN Wi-Fi” və digər 
rəqəmsal layihələrin fəaliyyətinin icrasını həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal 
hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər” haqqında 2018-ci il 14 mart tarixli 1885 nömrəli Fərmanı 
ilə “Elektron hökumət” portalının texniki-texnoloji infrastrukturu ilə birlikdə Azərbaycan 
Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin balansından Dövlət 
Agentliyinin balansına verilməsi tapşırılmışdır. Tapşırığın icrasına dərhal başlanılmış və 
2018-ci il 1 iyun tarixinədək mərhələli şəkildə həyata keçirilmişdir.

2018-ci il 12 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin iştirakı ilə “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin yeni inzibati 
binasının açılışı baş tutmuşdur.Ötən dövr ərzində “Elektron hökumət” portalının texniki-
texnoloji infrastrukturu əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş, gecikmələrə səbəb olan 
halar aradan qaldırılmış, verilənlər bazasının dayanıqlı fəaliyyəti, ehtiyat rejimində 
işləməsi təmin edilmiş, habelə digər optimallaşdırma işləri aparılmışdır. “Elektron 
hökumət” portalı üzərindən 42-si dövlət qurumu olmaqla, ümumilikdə 90 qurum tərəfindən 
446 elektron xidmət təqdim olunur. Portal fəaliyyətə başladığı dövrdən indiyədək 
ümumilikdə xidmətlərə 93 milyondan çox müraciət olunmuşdur. 
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2018-ci il ərzində “ASAN ödəniş” sisteminin fəaliyyətinin informativ və texnololoji 
cəhətdən təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, 
Sistemin funksional imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində “Mərkəzi İdarəetmə 
Modulu” yaradılmış və “IOS” və “Android” əməliyyat sistemləri üzrə mobil tətbiqləri 
hazırlanıb istismara verilmişdir. Həmçinin, sistemin informasiya mübadiləsinin qurulması 
məqsədi ilə vebservis standartlarının (“APİ”) yaradılması istiqamətində inzibati 
cərimələrin, kütləvi ödənişlərin, rüsum ödənişlərinin, ödəniş xidməti təchizatçılarının, 
iştirakçı qurumların internet resurslarının virtual kabinetlərinin “ASAN ödəniş” sisteminə 
inteqrasiyası zamanı informasiya mübadiləsinin vahid texniki standartların tətbiq edilməsi 
və bu standartlara əsaslanan vebservislərin yaradılması üzrə işlər başa çatdırılmışdır.

2018-ci il ərzində “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsi ilə 20 dövlət qurumu üzrə ödənişlər 
qəbul edilmişdir. Ümumi dövriyyə, 305.606 ədəd olmaqla 10.752.609,00 AZN təşkil 
etmişdir.
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2018-ci il ərzində “ASAN Finans” sisteminin fəaliyyətinin informativ və texnololoji 
cəhətdən təkmilləşdirilməsi, funksional imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə sistemin 
iştirakçılarının ödəniş portalı vasitəsilə ödənişlərinin qəbulu üçün inteqrasiyası üzrə işlər 
yerinə yetirilmiş və “Mərkəzi İdarəetmə” Modulu yaradılmışdır.

Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərə viza verilməsi prosedurunun təkmilləşdirilməsi haqqında” 2018-ci il 31 yanvar 
tarixli 1803 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 
beynəlxalq hava limanlarında vizaların “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə verilməsini təmin 
etmək məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən 2018-ci il 15 may tarixində Heydər Əliyev 
adına Beynəlxalq Hava Limanında elektron vizaların verilməsinə başlanılmışdır və burada 
14 ədəd özünəxidmət terminalı quraşdırılmışdır. Bununla yanaşı, vizaların verilməsi 
prosesinə nəzarət və şəffaflığın təmin olunması məqsədilə yeni əməkdaşlar cəlb 
olunmuşdur. Həmçinin Gəncə, Qəbələ və Lənkəran beynəlxalq hava limanlarında 
özünəxidmət terminalları quraşdırılmış və əməkdaşlar cəlb olunmuşdur.

2018-ci il ərzində “ASAN Viza” sisteminə daha 1 dövlət (Cibuti Respublikası) əlavə 
edilmişdir. Hazırda “ASAN Viza” portalı vasitəsilə e-viza verilən ölkələrin sayı 95-ə 
çatdırılmışdır.

Hesabat ilində “ASAN Viza” sisteminin yeni Rəyvermə Modulu istifadəyə verilmişdir. 
Rəyvermə Modulu “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə edilmiş müraciətləri Viza altsisteminə 
göndərilmədən baxılması imkanını təmin edir. 

Hazırda 9 dildə (azərbaycan, ingilis, rus, fransız, ispan, ərəb, fars, italyan və alman) 
fəaliyyət göstərən “ASAN Viza” portalında  95 ölkə üzrə müraciətlərin (www.eviza.gov.az)
göndərilməsi imkanı təmin edilmişdir. Ümumilikdə, “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə 948.800 
elektron viza verilmişdir ki, onlardan 264.476-sı beynəlxalq hava limanlarında 
özünəxidmət terminalları vasitəsi ilə verilmişdir. Verilən vizalardan 96.613-ü təcili viza 
olmaqla, 156.348-i qrup vizasını təşkil edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 21 yanvar tarixli 1205 nömrəli Fərmanına 
uyğun olaraq, Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi ilə birlikdə “Lisenziyalar və icazələr” portalı yaradılmış və 2018-ci ilin 
əvvəlindən sınaq rejimində istifadəyə verilmişdir. Hesabat dövründə “Lisenziyalar və 
icazələr” portalına Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri, “Giriş-çıxış və qeydiyyat” 
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi, Avtomatlaşdırılmış Vergi 
İnformasiya Sistemi, “Ünvan Reyestri” İnformasiya Sistemi və Hökumət Ödəniş Portalının 
inteqrasiyası təmin edilmişdir.
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Hesabat ili ərzində “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sistemi üzrə 
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bütün elektronlaşma 
vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədi ilə mövcud informasiya sistemlərinə baxış keçirilmiş, 
aparılan təhlillərin nəticəsi olaraq yekun texniki tələblər formalaşdırılmış və müvafiq texniki 
sənədlər hazırlanmışdır.

Data mühəndisliyi və analitika sahəsində 2018-ci ildə maşın öyrənməsi və təbii 
dilin emalı üzrə fəaliyyət əsasən 3 istiqamətdə aparılmışdır:

1. Modellərin öyrədilməsi üçün dataların işarələnməsi istiqaməti üzrə maşın 
öyrənməsi sahəsində modellərin öyrədilməsi və qiymətləndirilməsi üçün düzgün, 
təmizlənmiş və bir çox hallarda işarələnmiş datanın olması zərurəti ilə əlaqədar 2018-ci ilin 
iyul ayında “Training Data” veb saytı hazırlanmışdır. 

2. Süni intellekt məhsulları istiqaməti üzrə iki təbii dilin emalı (“NLP”) məhsulu 
hazırlanmışdır: “Sentiment Analiz” (“ASAN Viza” sistemində əcnəbilər tərəfindən yazılmış 
rəylərin analizinin və əsas məlumatların çıxarılmasının avtomatlaşdırılması) və 
“Azərbaycan dili üçün mətn korreksiyası” layihələri.

3. Maşın öyrənməsi həlləri və analizlər istiqaməti üzrə “ASAN Viza” sistemində viza 
üçün müraciət etdikdən sonra gecikmələrin daha çox haralarda yarandığını və anomaliya 
hallarını təyin etmək üçün müvafiq dataların analizinə və vizuallaşdırılmasına 
başlanılmışdır. Araşdırmanın nəticəsi olaraq, 6 növdə anomaliya halı aşkarlanmış və 
həmçinin hansı mərhələlərdə gecikmələrin təyin olunması üçün data vizuallaşdırılmışdır.

2018-ci il 29 iyun tarixində “ASAN xidmət”in tərəfdaşlığı, “ADA” Universitetinin 
təşkilatçılığı, “PAŞA Bank” ASC-nin dəstəyi ilə Azərbaycanda ilk dəfə data yönümlü “Big 
Data Analytics” hakatonu keçirilmişdir. Hakatonun məqsədi data elmləri üzrə tədqiqatçılar, 
biznes analitiklər, proqramçılar, vizuallaşdırma üzrə mütəxəssislər və bu sahə ilə 
maraqlanan digər şəxsləri real sənaye problemlərini həll etməyə cəlb etmək olmuşdur.

Hesabat dövrü ərzində, həmçinin Dövlət Agentliyinin yanında “Elektron 
Xidmətlərin Təşviqi üzrə İctimai Şura” tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
“Dövlət xidmətlərinin təşkili və qiymətləndirilməsində vətəndaş iştirakçılığı” mövzusunda 
keçirilmiş görüşdə vətəndaşların dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsində iştirakı üçün 
yaradılmış informasiya sistemi təqdim edilmiş, bu sistemdən vətəndaşların daha effektiv 
isitfadəsi ilə bağlı müzakirələr aparılmış və iştirakçılar tərəfindən təkliflər irəli sürülmüşdür.
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7. “ABAD” – AİLƏ BİZNESİNƏ ASAN DƏSTƏK

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ABAD” publik hüquqi şəxsin əhatə dairəsi 
2018-ci ildə daha da genişləndirilmiş, regionlarda sahibkarlığın, o cümlədən qeyri-kənd 
təsərrüfatı istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsinə əlavə dəstək verilməsini nəzərdə tutan 
İmişli və Şəki regional “ABAD” mərkəzləri, həmçinin Şəki Keramika və Tətbiqi Sənət 
Mərkəzi açılmışdır. Qeyd olunan mərkəzlər vasitəsilə ailə təsərrüfatlarına, mikro, kiçik və 
orta sahibkarlara (bundan sonra – ABAD-çı) dəstək layihələrinin həyata keçirilməsi, 
istehsalatda müasir texnoloji istehsal avadanlıqlarından istifadə, marketinq, brendinq və 
dizayn, maliyyə-mühasibat, hüquqi yardım, istehsal olunan məhsulun daşınmasının və 
satışının təşkili kimi xidmətlərin təqdim edilməsi həyata keçiriləcəkdir.

İstehsal həcmlərini şərtləndirən əsas amilin satış həcmləri olduğunu nəzərə alaraq, 
2018-ci il ərzində Qəbələ rayonunda, Bakı şəhərində və Şəki Keramika və Tətbiqi Sənət 
Mərkəzinin tərkibində “ABAD” etno-butikləri fəaliyyətə başlamışdır. Bununla yanaşı, dövlət 
və qeyri-dövlət qurumları tərəfindən korporativ sifarişlər də qəbul olunmuş, Milli 
Gimnastika Arenasında beynəlxalq idman yarışları keçirilən zaman ABAD-çıların istehsal 
etdikləri əl işlərinin satışı təşkil edilmişdir.

2018-ci il 6 mart tarixində Bakı Biznes Mərkəzində İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, “ABAD” publik hüquqi şəxs və “Azər-Türk Bank” ASC 
arasında ABAD-çıların güzəştli kreditlərlə təmin edilmələrini nəzərdə tutan birgə 
əməkdaşlığa dair Niyyət Protokolu imzalanmışdır. Nəticə etibarı ilə 5-i dekorativ tətbiqi xalq 
sənətkarlığı olmaqla cəmi 12 ABAD-çıya ümumilikdə 150 min manat həcmində güzəştli 
kreditlər verilmişdir.2018-ci il 19-25 aprel tarixlərində Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Cəmiyyətinin (GİZ) “Cənubi Qafqazda özəl sektorun inkişafı, peşə təhsili və təlimi” 
proqramı çərçivəsində “ABAD” publik hüquqi şəxs ilə birgə təşkil edilən “Suvenir ölçülü 
xalçaların toxunması” mövzusunda təlim keçirilmişdir. 

2018-ci il 16-18 may tarixlərində “ABAD” publik hüquqi şəxsin məhsulları Bakı 
Ekspo Mərkəzində baş tutan XXIV Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi (World Food 
Azerbaijan 2018) və XII Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro 2018” 
sərgilərində təqdim olunmuşdur. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
cənab İlham Əliyev “ABAD” publik hüquqi şəxsin stendi ilə də yaxından tanış olmuşdur. 
Sərgidə “ABAD” sərginin “Ən yaxşı debütü” adına layiq görülmüşdür.
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2018-ci il 22 may tarixində “ABAD” publik hüquqi şəxs ilə “Azərbaycan 
Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxs arasında Anlaşma Memorandumu 
imzalanmışdır. Memorandumun imzalanmasında əsas məqsəd “ABAD” mərkəzlərinə “bir 
pəncərə” prinsipi ilə dəstək göstərmək və məhsulların sertifikatlaşdırılmasını bu prinsip 
əsasında həyata keçirməkdir.

Qlobal Ətraf Mühit Fondu və BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birgə “Böyük Qafqaz 
Landşaftında Dayanıqlı Meşə və Torpaq İdarədilməsi” layihəsi çərçivəsində “ABAD” publik 
hüquqi şəxs tərəfindən İsmayıllı və Şamaxı bölgələri üzrə xalça toxucuları və arıçı ailələr 
daxil olmaqla ümumilikdə 16 ailəyə yardım göstərilmişdir. Nəticədə 7 ailə brendi yaradılmış 
(6 yeni bal brendi yaradılmış və sertifikatlaşdırılmışdır) və rəsmi ABAD-çı siyahısına aid 
edilmişdir.

2018-ci il 14 iyun tarixində “Daş Salnamə” muzeyində Azərbaycan xalqının milli 
qurtuluş gününün 25 illiyinə həsr olunmuş “Milli irsimizin işığında: dünən, bu gün, sabah” 
adlı “ABAD” məhsullarının sərgisi baş tutmuşdur. Sərginin keçirilməsində məqsəd ABAD-
çı olaraq fəaliyyət göstərən ailələrin xalqımızın estetik baxışlarını, zövq və mənəvi 
dəyərlərini əks etdirən əl işlərini və ABAD-çılar tərəfindən istehsal olunmuş məhsulları 
nümayiş etdirmək, milli irsimizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaqdır. 

“ABAD” publik hüquqi şəxs göstərdiyi xidmətlərlə yanaşı eyni zamanda regionların 
inkişafını nəzərdə tutan layihələr də həyata keçirir. Belə ki, Quba rayonunda yaşayan 
ABAD-çı ailələrin vahid istehsal mərkəzində istehsalat ilə məşğul olmalarını təmin etmək 
məqsədi ilə 2018-ci il 11 oktyabr tarixində ölkə başçısının iştirakı ilə “Quba ABAD Factory” 
İstehsalat Kompleksinin açılışı baş tutmuş və istifadəyə verilmişdir. İkimərtəbəli binada 
“ABAD” publik hüquqi şəxs tərəfindən “Paşa Holding”in dəstəyi ilə əsaslı şəkildə təmir-
bərpa işləri aparılmış və bina müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. 

Ölkədə turizm sahəsində müşahidə olunan inkişaf tempinin saxlanılması üçün daim 
yeni və cəlbedici ictimai iaşə xidmətlərinin təklif edilməsi zəruridir. Bu məqsədlə “Paşa 
Holding”in dəstəyi ilə “ABAD” publik hüquqi şəxs tərəfindən həyata keçirilən “ABAD Gastro 
Village” layihəsi çərçivəsində “Quba ABAD Factory”nin önündə “Food truck park”ı 
yaradılıb. 
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Hesabat dövründə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dekorativ sənət ixtisası 
üzrə təhsil alan 13 nəfər tələbəsinin sözügedən sahə üzrə “ABAD“ publik hüquqi şəxsdə 
təcrübə keçmələri və bu sahəni praktiki olaraq daha mükəmməl mənimsəmələri üçün 
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ilə “ABAD“ publik hüquqi şəxs arasında müqavilə 
imzalanmış və tələbələr müvafiq sahə üzrə təcrübə keçmişdir.

Hesabat dövründə qarşıya qoyulan hədəf artıqlaması ilə yerinə yetirilərək 2018-ci il 
ərzində 150 ABAD-çı qeydiyyatdan keçirilmişdir. ABAD-çılardan 8-i hüquqi şəxs, 46-sı kişi 
və 93-ü qadın olmaqla 142 nəfəri fiziki şəxsdir (o cümlədən, 2 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 
nəfəri məcburi köçkün).Milli zərgərlik sənətinə yiyələnmək istəyən gənclər üçün Quba 
“ASAN həyat” kompleksində fəaliyyət göstərən “ABAD” Məktəbində bütün zəruri mal-
material və avadanlıqlarla təchiz edilmiş zərgərlik üçün nəzərdə tutulan sinif otağı 
istifadəyə verilmişdir. Quba “ABAD” Məktəbində təşkil edilən peşəkar zərgərlik və 
xalçaçılıq təlimləri ilə yanaşı, Masallı “ASAN Həyat” kompleksində fəaliyyət göstərən 
“ABAD” mərkəzində də xalçaçılıq təlimləri təşkil edilmişdir. 2018-ci il 20-22 sentyabr 
tarixlərində “Caspian Event Organisers” şirkətinin təşkilatçılığı ilə I Azərbaycan Beynəlxalq 
Hədiyyələr və Promo Məhsulları “Gift&Promo Fair 2018” sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə 
“ABAD” publik hüquqi şəxs də öz stendi ilə təmsil olunmuş və “ən yaxşı hədiyyə” və “ən 
yaxşı stend” nominasiyaları üzrə qalib elan edilmişdir.

“ABAD” publik hüquqi şəxs “Azerbaijan Technologies” şirkəti ilə 2018-ci il 22 
sentyabr tarixində birgə tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində şirkət tərəfindən “ABAD” 
publik hüquqi şəxsin dəstək göstərdiyi 50 sahibkara sosial şəbəkələrdə məhsullarını daha 
geniş təbliğ edə bilmələri üçün keyfiyyətli şəkillər çəkməyə və təqdimatlar hazırlamağa 
imkan verən telefonlar hədiyyə edilmişdir.

Azərbaycanda bölgələrin dayanıqlı inkişafı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək 
məqsədi ilə Avropa İttifaqı, BMT-nin İnkişaf Proqramı və Dövlət Agentliyi arasında bir il 
əvvəl imzalanmış 3 illik dövrü əhatə edən “Balakən regional “ABAD” Mərkəzi vasitəsi ilə 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kiçik ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək layihəsi”nin 
ilk ilinə yekun vurulmuşdur. Birillik nəticələrinə əsasən 2018-ci il 1 dekabr tarixində layihə 
çərçivəsində seçilmiş ailələrlə görüş keçirilmişdir. Nəticə etibarı ilə, qeyd olunan iqtisadi 
region üzrə 44 (29 sənətkar) potensial ABAD-çı seçilmişdir. Onlardan 24-ü qadın, 20-si 
kişidir. Seçilmiş ailələrdən 12-si müharibə nəticəsində öz yurd-yuvalarını itirmiş məcburi 
köçkünlərdir. 
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8. SOSİAL İNNOVASİYALAR

Dövlət Agentliyinin fəaliyyətində yeni innovasiyaların tətbiqi və vətəndaş 
məmnunluğunun daim yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin tövsiyə və tapşırıqları, həmçinin respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar 
daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu sahədə müxtəlif sosial layihələr həyata 
keçirilmişdir.

Vətəndaşların dövlət tərəfindən yayımlanan məlumatlara çıxış imkanlarının 
artırılması və ictimai yerlərdə əhalinin sürətli və pulsuz internetə əlçatanlığının təmin 
edilməsi məqsədilə reallaşdırılan “ASAN Wi-Fi” layihəsi hesabat dövründə də davam 
etdirilmişdir. Belə ki, “ASAN Wi-Fi” Bakı şəhərində yerləşən 1 saylı, 2 saylı və 3 saylı “ASAN 
xidmət” mərkəzlərində, 2 saylı “ASAN Kommunal” mərkəzində, Heydər Əliyev adına 
Beynəlxalq hava limanında və “Bravo” hipermarketlər şəbəkəsinə daxil olan 3 
hipermarketdə quraşdırılmışdır. Gün ərzində 20 minə yaxın istifadəçinin istifadə etdiyi 
“ASAN Wi-Fi” sisteminə bu günə qədər 6 milyondan çox istifadəçi qoşulmuşdur. Sistem 
vasitəsilə 70-ə yaxın dövlət və özəl şirkətin müxtəlif xarakterli məlumat materialları 
vətəndaşlara çatdırılmışdır.2018-ci ilin oktyabr ayında İmişli və Şəki “ASAN Həyat” 
komplekslərinin açılışı zamanı müxtəlif sahələrdə innovativ həllərlə bağlı aşağıdakı 
təqdimatlar edilmişdir:

- “Sənəd dövriyyəsi sistemi” – bütün dövlət orqanları arasında daxili sənəd 
dövriyyəsinin mərkəzləşdirilmiş qaydada və bulud texnologiyası əsasında həyata 
keçirilməsinə imkan verən bu sistem xərclərin qənaətinə və proseslərin sürətlənməsinə 
kömək edəcək;

- “Vətəndaş Məlumatlandırma Sistemi” – bu yeni mobil tətbiq və analitika sisteminin 
tətbiqi vətəndaşların baş verən hadisələr – yanğın, təbii fəlakət və qəzalar, zəhərlənmə, su 
və havanın tərkibinin dəyişilməsi və digər hallarla əlaqədar məkana, vaxta və digər 
meyarlara görə məlumatlandırılmasını təmin edəcək. Vətəndaş mənfi hallarla bağlı 
qarşılaşdığı məqamları sistemə ötürəcək və sistem bu məlumatları aidiyyəti dövlət 
qurumlarına yönləndirəcək;

- “ASAN Railway taksi” – bu xidmət turistlər üçün nəzərdə tutulmuş dəmir yolu 
reysləri üzərində innovativ taksi sistemini nəzərdə tutur;
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- “Sağlamlığın ağıllı təhlili” – bu avadanlıq və proqram təminatı vasitəsilə hər bir 
şəxs olduğu məkanda öz sağlamlıq vəziyyəti barədə göstəricilərlə tanış ola, həkim 
məsləhətləri və sağlamlığa dair tövsiyələr ala bilər. Həmçinin uzaqdan diaqnozun 
qoyulması, tibbi məlumatların yaddaşda saxlanılması da göstərilən xidmətlər sırasındadır;

- “E-Gate” xidməti – sərhəd-buraxılış məntəqələrində ölkəyə gələn və ölkəni tərk 
edən şəxslərin sərhəd keçidinin sürətləndirilməsi və prosesin avtomatlaşdırılmasını təmin 
edir. Vətəndaş xüsusi qurğuya yaxınlaşaraq pasport məlumatlarını “E-Gate” cihazında 
oxudur. Bu cihaz vasitəsilə bir nəfərin sərhəd nəzarətində yoxlanılma prosesi bir neçə 
saniyə ərzində yekunlaşır;

- “Elektron etibarnamə” sistemi – vətəndaşlara məxsus daşınar və daşınmaz 
əmlaka, malik olduğu xidmətlərə dair hüquqların başqasına ötürülməsinə dair 
etibarnamələrin elektron mühitdə, elektron və mobil imza texnologiyalarından istifadə 
etməklə tamamilə avtomatlaşdırılmış platformada təqdim edildiyi bir sistemdir;

- “ASAN Viza”nın sığorta sistemi – Azərbaycana gəlmək üçün müraciət edən 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vizadan imtina edilməsi halında ödədiyi rüsumun 
sığorta şirkəti tərəfindən kompensasiyasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda, sistem xarici 
ölkədə (Azərbaycanda) olarkən baş verə biləcək hər hansı maddi itki və vətəndaşın 
səhhətində yaranan problemin aradan qaldırılması xərclərinin sığorta şirkəti tərəfindən 
ödənilməsini təmin edəcək;

- “E-Qəza” sistemi – xüsusi avadanlıq və proqram təminatından ibarət olmaqla 
avtomobillərdə yerləşdirilən bu sistem qəza zamanı sürücü və qəzanın yeri barədə 
məlumatların avtomatlaşmış “E-Qəza” mərkəzinə ötürülməsini və lazımi təxirəsalınmaz 
xidmət əməkdaşlarının qəza yerinə göndərilməsini təmin edir.

Hesabat ilində İdeya Bankına 400-dən çox ideya daxil (http://www.ideya.az/) 
olmuşdur. Daxil olan ideyaların ilkin və ikinci qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Hesabat 
ilində İdeya Bankı platformasında Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun 
olaraq müsabiqələr keçirilmişdir. Müxtəlif növlərdə müsabiqələrin keçirilməsi, ideyaların 
toplanması, qiymətləndirilməsi kimi bütün mərhələlərin elektron təşkilinin həyata 
keçiriləcəyi “İdeya Bankı v3.0” versiyasının hazırlanması istiqamətində tədbirlər 
görülməkdədir. 

- “E-Gate” xidməti – sərhəd-buraxılış məntəqələrində ölkəyə gələn və ölkəni tərk 
edən şəxslərin sərhəd keçidinin sürətləndirilməsi və prosesin avtomatlaşdırılmasını təmin 
edir. Vətəndaş xüsusi qurğuya yaxınlaşaraq pasport məlumatlarını “E-Gate” cihazında 
oxudur. Bu cihaz vasitəsilə bir nəfərin sərhəd nəzarətində yoxlanılma prosesi bir neçə 
saniyə ərzində yekunlaşır;

- “Elektron etibarnamə” sistemi – vətəndaşlara məxsus daşınar və daşınmaz 
əmlaka, malik olduğu xidmətlərə dair hüquqların başqasına ötürülməsinə dair 
etibarnamələrin elektron mühitdə, elektron və mobil imza texnologiyalarından istifadə 
etməklə tamamilə avtomatlaşdırılmış platformada təqdim edildiyi bir sistemdir;

- “ASAN Viza”nın sığorta sistemi – Azərbaycana gəlmək üçün müraciət edən 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vizadan imtina edilməsi halında ödədiyi rüsumun 
sığorta şirkəti tərəfindən kompensasiyasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda, sistem xarici 
ölkədə (Azərbaycanda) olarkən baş verə biləcək hər hansı maddi itki və vətəndaşın 
səhhətində yaranan problemin aradan qaldırılması xərclərinin sığorta şirkəti tərəfindən 
ödənilməsini təmin edəcək;

- “E-Qəza” sistemi – xüsusi avadanlıq və proqram təminatından ibarət olmaqla 
avtomobillərdə yerləşdirilən bu sistem qəza zamanı sürücü və qəzanın yeri barədə 
məlumatların avtomatlaşmış “E-Qəza” mərkəzinə ötürülməsini və lazımi təxirəsalınmaz 
xidmət əməkdaşlarının qəza yerinə göndərilməsini təmin edir.
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Hesabat ilində İdeya Bankına 400-dən çox ideya daxil (http://www.ideya.az/) 
olmuşdur. Daxil olan ideyaların ilkin və ikinci qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Hesabat 
ilində İdeya Bankı platformasında Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun 
olaraq müsabiqələr keçirilmişdir. Müxtəlif növlərdə müsabiqələrin keçirilməsi, ideyaların 
toplanması, qiymətləndirilməsi kimi bütün mərhələlərin elektron təşkilinin həyata 
keçiriləcəyi “İdeya Bankı v3.0” versiyasının hazırlanması istiqamətində tədbirlər 
görülməkdədir. 

Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və BMT-nin 
Azərbaycan Nümayəndəliyi tərəfindən birgə keçirilən İkinci Respublika İnnovasiya 
Müsabiqəsi İdeya Bankı vasitəsilə keçirilmişdir. Müsabiqə üzrə göndərilən ideyalardan 
200-ə yaxın ideya İdeya Bankı vasitəsilə toplanmışdır. Göndərilən ideyalardan “Arıçılıq 
üçün IoT həlli” adlı layihə Dövlət Agentliyi tərəfindən seçilmiş, pul mükafatı və sertifikatla 
mükafatlandırılmışdır. 

İnnovasiya müsabiqəsinin hər il təşkilinə dair birgə tədbirlərin əlaqələndirilməsi 
üçün İqtisadiyyat, Mədəniyyət, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirlikləri, 
Dövlət Agentliyi, Milli Elmlər Akademiyası və “Ernst and Young” şirkətinin Azərbaycan 
nümayəndəliyi arasında  Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
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9. “İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏT

Hesabat ili ərzində Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “İnnovasiyalar Mərkəzi” 
MMC sosial innovasiyalarla bağlı strateji araşdırmalar aparmış, innovativ həllərin dövlət 
orqanları və özəl qurumlarda tətbiqinə həsr olunan təlim və kurslar təşkil edərək ölkədə 
işgüzar maarifləndirməyə öz töhfəsini vermişdir. 

9.1. “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi

“INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi (bundan sonra – “INNOLAND”) 
2018-ci il 12 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə 
təqdim olunduqdan sonra fəaliyyətə başlamışdır.

“INNOLAND” Azərbaycanda, eyni zamanda, onun hüdudlarından kənarda özəl 
sektorun inkişaf etdirilməsi, innovasiyanın təşviqi və startap hərəkatının genişləndirilməsi 
üçün yaradılan inkubasiya, akselerasiya və araşdırma mərkəzidir. “INNOLAND” 
“Kovörkinq”, “İnkubasiya”, “Akselerasiya” və “IT Təlim-Tədris” mərkəzlərindən ibarətdir. 

“Kovörkinq” mərkəzi startaplar, proqramçılar, innovasiyalar sahəsində tək və ya 
kiçik komanda ilə işləyən şəxslər üçün sərfəli və bir çox imkanları özündə birləşdirən iş 
yeridir. Bu mərkəz həftənin 7 günü 24 saat giriş imkanına, yüksək sürətli internetə, vahid 
məlumat köşkünə, mentor dəstəyinə malikdir.
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“IT Təlim-Tədris” Mərkəzi gənclərə proqramlaşdırma və informasiya texnologiyaları 
üzrə biliklərin öyrədildiyi, kodlaşdırma bacarıqlarının verildiyi məkandır. Mərkəzdə süni 
intellekt, robotlaşdırma və onları dəstəkləyən proqramlaşdırma dillərinə üstünlük verilir. 
İnkubasiya dövründə startaplara ideyalarının formalaşdırılmasına kömək göstərilir, uğurla 
formalaşmış ideyaların ilkin versiyalarının test edilməsi, prototiplərin hazırlanması üçün 
akselerasiya mərhələsinə keçirilir. Bu mərhələdə komandaya mütəmadi şəkildə mentor 
dəstəyi göstərilir. 

2018-ci il 16 noyabr tarixində “INNOLAND”in təşkilatçılığı ilə ilk dəfə Bakı şəhərində 
dünyanın ən böyük startup yarışması sayılan “Startup Weekend” layihəsi keçirilmişdir. 
Turizm sahəsində innovasiyalara həsr olunmuş tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd 
ölkəmizdə startap ekosisteminə gənclərdə maraq yaratmaq və bu istiqamətdə onların 
rolunu artırmaqdır.

Həmçinin 2018-ci il 8 dekabr tarixində “INNOLAND” və “Shop.az”ın birgə 
təşkilatçılığı ilə “E-Commerce 1.0” tədbiri keçirilmişdir. Tədbirin məqsədi dövlət 
nümayəndələri, pərakəndə satış şirkətləri, marketinq agentlikləri, çatdırılma şirkətləri, 
ödəmə platformaları və digər elektron ticarət (e-ticarət) mühitinin iştirakçılarını bir araya 
gətirmək, onlara bu istiqamətdə davamlı inkişaf üçün konstruktiv həll yolları təqdim etmək 
olmuşdur.

Hesabat ilində Estoniya hökumətinin təşəbbüsü ilə yaradılmış “Startup Estonia” və 
“Garage 48” akselerasiya mərkəzlərinin nümayəndə heyəti “INNOLAND” ilə tanış       
olmuş, tərəflər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalanmışdır. Əməkdaşlıq 
memorandumları yerli texnologiya startapları üçün sahibkarlığa dəstək ekosisteminin və 
tərəflər üçün müvafiq regionda investor imkanlarının yaradılmasını, inkişaf etdirilməsini, 
inkubasiya və akselerasiya proqramlarının effektiv mübadiləsini, eləcə də yerli və xarici 
investorları cəlb etmək üçün məlumat mübadiləsinin aparılmasını və bu kimi digər qarşılıqlı 
razılaşdırılmış tədbirlərin görülməsini özündə ehtiva edir.

Hesabat ilində digər əməkdaşlıq müqaviləsi isə “INNOLAND” ilə “Bakcell” şirkəti 
arasında imzalanmışdır. Qurumlar arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığını rəsmiləşdirən bu 
əməkdaşlığın əsas məqsədi ölkəmizdə texnologiya startapları üçün sahibkarlıq 
ekosisteminə dəstək göstərmək və inkişaf etməkdə olan texnologiya sahibkarlarının 
ehtiyaclarına xidmət göstərən yüksək səviyyəli əməkdaşlığın həyata keçirilməsidir. 

“INNOLAND”də azərbaycanlı təsisçilər tərəfindən qlobal bazarı hədəfləyən bır sıra 
layihələr də hazırlanmışdır (“OK Media”, “11Delivery”, “Ticketsetup” və s.).
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9.2. Azərbaycan İnnovasiyaların İxracı Konsorsiumu
Hesabat ilində Azərbaycan İnnovasiyaların İxracı Konsorsiumu tərəfindən (bundan 

sonra – AZINNEX) beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulması və əlaqələrin genişləndirilməsi 
istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.

2018-ci il 6 aprel tarixində ölkəmizdə səfərdə olan İndoneziya Respublikasının 
nümayəndə heyətinin AZINNEX ilə görüşü keçirilmişdir. Nümayəndə heyəti “ASAN xidmət” 
modelinin İndoneziya Respublikasında uğurla tətbiq olunması imkanları və bu prosesdə 
yeni islahatların aparılması, ümumilikdə ölkənin müasir infrastrukturunun qurulması 
çərçivəsində AZINNEX-in töhfələrinə ehtiyac olduğunu bildirmişdir. 

2018-ci il 22 may tarixində Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandr Vuçiçin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində sahibkarlarla 
keçirdiyi görüşdə AZINNEX də iştirak etmişdir. Görüşdə AZINNEX-in fəaliyyəti barədə 
ətraflı məlumat verilmişdir. 

Bundan əlavə, 2018-ci il 25 may tarixində Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Fondu (AZPROMO) ilə AZINNEX arasında strateji əməkdaşlıq məqsədilə 
geniştərkibli görüş keçirilmişdir. Dövlət Agentliyində keçirilən görüşdə AZINNEX barədə 
AZPROMO rəhbərliyinə ətraflı məlumat verilmiş, Azərbaycanın ən aparıcı İKT şirkətləri 
olan üzv şirkətlərin böyük ixrac potensialının olduğu bildirilmişdir.

2018-ci il 2 iyun tarixində AZINNEX tərəfindən sosial məsuliyyət proqramı 
çərçivəsində Binə qəsəbəsində yerləşən “Ümid yeri” uşaq evində uşaqlarda informasiya 
texnologiyaları üzrə baza biliklərinin yaradılması, texnologiyaların əhəmiyyəti        
haqqında təsəvvürün formalaşdırılması,təhsil proseslərinin müasir standartlara 
uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə “Multimedia Mərkəzi”nin açılışı olmuşdur. 

2018-ci il 22 noyabr tarixində AZINNEX-in birillik fəaliyyətinə həsr olunmuş hesabat 
tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə Konsorsium tərəfindən görülmüş işlərə, yerli və beynəlxalq 
istiqamətdə həyata keçirilmiş əməkdaşlığa dair məlumat verilmişdir. Həmçinin tədbir 
zamanı AZINNEX ilə Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası, “ADA” Universiteti və 
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası (AmCham) arasında anlaşma memorandumları 
imzalanmışdır.
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10. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR

Hesabat ilində Dövlət Agentliyinə ümumilikdə 16.997 vətəndaş müraciəti, o 
cümlədən 7.443 elektron müraciət daxil olmuşdur. Vətəndaş müraciətlərindən 13.448-i 
ərizə (79%), 3.389-u şikayət (20%), 160-ı isə təklif (1%) olaraq qeydə alınmışdır. Qeyd 
edilən müraciətlərdən 11.189-u müsbət həll olunmuş, 4.133 müraciət üzrə müvafiq izah 
verilmiş, 7-si qismən həll olunmuş, 48-i əsassız sayılmışdır. 1557 müraciət Dövlət 
Agentliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyinə görə baxılması üçün aidiyyəti orqanlara 
göndərilmiş, 54 müraciət baxılmamış saxlanılmış, 9 müraciət isə hazırda icradadır. 

Dövlət Agentliyi və mərkəzlərin fəaliyyəti barədə il ərzində kütləvi informasiya 
vasitələri (KİV) və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat və təşviqat işi davam etdirilmişdir. 
Dövlət Agentliyinin və mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı KİV-də 72.000-dən çox yazılı, 4100-
dən çox video məlumat yayımlanmış, mütəmadi olaraq xüsusi proqramlar hazırlanmış, 
120-dən çox press-reliz göndərilmiş, təşkil edilmiş 60-dan çox tədbirin hər birində 30-a 
yaxın KİV nümayəndəsinin iştirakı təmin olunmuşdur.

Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə yerli televiziya 
kanallarında mütəmadi olaraq xüsusi proqramlar hazırlanmışdır. 

ARB24 kanalı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Dövlət Agentliyinin və “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətini əks etdirən “ASAN Vaxt” layihəsinə start verilmişdir.

Dövlət Agentliyinin və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti, həyata keçirilmiş 
müxtəlif tədbirlər və sosial aksiyalar, ASAN könüllülərinin fəaliyyəti, beynəlxalq əməkdaşlıq 
və s. istiqamətdə olan tədbirlərlə bağlı KİV nümayəndələrinə dolğun informasiya verilmiş, 
müsahibə, mətbuat konfransları və ictimaiyyət nümayəndələri ilə mütəmadi görüşlər 
keçirilmişdir.

Dövlət Agentliyi və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq 
məlumatlılığın artırılması üçün Azərbaycan dilində “ASAN – 5 il” jurnalı, ingilis dilində 
“Brand story” jurnalının növbəti sayı, Azərbaycan və ingilis dillərində “ASAN jurnal”ın isə 9-
cu sayı çap olunmuşdur. Həmçinin bu istiqamətdə müxtəlif buklet, broşür və kitabçalar dərc 
edilmişdir.
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2018-ci il ərzində Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki “İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC-nin 
struktur departamenti olan “ASAN Radio” uğurla dövlət xidmətləri, sosial, vətənpərvərlik, 
elm-təhsil, gənclər və idman, mədəniyyət və turizm istiqamətlərində yayımı həyata 
keçirmişdir. İl ərzində ümumilikdə radioda 1.800 veriliş və buraxılış, 5.200 xəbər buraxılışı, 
40.000-dən çox müxtəlif çarx yayımlanmışdır. “ASAN Radio”da dövlət xidmətləri 
sahəsində və digər məsələlər ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi və vətəndaşların 
suallarının birbaşa cavablandırılması çərçivəsində, həmçinin musiqili və müsabiqə 
xarakterli çoxsaylı verilişlər, habelə “ADA” Universitetinin bələdçiliyi və Avropa İttifaqı 
nümayəndəliyinin əməkdaşlığı ilə “AvropadASAN”, Türkiyə-Azərbaycan dostluq 
əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində “Radio körpü”, “British Council” ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində Böyük Britaniyada məşhur olan “Selector” radio-şousu və “Obla 
Air” kimi birgə proqramlar yayımlanmışdır. 

Hesabat dövrü ərzində Dövlət Agentliyinin  saytınının yeni versiyası www.vxsida.gov.az

hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir. İl ərzində  internet səhifəsinə gündəlik www.asan.gov.az

4.210-dan çox,  internet səhifəsinə isə gündəlik 1000-ə yaxın baxış sayı www.vxsida.gov.az

olmuşdur.
2018-ci ildə Dövlət Agentliyinin və “ASAN xidmət”in 436.540-dan çox izləyicisi olan 

“Facebook” sosial şəbəkəsindəki səhifələrində 624-dən çox məlumat paylaşımı 
yerləşdirilmişdir.
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11. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

11.1. Xarici ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlərdə iştirak

Hesabat ili ərzində xarici ölkələrdə keçirilmiş bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlərdə 
Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyətinin iştirakı təmin edilmişdir.

Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti 2018-ci il 10-13 fevral tarixlərində Dubay 
şəhərində keçirilən “VI Ümumdünya İdarəetmə Zirvə Toplantısı”nda, Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) icraçısı olduğu “Vətəndaş yönümlü və şəffaf inzibati 
proseslər üçün elektron idarəçilik” adlı regional layihə çərçivəsində 2018-ci ilin 13-14 mart 
tarixlərində Polşanın Varşava şəhərində “7-ci Ağıllı Şəhər Forumu”nda, 2018-ci il 26-30 
mart tarixlərində İtaliya Respublikasının Roma şəhərində Beynəlxalq Akademiya, Tədqiqat 
və Sənaye üzrə Assosiasiyanın (İARİA) təşkilatçılığı ilə keçirilən “Rəqəmsal cəmiyyət və e-
hökumətlər” mövzusunda illik konfransda, 2018-ci il 25-26 aprel tarixlərində Mərakeş 
Krallığının Saidiya şəhərində Afrika ölkələrinin yerli ərazi idarəetmə orqanları və təlim 
institutlarının İkinci Forumunda, 2018-ci il 18-19 may tarixlərində ABŞ-ın Vaşinqton 
şəhərində keçirilən Trans-Xəzər Forumunda, 2018-ci il 21-25 may tarixlərində Cənubi 
Koreya Respublikasının Seul şəhərində “Elektron Hökumət sahəsində Siyasi İdarəetmə” 
mövzusunda təşkil olunmuş proqramda, 2018-ci il 11-12 oktyabr tarixlərində təşkil olunan 
ISESCO Baş Konfransının Rabat şəhərində keçirilmiş 13-cü sessiyasında, 2018-ci ilin 6-8 
noyabr tarixlərində İndoneziya Respublikasına “Əməkdaşlıq fəaliyyəti vasitəsilə 
xidmətlərin göstərilməsinin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi” Forumunda iştirak 
etmişdir. Qeyd olunan tədbirlərdə Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti “ASAN xidmət”in 
innovasiyalara yönəlmiş fəaliyyətini əks etdirən geniş təqdimatlar etmişdir.

2018-ci il 20-24 iyun tarixlərində Dövlət Agentliyi ilə Mərakeş Krallığının İnzibati 
İslahatlar və Dövlət Qulluğu Nazirliyi arasında inzibati islahatlar və dövlət xidmətləri 
sahələrində, 2018-ci il 14-18 may tarixlərində Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “Elektron 
Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxs və Belarus Respublikasının Milli Elektron 
Xidmət Mərkəzi arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində, həmçinin 2018-ci il 
29-30 may tarixlərində Estoniyanın Elektron İdarəçilik Akademiyası ilə müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığın əsasının qoyulması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə anlaşma 
memorandumları imzalanmışdır.

2018-ci ilin may-oktyabr ayları ərzində Çin, Yaponiya, Hindistan, Sinqapur, İsrail, 
Koreya və digər ölkələrin müvafiq qurumları tərəfindən keçirilmiş təlim və seminarlarda 
Dövlət Agentliyinin və onun tabeliyindəki qurumların 50-dək nümayəndəsi iştirak etmişdir.
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11.2. Beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin dövlət qurumları və təşkilatları ilə 
əməkdaşlıq

Hesabat ili ərzində Dövlət Agentliyi tərəfindən beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlıq 
uğurla davam etdirilmişdir. 2018-ci ildə Dövlət Agentliyinin beynəlxalq fəaliyyətində ən 
əlamətdar hadisələrdən biri BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında “ASAN xidmət” 
təcrübəsinin təşviqinə dair qətnamənin qəbul edilməsi olmuşdur. Belə ki, BMT-nin İnsan 
Hüquqları Şurasının martın 22-də Cenevrədə keçirilən 37-ci sessiyası çərçivəsində 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Dövlət xidmətlərinin şəffaf, məsuliyyətli və səmərəli 
çatdırılması vasitəsilə insan hüquqlarının və Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin təşviqi” adlı 
qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdir. Bu qətnamə dünyanın qlobal inkişaf proqramını 
müəyyən edən BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin 2015-ci ildə qəbul olunmasından 
sonra İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş ilk 
sənəddir. Qətnamənin irəli sürülməsində məqsəd ölkəmizin korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində mühüm nailiyyətlərindən biri hesab edilən “ASAN xidmət” konsepsiyasına 
əsaslanan “dövlət xidmətlərinin şəffaf, məsuliyyətli və səmərəli çatdırılması” üzrə qabaqcıl 
təcrübənin BMT sistemi daxilində təşviq edilməsi olmuşdur. 

2018-ci il 22 iyun tarixində Dövlət Agentliyi ilə Afrika Birləşmiş Şəhərlər və Yerli 
İdarəetmə Orqanları Təşkilatı (UCLG-Africa) arasında Afrikada dövlət xidmətlərin 
göstərilməsi sahəsində insan resurslarının potensialının artırılması haqqında Anlaşma 
Memorandumu imzalanmışdır.

2018-ci il 25 oktyabr tarixində Dövlət Agentliyi ilə ISESCO arasında Birgə 
Əməkdaşlıq Proqramı imzalanmışdır. Əməkdaşlıq Proqramında qabaqcıl idarəetmə üzrə 
“ISESCO-nun ASAN mükafatı”nın təsis olunması nəzərdə tutulmuşdur. “ISESCO-nun 
ASAN mükafatı” üzv dövlətlərdə innovasiyaları əks etdirən qabaqcıl təcrübələr üçün 
təqdim olunacaqdır. 

Hesabat ili ərzində Dövlət Agentliyi tərəfindən beynəlxalq hüquqi çərçivənin 
yaradılması və imzalanmış beynəlxalq sənədlərin implementasiyası istiqamətində xarici 
ölkələrin müvafiq səlahiyyətli dövlət qurumları və təşkilatları ilə əməkdaşlıq davam 
etdirilmişdir.

2018-ci il 16-21 aprel və 2018-ci il 5 dekabr tarixlərində Əfqanıstanın Rabitə və 
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin heyətinin, 2018-ci il 4-6 iyul tarixlərində İndoneziya 
Respublikasının müxtəlif regionlarını təmsil edən nümayəndə heyətinin, 2018-ci il 26-29 
sentyabr tarixlərində Belarus Respublikasının “Milli Elektron Xidmət Mərkəzi” unitar 
Respublika müəssisəsinin nümayəndə heyətinin, 2018-ci il 30 oktyabr tarixində Mərakeş 
Krallığının inzibati islahatlar və dövlət qulluğu naziri cənab Məhəmməd Bin Abdelkaderin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Dövlət Agentliyinin və “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 
fəaliyyəti ilə əlaqədar ölkəmizə səfəri baş tutmuşdur.

2018-ci il 23-24 aprel tarixlərində Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “İnnovasiyalar 
Mərkəzi” MMC və Rusiya Federasiyasının Ulyanovsk vilayətində dövlət və bələdiyyə 
xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz – “İnternet Texnologiyaları İnkişafı 
Korporasiyası” regional dövlət müəssisəsi ilə “Dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində, 
2018-cı il 4 mart tarixində “İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC və “Dağıstan Respublikasında 
dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə çoxfunksiyalı mərkəz” dövlət 
müəssisəsi arasında, 2018-ci il 21 sentyabr tarixində Dövlət Agentliyi ilə Uqanda 
Respublikasının Dövlət Xidmətləri Nazirliyi arasında elektron hökumətin inkişafı 
sahəsində əməkdaşlığın əsasının qoyulması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə anlaşma 
memorandumları imzalanmışdır.
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Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) təşkilatçılığı ilə Dövlət 
Agentliyinin nümayəndə heyətinin 2018-ci il 24-29 sentyabr tarixlərində “Türkcell Çağrı 
Mərkəzi”, “118 80 Çağrı Mərkəzi”, “İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin Çağrı Mərkəzi” və 
“Çağrı Mərkəzləri Dərnəyi” fəaliyyəti ilə, 2018-ci il 25-29 noyabr tarixlərində Türkiyə 
Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyinin tabeliyində olan TÜRKSAT 
təşkilatının fəaliyyəti ilə tanış olmaq məqsədi ilə Türkiyə Respublikasına təcrübə səfəri 
hayata keçirilmişdir.

Monteneqroda “ASAN xidmət” modeli əsasında dövlət və özəl xidmətlər göstərən 
“one stop shop” mərkəzlərinin təşəkkül tapması prosesi çərçivəsində 2018-ci il 16-20 iyul 
tarixində Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyətinin Podqoritsa şəhərinə, Birləşmiş Krallığın 
Rəqəmsal Dövlət Xidmətinin təcrübəsinin öyrənilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq 
çərçivəsində 2018-ci il 15-16 noyabr tarixlərində Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan 
“Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin nümayəndə heyətinin London 
şəhərinə səfəri təşkil edilmişdir.

2018-ci il 24 oktyabr-10 noyabr tarixlərində Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Agentliyi (KOİCA) tərəfindən Koreya Respublikasının Seul və Seognam şəhərlərində 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (“ASAN xidmət”) dövlət xidmətlərinin potensialının 
artırılması” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda Dövlət Agentliyinin 18 nəfərlik 
nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.

11.3. Beynəlxalq mətbuat

Hesabat ilində Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti beynəlxalq mətbuatda da 
işıqlandırılmışdır.

2018-ci il 22 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev İmişli “ASAN Həyat” kompleksinin açılışı zamanı mərkəzdə innovativ yeniliklər, o 
cümlədən dünyada ilk süni intellektli “humanoid” robotu “Sofiya” ilə tanış olmuşdur. 
“Sofiya”nın Azərbaycan səfəri haqqında bir çox beynəlxalq media qurumlarında, o 
cümlədən nüfuzlu “Forbes” internet jurnalında Paul Armstrongun müəllifliyi ilə “Dünyada ilk 
dəfə viza alan Süni İntellekt – Humanoid Sofiya Prezidentlə danışır” başlıqlı yazı dərc 
olunmuşdur. Bununla yanaşı, dünya mediası üzrə ən çox oxunan yazıları bir araya 
toplayan və ABŞ-da oxunma sayına görə ilk onluqda yer alan “Drudge Report” saytı qeyd 
olunan xəbəri öz siyahısına əlavə etmişdir. “Sofiya”nın Azərbaycan səfəri, həmçinin “Daily 
Mail” informasiya agentliyi tərəfindən işıqlandırılmışdır.
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Hesabat ilində həmçinin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında “ASAN xidmət” 
təcrübəsinin təşviqinə dair qətnamənin qəbul olunması ilə əlaqədar BMT İHŞ-nın rəsmi 
internet resurslarında, eyni zamanda beynəlxalq insan hüquqları üzrə ən qabaqcıl qeyri-
hökumət təşkilatlarından biri olan “Universal Rights Group”un rəsmi xəbər resurslarında 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş qətnamə barədə məlumat yerləşdirilmişdir.

Monteneqronun nüfuzlu “CdM” informasiya portalında “Dövlət idarəçiliyi çox geniş 
sahədir, optimallaşdırması zəruridir” adlı məqalədə Azərbaycan brendi “ASAN xidmət”dən 
bəhs olunmuşdur. Monteneqronun dövlət idarəçiliyi naziri xanım Suzana Pribiloviç “CdM” 
informasiya portalına verdiyi müsahibəsində “ASAN xidmət” təcrübəsinə toxunmuşdur. 

İslam İnkişaf Bankı (İİB) tərəfindən nəşr edilən üzv ölkələrin ən qabaqcıl 
təcrübələrini əks etdirən məqalələrdən ibarət “Reverse Linkage” (“Qarşılıqlı əlaqə”) 
jurnalının ilk buraxılışında “Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində innovasiyalar - 
Azərbaycandan baxış” adlı məqalə “ASAN xidmət” təcrübəsinə həsr edilmişdir.

Fransada nəşr olunan “La Lettre Diplomatique” (“Diplomatik məktub”) jurnalının 
xüsusi buraxılışı Azərbaycana həsr olunmuşdur. Buraxılışda Dövlət Agentliyinin sədrinin 
“İnnovativ və müasir dövlət xidmətləri beynəlxalq əməkdaşlığa töhfə verir” başlıqlı 
məqaləsi dərc olunmuşdur. Məqalədə ölkədə həyata keçirilən islahatların tərkib hissəsi 
kimi “ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılması, fəaliyyət istiqamətləri, həyata keçirilən 
xidmətlər barədə məlumat verilmiş, eyni zamanda, “ASAN xidmət” təcrübəsinin ötürülməsi 
məqsədilə bir sıra ölkələrlə, o cümlədən İtaliya, Fransa, Əfqanıstan, İndoneziya, Koreya, 
Mərakeş, Monteneqro ilə imzalanmış Anlaşma Memorandumlarının əhəmiyyəti qeyd 
olunmuşdur.

Hesabat ilində Türkiyənin tanınmış xəbər agentliklərində (Milliyet.com.tr, 
Milatgazetesi.com, İhlas Haber Ajansı və s.) Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Yalçın 
Topçunun Azərbaycana səfəri çərçivəsində “ASAN xidmət”lə tanışlığı ilə bağlı məlumat 
dərc olunmuşdur.
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12. STATİSTİKA

12.1 “ASAN xidmət” mərkəzləri

“ASAN xidmət” mərkəzlərində 2018-ci ildə 6.001.084 müraciət, bütün fəaliyyət 
dövrü ərzində isə 23.545.375 müraciət qeydə alınmışdır. Hesabat dövrü üzrə mərkəzlərin 
fəaliyyəti ilə bağlı əsas statistik göstəricilər aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir:

Qeyd: Mingəçevir regional “ASAN xidmət” mərkəzi 11.03.2018-ci il tarixindən, İmişli regional 

“ASAN xidmət” mərkəzi 12.11.2018-ci il tarixindən, Şəki regional “ASAN xidmət” mərkəzi 

10.12.2018-ci il tarixindən müraciət qəbuluna başlamışdır.
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2013-2018-ci illər ərzində qeydə alınmış ümumi müraciətlərin müqayisəsi

2018-ci ildə Mərkəzlərdə qeydə alınmış müraciətlərin 93,8%-i xidmətlə təmin 
edilmişdir. İmtina hallarının həcmi isə 0,5% təşkil etmişdir.

12.2. “ASAN Kommunal” mərkəzləri

“ASAN Kommunal” mərkəzlərində 2018-ci ildə 709.820 müraciət, bütün fəaliyyət 
dövrü ərzində isə 926.647 müraciət qeydə alınmışdır. Hesabat dövrü üzrə mərkəzlərin 
fəaliyyəti ilə bağlı əsas statistik göstəricilər aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir:
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Müraciətlərin 2017-2018-ci illər üzrə dinamikası

2018-ci ildə “ASAN Kommunal” mərkəzlərində qeydə alınmış müraciətlərin 92,1%-i 
xidmətlə təmin edilmişdir. İmtina hallarının həcmi isə 0,4% təşkil etmişdir.
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12.3. Səyyar xidmət

Səyyar “ASAN xidmət”də 2018-ci ildə 379.070 müraciət, bütün fəaliyyət dövrü 
ərzində isə 1.663.318 müraciət qeydə alınmışdır. Aşağıda təqdim edilmiş qrafik təsvir 
2013-2018-ci illər ərzində səyyar xidmətdə qeydə alınmış vətəndaş müraciətlərinin 
dinamikasını əks etdirir.

2018-ci ildə Səyyar xidmətdə qeydə alınmış müraciətlərin 97,4%-i xidmətlə təmin 
edilmişdir. İmtina hallarının həcmi isə 0,2% təşkil etmişdir.
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