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““ASAN xidmət“ Azərbaycan brendidir.
Şadam ki, mənim təşəbbüsümlə yaradılmış bu
xidmət bu gün nəinki ölkəmizdə, hətta xarici
ölkələrdə də böyük rəğbətlə qarşılanır.
“ASAN xidmət”də bizim siyasətimiz öz əksini
tapır.
Elektron hökumət prinsiplərinə keçməyimiz
korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox təsirli amil
olacaqdır. Bütövlükdə çalışmalıyıq ki, nə
qədər mümkündür, məmur-vətəndaş
təmaslarını aradan qaldıraq.”
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Dövlət Agentliyinin 2021-2030-cu illər üzrə fəaliyyətinin əsas prioritet istiqamətləri
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İnnovativ yanaşma əsasında yeni xidmət mərkəzlərinin
yaradılması, mövcud mərkəzlərin modernləşdirilməsi və
genişləndirilməsi
Elektron hökumət quruculuğu sahəsində adaptiv
idarəetmə modelinin qurulması

Rəqəmsal hökumətin formalaşdırılması və dövlət qurumlarının data əsaslı xidmətlərə keçidinin təmin edilməsi
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İnnovasiyaların inkişafı üzrə prioritet inkişaf mexanizmlərinin yaradılması və startap layihələrin dəstəklənməsi

Beynəlxalq reytinq təşkilatlarında ölkənin mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət qurumları ilə birgə tədbirlərin həyata
keçirilməsi və beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlığın
qurulması

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi
inkişafa xidmət edən rəqəmsal dövlət layihələrinin icrası
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmış mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Bu Strateji Plan Dövlət Agentliyinin 2022 - 2024-cü illəri əhatə edən fəaliyyətinin tənzimlənməsi
üçün hazırlanmışdır və Dövlət Agentliyinin gələcək 3 il ərzində gedəcəyi yol xəritəsi olacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli 2469 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə və “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə qəbul edilən strateji yol xəritələrində Dövlət Agentliyinə aid olan
tədbirlərin icrasına xidmət edir.
Mövcud Strateji Planın fəaliyyət istiqamətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-2030-cu illəri əhatə edən Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərində müəyyən
edilən 8-ci (İnklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün məşğulluğu və layiqli əməyi təşviq etmək), 9-cu (Möhkəm infrastruktur yaratmaq, inklüziv və
dayanıqlı sənayeləşməni təşviq etmək və innovasiyaların inkişafına dəstək vermək), 16-cı (Ədalətli, sülhsevər və açıq cəmiyyətləri təşviq etmək) və
17-ci (Dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq) məqsədlərinə uyğun formalaşdırılmışdır.
Strateji Plan Dövlət Agentliyinin funksiyalarına uyğun olaraq innovasiyaların və qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərini davamlı inkişaf
etdirməyə və vətəndaşların sosial, iqtisadi və ictimai rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir.
Dövlət Agentliyi fəaliyyətini təkmil idarəçilik (good goverence) metodları əsasında formalaşdırır və əsasnaməsi və digər normativ hüquqi aktlarla
ona həvalə olunmuş vəzifə və funksiyalara uyğun olaraq fəaliyyətini təşkil edir.
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Dövlət Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
Xidmətlərin vahid mərkəzdən göstərilməsi sahəsində
ASAN xidmətlərinin G2C, G2B, B2B və B2C çərçivəsində vahid
platformadan ASAN standartları əsasında göstərilməsi

“Çağrı Mərkəzi” vasitəsi ilə ASAN xidmətlər barədə vətəndaşların
məlumatlandırılması

Analitik hesabatlılıq əsasında xidmətlərin DATA əsaslı
təkmilləşdirilməsi

Rəqabətqabiliyyətli kiçik ailə təsərrüfatlarının (bizneslərinin)
formalaşdırılmasına və inkişafına dəstək göstərilməsi

Şəhid və qazi ailələrinə dəstəyin göstərilməsi

Könüllülərin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi və qurumlarının
fəaliyyətinə cəlb edilməsinin dəstəklənməsi

Dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşmış radio vasitəsi ilə əhalinin
maarifləndirilməsi
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Dövlət Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
İnnovasiyalar sahəsində
İnnovasiya ekosisteminin formalaşdırılması və ekosistemin
iştirakçılarına dəstəyin göstərilməsi

Ölkəmizdə və beynəlxalq sahədə azərbaycanlı startap və İT
mütəxəssislərinin əlaqələndirilməsi

Dövlət xidmətlərində innovasiyaların tətbiqi

Vahid platforma üzərindən ideyaların qəbulu və onların realizəsi
fəaliyyətinin təşkili

Təbliğat - təşviqat və maarifləndirmə işlərinin aparılması

Startaplar üçün dəstək mexanizmlərinin işlənilməsi

6

Dövlət Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
Rəqəmsal hökumət sahəsində
Dövlət-vətəndaş (G2C - government to citizen), dövlət-biznes (G2B - government
to business), biznes-dövlət (B2G - business to government), dövlət-dövlət(G2G
- government to government) xidmətlərinin elektron təşkili ilə bağlı layihələrin icrası

Elektron hökumət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi və
koordinasiya edilməsi

Dövlət xidmətlərinin, informasiya sistemi və ehtiyatlarının reyestrinin aparılması,
onların qiymətləndirilməsi (rəy verilməsi) və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin
verilməsi

Dövlət informasiya sistemlərinin və informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması,
qiymətləndirilməsi, inteqrasiyası və təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətin
həyata keçirilməsi

Dövlət orqanlarının informasiya sistemləri və ehtiyatları arasında informasiya
mübadiləsinin aparılması

Beynəlxalq reytinqlərdə ölkənin mövqeyinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı koordinasiya
fəaliyyətinin təşkili

Elektron xidmətlərin göstərilməsinin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
təşkil edilməsi
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Dövlət Agentliyinin aparatının portfeli
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Dövlət Agentliyinin tabeli qurumlarının portfeli

Sənətkarlıq
məhsulları
Qida məhsulları
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Missiya:
Qlobal çağırışlara cavab verən qabaqcıl mexanizmlərin və innovasiyaların tətbiqi ilə
vətəndaşlara xidmətlərin (dövlət və özəl) göstərilməsində davamlı məmnunluğun təmin edilməsi.
Strateji baxış (vizyon):
Dövlət idarəçiliyində data əsaslı intellektual və çevik idarəetmə modellərinin tətbiqi ilə reaktiv
xidmətlərdən proaktiv xidmətlərə keçidin təmin edilməsi.
Dəyərlər və prinsiplər:
Dövlət və özəl xidmətlərin vətəndaşlara innovativ vasitələrlə göstərilməsi Dövlət Agentliyinin
fəaliyyətində rəhbər tutduğu dəyər və prinsiplər əsasında təşkil edilir.
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Dəyərlər:
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Xidmətlərin göstərilməsində və fəaliyyətinin
təşkilində rəhbər tutulan əsas prinsiplər:
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Dövlət Agentliyinin strukturu
və “ASAN xidmət” mərkəzləri

ASAN1

(”Asant” modeli)

ASAN2

ASAN3

ASAN4

ASAN5

Design thinking
Qrupu

SALYAN

İnnovasiyalar
Mərkəzi

ASAN6

Risk Management
Komitəsi
Elektron
Hökumətin
İnkişafı
Mərkəzi

ASAN1 SUMQAYIT

ABAD

LƏNKƏRAN

ASAN2 SUMQAYIT
Maliyyə və təminat
şöbəsi

NAXÇIVAN

Gələcəkdə açılacaq
mərkəzlər

ASAN7

İnsan resurslarının
idarəedilməsi şöbəsi

Rəhbərlik

Nəzarət və
qiymətləndirmə şöbəsi

İnformasiya
texnologiyaları şöbəsi

AĞCABƏDİ

ASAN1 GƏNCƏ
ASAN2 GƏNCƏ

Xidmətlərin dizaynı və
qiymətləndirilməsi şöbəsi

TOVUZ

Rəqəmsal texnologiyalar
və innovasiyalar şöbəsi

KÜRDƏMİR

Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsi

İdarəetmə
Aparatı

İctimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi

Elektron sənəd
dövriyyəsi şöbəsi

ŞAMAXI

Hüquqi təminat
şöbəsi

MİNGƏÇEVİR

BƏRDƏ

Analitik təhlil və
statistika şöbəsi

SABİRABAD
QƏBƏLƏ

Çağrı Mərkəzi
şöbəsi

Əmək Münasibətlərinin
Monitorinqi Şöbəsi

QUBA

“YAŞAT” Fondu

Səyyar xidmətlərin
təşkili şöbəsi

BALAKƏN

ŞƏKİ

MASALLI KOMMUNAL1
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KOMMUNAL2

KOMMUNAL3

İMİŞLİ

STRATEJİ MƏQSƏD VƏ HƏDƏFLƏR
Strateji məqsəd 1: “Design Thinking” yanaşması əsasında ASAN xidmətlərin inkişafı
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Strateji məqsəd 1: “Design Thinking” yanaşması əsasında ASAN xidmətlərin inkişafı
SH6 "ABAD" xidmətlərinin inkişafı və əhatə dairəsinin artırılması

SH1 Dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsi, əlçatanlığın təmin edilməsi

SH2

Dövlət xidmətlərinin vahid mərkəzdən göstərilməsində
universal operator modelinin tətbiq edilməsi

SH3

Tam avtomatlaşdırılmış operatorsuz (self-service ) pilot xidmət
mərkəzinin yaradılması (ASAN 3.0 konseptinə keçid)

SH7

ASAN xidmətlərlə bağlı vətəndaşlara hazır sənədlərin səyyar
çatdırılması modelinin işlənilməsi

SH8

"ASAN indeks" çərçivəsində dövlət xidmətlərinin
qiymətləndirilməsi və inkişafı

SH4

“ASAN Həyat” kompleksinin xidmət sahələrinin genişləndirilməsi
və inkişafı

SH9

Terminallar və mobil cihazlar vasitəsilə xidmət (dövlət
xidmətlərinin) göstərilməsi

SH5

Yeni texnologiyaların (“blokchain", "cloud", "AI" və s ) dövlət
xidmətlərində tətbiqi

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayacaq vətəndaşlar üçün
SH10 dövlət xidmətlərinə əlçatanlığın təmin edilməsi
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Strateji məqsəd 2: Rəqəmsal transformasiya
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Strateji məqsəd 2: Rəqəmsal transformasiya

SH1 Rəqəmsal hökumət sahəsində vahid yanaşmanın tətbiqi

SH5

SH2

Dövlət resurslarının biznes sektoru (Goverment to Business
“G2B”) üçün əlçatanlığının təmini

SH3

Sənəd əsaslı xidmətlərdən (kağızsız) data əsaslı xidmətlərə
keçidin təmini

SH7

SH4

Açıq mənbə (open source) proqram həllərinə keçidlə bağlı
modelin formalaşdırılması

SH8

Dövlət qurumları üçün mərkəzləşmiş depozitar informasiya
sistemlərinin qurulması

SH6
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Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xidmətlərinin
rəqəmsallaşdırılması

Strateji məqsəd 3: Data əsaslı idarəetməyə keçidin təmin edilməsi
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Strateji məqsəd 3: Data əsaslı idarəetməyə keçidin təmin edilməsi

SH1 Data əsaslı idarəetmə modelinin inkişaf etdirilməsi və onun tətbiqi

SH2 İctimaiyyət üçün açıq internet resursunun (open data) yaradılması

SH3

Dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsinin təmin
edilməsi (”ASAN Bridge”)

SH4

Dövlət Agentliyinin proqram təminatları və informasiya
sistemlərində maşın öyrənmə (machine learning) və digər qabaqcıl
data təhlili mexanizmlərinin tətbiqi

SH5

Dövlət xidmətlərində data əsaslı idarəetmənin tətbiqi ilə bağlı
maarifləndirmənin aparılması
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Strateji məqsəd 4: İnnovasiya əsaslı fəaliyyət və startap ekosisteminin dəstəklənməsi
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Strateji məqsəd 4: İnnovasiya əsaslı fəaliyyət və startap ekosisteminin dəstəklənməsi

SH4

İnnovativ ofis və işçi konseptinə keçidin təmin edilməsi
(əsaslandırma və gücləndirmə)

SH2 Startaplar üçün dəstək mexanizmlərinin formalaşdırılması

SH5

“İdeya Bankı” platformasının milli platforma səviyyəsinə
çatdırılması və ideyaların reallaşdırılmasına dəstək mexanizmlərinin
formalaşdırılması

Dünyanın texnoloji şirkətlərində işləyən azərbaycanlılarla
əlaqələrin genişləndirilməsi

SH6

Yerli, regional və qlobal innovasiya tədbirlərinin keçirilməsi

SH1

SH3

Startaplar üçün inkubasiya və akselerasiya infrastrukturunun
genişləndirilməsi

SH7

Dövlət - özəl tərəfdaşlığına əsaslanan sosial innovasiyalar
sahəsində texnoparkın və araşdırma və inkişaf mərkəzinin (R&D)
qurulması
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Strateji məqsəd 5: Dəyər və prinsiplərə sadiq effektiv insan
kapitalı potensialının gücləndirilməsi
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Strateji məqsəd 5: Dəyər və prinsiplərə sadiq effektiv insan
kapitalı potensialının gücləndirilməsi
BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) qiymətləndirmə
sisteminin qurulması

Əməkdaşların inkişafına yönələn və potensialını aşkara çıxaran
təlim və inkişaf modelinin qurulması
-Talant və karyera idarəetmə modelinin tətbiqi
-İdarəedilmə və qərar qəbul etmə mexanizmlərində səriştə
modelinin tətbiqi

SH4

SH2

Dövlət Agentliyinin koorporativ mədəniyyət sisteminin
təkmilləşdirilməsi

SH6

SH3

Onlayn təlim və fərdi inkişaf platformasının yaradılması

SH7 Milli-virtual könüllülük institutunun formalaşdırılması

SH1

SH8

SH5

ASAN könüllülük indeksinin formalaşdırılması

Dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli əmək haqqı sisteminin
formalaşdırılması
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Strateji məqsəd 6: Beynəlxalq fəaliyyətin gücləndirilməsi
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Strateji məqsəd 6: Beynəlxalq fəaliyyətin gücləndirilməsi

SH1

“ASAN” Beynəlxalq Assosiasiyasının əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi

SH2

İSESKO “ASAN” mükafatının tətbiqi

SH3

“ASAN xidmət” modelinin xarici ölkələrdə tətbiqi, ikitərəfli
və çoxtərəfli əməkdaşlıqların davam etdirilməsi

SH7

SH4

“ABAD” brendinin beynəlxalq arenada tanıdılması və xarici
ölkələrə ixracı imkanının təmin edilməsi

SH5

“ASAN” könüllülük modelinin beynəlxalq arenada təşviqinin
aparılması

SH6 Yerli rəqəmsal məhsulların qlobal səviyyədə tanıdılması

Beynəlxalq universitet və təşkilatlarla əməkdaşlığın qurulması və
regional təhsil müəssisəsinin formalaşdırılması
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Strateji Planın icrasının monitorinqi və qiymətləndirilməsi
Strateji Planda nəzərdə tutulan məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün hər il üzrə illik tədbirlər planı
formalaşdırılır. Dövlət Agentliyinin struktur bölmələri və tabeli qurumları tədbirlər planlarında nəzərdə
tutulan tədbirləri öz iş planlarına daxil etməklə sistemli icrasını təmin edirlər.
Strateji Plan illik tədbirlər planına əsasən icra olunur və tədbirlərin icrasına dair icraçı qurum və struktur
bölmələrdən təqdim edilən hesabatlar əsasında monitorinq olunur. Monitorinqin nəticələrinə dair
Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinə rüblük hesabat təqdim olunur.
Strateji Planda müəyyən edilən məqsəd və hədəflər arasındakı əlaqələr, onlara çatmaq üçün görülən
işlər, təqdim edilən hesabatlar, məqsəd və hədəflərə təsir edə biləcək xarici və daxili faktorları, riskləri
təhlil etmək üçün qiymətləndirmə aparılır.
Qiymətləndirmə Strateji Planda göstərilən hədəflərlə nəticələr əsasında kəmiyyət və keyfiyyət
göstəricilərinin müqayisə və təhlilinin aparılması ilə həyata keçirilir. Qiymətləndirmə nəticələri növbəti ilin
tədbirlər planında nəzərə alınır.
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