
Bir Azerbaycan markası: 
ASAN (KOLAY) Hizmet

2012’de Cumhurbaşkanı kararıyla başlatılan ve 36 ayda tamamlanan 
Azerbeycan Servis ve Değerlendirme Ağı (ASAN), 2015’te BM’de “Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunun Geliştirilmesi” kategorisinde Birincilik Ödülü ile, 
eski Sovyet ülkeleri arasında birincilik ödülü alan ilk kurum olarak tarihe 
geçti. 10 kamu ve 30 özel kurum tarafından toplamda 280’den fazla hizmetin 
verildiği proje kapsamında 9 merkez faaliyet gösteriyor ve şimdiye dek 6 
milyondan fazla insan, ASAN hizmetlerden yararlandı. 
Aslıhan Bozkurt

- Azerbaycan Servis ve Değerlendirme Ağı 
(Azerbaijan Service and Assessment Network- 
ASAN) Projesi, ne zaman başladı? Proje ile ne 
hedeflendi?

 “Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet 
Ajansı”  ve ona tabi “ASAN Hizmet (Xidmat)” 
merkezlerinin kurulması ile ilgili Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı tarafından 13 Temmuz 2012 
yılında verilen kararname esasında Azerbeycan 
Servis ve Değerlendirme Ağı (Azerbaijan Service 
and Assessment Network- ASAN) Projesi  
başlatıldı. 15 Ocak 2013 yılında  ilk “ASAN Xidmat” 
merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu. 
“ASAN Hizmet”  projesi ile şu hedeflenenler 
şunlar:

Vatandaşlar için ek maliyetleri ve zaman 
kaybını azaltmak; Kamu görevlileri tarafından 
vatandaşlara karşın etik kurallar çerçevesinde 
davranılmasını sağlamak; Kamu görevlilerinin 
profesyonellik düzeyini artırmak; Kamu  
kurumlarına olan güveni artırmak ve Elektronik 
hizmetlerden daha geniş şekilde kullanılmasını 
sağlamak. 

-ASAN’ın aldığı ödüller ve uluslar arası 
sertifikalar hakkında kısa bilgi verir misiniz? 
Proje ile hangi (önemli ve yaygın olan) hizmetler 
veriliyor?

 -Kamu Ajansı ve ASAN Hizmet merkezlerinin 
kazandığı uluslar arası sertifikaları şöyle 
sıralayabiliriz:  

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Türkiye Bilişim Derneği-TBD Kamu-BİB) Kamu 
Bilişim Platformu etkinliğine katılıp bir sunum yapan  Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal 
Yenilikler Devlet Ajansı Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Sosyal Yenilikler Dairesi Başkan 
Yardımcısı Fariz Jafarov ile bir söyleşi gerçekleştirdik.  
Bir “Azerbaycan Markası” olarak tanı tılan “Kamu hizmetlerinde one-stop shop’dan non-stop 
shop’a doğru” sloganıyla yürütülen Azerbeycan Servis ve Değerlendirme Ağı (Azerbaijan Service 
and Assessment Network- ASAN) Projesi hakkında ayrıntılı bilgi aldığımız Jafarov’un verdiği 
bilgiye göre, proje Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 2012’de verilen kararnameye dayanarak 
başlatıldı ve 36 ayda tamamlandı. İlk “ASAN Xidmat” merkezi, 2013’te hizmete sunuldu. Proje, 
Haziran 2015’te Birleşmiş Milletler’in “2015 Kamu Hizmetleri” ödülünü kazandı ve “Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunun Geliştirilmesi” kategorisinde Birincilik Ödülü aldı. “ASAN Hizmet” 
merkezlerinde vatandaşlara 10 kamu ve 30 grup özel kurum tarafından toplamda 280’den fazla 
hizmet veriliyor.
Azerbeycan genelinde 5’i Başkent Bakü’de olmak üzere toplamda 9 merkez faaliyet gösteriyor ve 
şimdiye dek 6 milyondan fazla insan, ASAN hizmetlerden yararlandı. “ASAN Hizmet” merkezlerinde 
toplamda 1200 civarında personel çalışıyor.
Bu arada “ASAN Seyyar Hizmeti”nin sunulması için kullanılan 10 araç, Türkiye’de hazırlandı. 
Araçların tasarımı ile ilgili öneri, Azerbeycan tarafından verildi. Otobüsler aracılığı ile hem Bakü 
şehri  dahilinde, hem de Azerbaycan’ın diğer şehir ve bölgelerinde vatandaşlara yerinde hizmet 
sunuluyor. Kesintisiz elektrik enerjisi sağlayan güneş panelleri yerleştirilen otobüslerde ATM’ler ve 
e-sıra makinesi de yer alıyor.
Merkezlerin bir özelliği de “gönüllü”  çalışanlar. Bugüne kadar 10 bin gencin başvuru yaptığı 
projede halen 5464 kişi gönüllü olarak görev alıyor.
Jafarov, kamu sektörünün elektronikleşmesi kararının Cumhurbaşkanı tarafından verilen 
kararname ile belirlenmesi nedeniyle kamudaki elektronik hizmetlerinin değerlendirilmesinde 
problem yaşanmadığına aksine daha kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasında karşılıklı işbirliği 
yapıldığına dikkat çekti. 

17.
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-26 Haziran 2015 tarihinde “ASAN Hizmet” 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın “2015 Kamu 
Hizmetleri” ödülünü kazandı ve “Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunun Geliştirilmesi” 
kategorisinde Birincilik Ödülü aldı. “ASAN Hizmet” 
bu kategoride eski Sovyet ülkeleri arasında 
birincilik ödülü alan ilk kurum olarak da tarihe 
geçti. Devlet Ajansı ve ona tabi  “ASAN Hizmet” 
merkezleri İngiltere İş Güvenliği Konseyi tarafından 
13 alan üzerinde düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 
olan 700’den fazla işletmenin başvurduğu 
yarışmanın “kamu hizmetlerinin organizasyonunda 
güvenli çalışma koşulları kurulması” ödülünü 
kazandı.
-Devlet Ajansı, 19 Şubat 2014  tarihinde “ASAN 
Hizmet” merkezlerine başvuran vatandaşların 
hak ve çıkarlarını dikkate alarak daima vatandaş 
memnunluğu ve sürekli verimlilik sağlamak 
yönünde ISO 9001: 2008 standardı üzere 
uluslararası derece sertifikası aldı.
-Devlet Ajansı, OHSAS 18001: 2007 standardı üzere 
uluslar arası derece sertifikatı kazandı.
 
“ASAN Hizmet” merkezlerinde vatandaşlara 
sunulan hizmetlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

Ana hizmetler
Noter hizmetleri, Nüfus işlemleri, Pasaport 
işlemleri, Tutuklulukla ilgili belgenin verilmesi, 
Ehliyetin yenilenmesi, Arşiv belgelerinin verilmesi, 
Emekliliğin belirlenmesi, Gayrimenkul ile ilgili 
kayıt işlemleri, Yabancı kişilere geçici ikâmet 
izninin  verilmesi, Ticari tüzel kişiler ve diğer vergi  
ödeyicilerinin kayıt işlemleri, Kamu kurumları 
tarafından  sunulan tüm hizmetlerle ilgili bilgilendirme 
ve Yerleşim yeri üzerinde kayıtlı bulunan şahıslara 
yerleşim yeri  ilgili belgelerin verilmesi.
 
Yardımcı hizmetler
Banka hizmetleri, Sigorta hizmetleri, Hukuki  yardım 
hizmetleri, Her türlü belgelerin devlet diline veya 
devlet dilinden  diğer yabancı dillere tercüme 
edilmesi ile ilgili hizmetler, Tıp hizmetleri, 
Merkezlerde yüklenebilen özel terminaller 
vasıtası ile gösterilen hizmetler, Foto hizmetleri, 
“Azeriqaz” hizmeti, “Azarişıq” hizmeti, Mobil 
telefon hizmetleri (Azercell, Bakcell ve Azerfon 
Nar Mobile), Merkezi Banka hizmetleri, Çocuk 
Hukuk Merkezi ve “Azersu” müşteri hizmetleri. 

-23 Ekim 2015 itibariyle ASAN Hizmet 
Merkezi’nde kaç kurum ve kaç hizmet veriliyor? 

-“ASAN Hizmet” merkezlerinde vatandaşlara 10 
kamu kurumu ve 30 grup özel kurum tarafından 
toplamda 280’den fazla hizmet sunuluyor. 
Devlet Ajansı, 10 şube ve ona bağlı İnovasyon 
merkezinden ibaret idari yapılanma esasında 
yönetiliyor. Azerbeycan genelinde 5’i Başkent 
Bakü’de olmak üzere toplamda 9 “ASAN Hizmet” 
merkezi faaliyet gösteriyor. Gelecek yıl yeni “ASAN 
Hizmet” merkezlerinin açılması için çalışmalar 
yürütülüyor. Şimdiye dek 6 milyondan fazla insan 
ASAN hizmetlerden yararlandı. 

-Proje kapsamında “Vatandaşlara Hizmet ve 
Sosyal İnovasyonlar Kamu Ajansı” kuruldu. 
Ajans’ın kuruluş tarihi, ASAN Projesi’ndeki 
rolü, görevleri nedir? Kime bağlı, kaç personeli 
bulunuyor?

-“Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet 
Ajansı”, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 
13 Temmuz 2012 yılında verilen kararname 
esasında faaliyete başladı. Devlet Ajansı’nın temel 
görevlerini şöyle belirtebiliriz: 
Vatandaşlara “ASAN Hizmet” merkezlerinde 
hizmet sunumu için:

-Kamu kurumlarının tek çatı altında entegre şekilde 
işleyişini yönetmek; Kamu görevlerinin faaliyetlerinin 
koordinasyonunu sağlamak ve Kamu kurumlarının veri 
tabanlarının karşılıklı entegrasyonunu gerçekleştirmek.
Vatandaşlara elektronik ortamda hizmet sunumu için:
-Elektronik hizmetlerin sağlanması için gerekli teknik 
normlar, standartlar ve ihtiyaçların belirlenmesile ilgili 
teklifler hazırlamak; Kamu kurumlarının elektronik 
hizmetlerini değerlendirmek ile Kamu kurumlarına 
e-hizmetlerin sunumu için metodik ve pratik yardım 
sağlamak.           
İsminden de anlaşılacağı üzere Devlet Ajansı, Azerbeycan 
Cumhubaşkanına bağlıdır. Devlet Ajansı ve ona bağlı olan 
“ASAN Hizmet” merkezlerinde toplamda 1200 civarında 

personel çalışıyor.

-ASAN Seyyar Hizmeti için Türkiye’den 10 
otobüs üretildiğini bildirdiniz. Otobüsleri, 
Azerbaycan hükümeti mi istedi, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti mi önerip teklif 
etti? Otobüsler yaygın olarak nerelerde 
kullanılıyor? 

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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-ASAN Seyyar Hizmeti’nin sunulması için 
kullanılan 10 aracın tasarımı ile ilgili öneriler, 
Azerbeycan Cumhuriyeti tarafından verildi. 
Otobüsler aracılığı ile hem Bakü şehri  dahilinde, 
hem de Azerbaycan’ın diğer şehir ve bölgelerinde 
vatandaşlara yerinde hizmet sunuluyor. 
Otobüslerde 12 saat civarında kesintisiz olarak 
elektrik enerjisi sağlayan güneş paneli yerleştiridi. 
Daha sonra otobüslerde ATM’ler, e-sıra makinesi 
ve diğer özellikler bulunuyor.
Seyyar hizmetlerin sunulacağı  bölgelerle ilgili 
önceden “ASAN Hizmet”in ve Devlet Ajansı’nın 
internet sayfasında ilanlar veriliyor.  

-Projede gönüllüler önemli bir rol üstleniyor. 
Şimdiye kadar kaç başvuru yapıldı? Halen 
gönüllü sayısı nedir? Kaç gönüllü işçi olarak 
çalışıyor?

-Merkezlerde gönüllü olarak çalışmak için bugüne 
kadar 10 bin genç, başvuru yaptı.  Gönüllü olarak 
çalışanların sayı ise 5464 kişidir. Artık 500 den 
fazla gönüllü işçi olarak çalışmaktadır.
Kamu sektöründe ülkemizde ilk olarak Kamu 
Ajansı’nda toplu olarak bu kadar gönüllü çalışıyor. 
Gençler, “ASAN Hizmet” merkezlerinde gönüllük 
sürecinde vatandaşlara kaliteli hizmet sunumuna, 
vatandaş memnuniyetinin ölçülmesine yardımcı  
olmalarının yanı sıra büyük sosyal projeleri  

organize ediyorlar. Sosyal projelerden bazılarını, 
ihtiyacı olan çocuklar için yardım toplanması; 
bölgelerde gençlerin bilgisayar kullanım oranının 
artması için derslerin organize edilmesi ile 
kâğıtların tekrar imali için toplanması olarak 
belirtebilirim. 

-ASAN Projesi çerçevesinde ne gibi 
inovasyonlar gerçekleştirildi?

-Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bazı 
inovasyonlar ise şunlar:

ASAN Bank
ASAN Bank, ASAN logosu şeklinde güneş panelleri 
ile donatıldı. ASAN Banka yerleştirilmiş modem 
aracılığıyla merkezlere hizmet almak için başvuran 
vatandaşlar internetten ücretsiz yararlanabiliyor. 

ASAN ödeme sistemi
Trafik cezalarını ve mahkeme kararları üzere para 
cezalarının ödenmesi sağlayan çok fonksiyonlu 
sistemdir. Vatandaşlara internet portalı ve 
ödeme terminalleri üzerinden ödemelerin 
gerçekleştirilmesi olanağı sağlanıyor.

-Proje kapsamında hizmetlerini elektronik 
ortam taşıma sürecinde kurumlar arasında 
birlikte çalışılabilirlilik ve stndartlar konusunda 
bir sıkıntı yaşandı mı, bunu nasıl aştınız?

-Kamu Ajansı’nın kamu sektörünün 
elektronikleşmesi alanında üstlendiği tüm 
görevler, Cumhurbaşkanı tarafından verilen 
kararname esasında belirlendiğinden diğer 
kamu kurumlarının elektronik hizmetlerinin 
değerlendirilmesinde problem yaşanmıyor, aksine 
daha kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasında 
karşılıklı işbirliği yapılıyor.

-Sosyal medyadan (Fcebook, twiter, vb.) ASAN, 
nasıl yararlanıyor?

-Devlet Ajansı, “ASAN Hizmet”in  facebook, twitter, 
instagram, google+ gibi sosyal ağlarda (sayfalarda) 
tanıtımına önem veriyor. Devlet kurumları arasında 
en fazla takipçi (334,105 kişi), “ASAN Hizmet”in 
facebook sayfasını izliyor. Vatandaşlar sosyal 
ağlarda sayfamızı izlemekle “ASAN Hizmet’in, 
Devlet Ajansı’nın tüm faaliyeti hakkında bilgi sahibi 
oluyor. Devlet Ajansı’nın ayrıca bir şubesinin 
görevlileri, sosyal ağlarda verilen her soruyu 
cevaplandırıyor. 

Anket makinesi (Exit 
poll)
Vatandaşlar 
hizmetlerden 
yararlandıktan sonra 
“ASAN Hizmet” 
merkezlerinin 
çıkış kapılarına 
yerleştirilen Anket 
makinesi aracılığıyla, 
hizmetten memnun 
kalıp kalmadıkları 
hakkındaki fikirlerini 
elektronik ortamda 
bildirebiliyorlar.

Elektronik başvuru 
köşkü
 Elektronik başvuru 
köşkü, vatandaşlara 
“108 Çağrı” merkezine  
arama yaparak, 
canlı videobağlantı 
aracılığıyla önerilerini, 
başvurularını 
bildirmek imkânı 
sağlıyor. Köşk, özel 
monitör ve kamera ile 
donatıldı. Şahıs, köşke 
girdiği ve düğmeye 
bastığı zaman “Çağrı” 
merkezi ile doğrudan 
görüntülü bağlantı 
kurabiliyor.

Help point
Vatandaşların ve 
ülkemize gelen 
misafirlerin bilgi 
edinmeleri için 
hazırlanan “HELP 
POINT” de, dinlenme 
bölgeleri, görülmüye 
değer yerler, restoranlar, 
devlet kurumları, “ASAN 
Hizmet” merkezleri 
hakkında bilgiler ve diğer 
gerekli bilgiler veriliyor. 
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