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1. Dövl ət Sosial Müdafi ə Fondu  

 
№ E-xidm ətin adı  Təsviri  
1.  Dəfn üçün müavinətin ödənilməsi 

ilə bağlı müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 
 

Müavinətin ödənilməsi ilə bağlı müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

(Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub) 
 

2.  Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 
itirilməsinə görə müavinətlə bağlı 
haqq-hesab cədvəlinin təqdim 
edilməsi 
 

Müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim 
edilməsi imkanı 

(Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub) 

3.  Hamiləliyə və doğuma görə 
müavinətlə bağlı haqq-hesab 
cədvəlinin təqdim edilməsi 
 

Müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim 
edilməsi imkanı 

(Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub) 
 

4.  Məcburi dövlət sosial sığorta 
vəsaitlərinin onlayn ödənilməsi 
 

Məcburi dövlət sosial sığorta vəsaitlərinin 
onlayn ödənişi imkanı 
 

5.  Pensiyaçıya məlumatların 
verilməsi 
 

FİN koda uyğun pensiyalar haqqında məlumat 
əldə etmək imkanı 
 

6.  Pensiya kalkulyatoru 
 

Pensiya məbləğinin hesablanması imkanı 
 

7.  Pensiya təyinatı və pensiya 
növünün dəyişdirilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 
 

Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

8.  Uşağın anadan olmasına görə 
müavinətlə bağlı haqq-hesab 
cədvəlinin təqdim edilməsi 

  

Müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim 
edilməsi imkanı 

(Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub) 
 

9.  Uşağın üç yaş tamam olanadək 
ona qulluq etməyə görə 
müavinətlə bağlı haqq-hesab 
cədvəlinin təqdim edilməsi 

  

Müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim 
edilməsi imkanı 

(Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub)21 
 

2. Rabitə və Yüks ək Texnologiyalar Nazirliyi  

 
1.  ADSL internet xidmətinə ADSL internet xidmətinə qoşulma və ya ondan 



qoşulma (və ya imtina) 
  

imtina etmə imkanı 

2.  AzDataCom internet xidmətinə 
qoşulma üçün sifariş 

  

AzDataCom internet xidmətinə qoşulma üçün 
sifariş verə bilmə imkanı 
 

3.  Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi 

  

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciət göndərmək imkanı 
 

4.  Cari ay ərzində aparılmış 
şəhərlərarası və beynəlxalq 
danışıqlar üzrə məlumat 

  

FIN koda uyğun cari danışıqlar üzrə borc 
haqqında məlumat əldə etmək imkanı 
 

5.  Dövri mətbuata internet-abunə 
  

Azərbaycanın və xarici ölkələrin dövri 
nəşrlərinə abunə sifarişlərinin İnternet 
üzərindən rəsmiləşdirmək və abunə haqqını 
plastik kart vasitəsilə online rejimdə ödəmək 
imkanı  
 

6.  Elektron sifarişlərin icra olunması 
barədə məlumat 

  

FIN koda uyğun e-ərizələrin icrası ilə bağlı 
məlumat almaq imkanı 
 

7.  Əvvəlki aylar ərzində aparılmış 
şəhərlərarası və beynəlxalq 
danışıqlar üzrə borc (FİN-ə görə) 

  

FIN kod əsasında telefon nömrəsinə aid 
qəbzlər üzrə borclar haqqında məlumatları əldə 
etmək imkanı 
 

8.  İdarələr üzrə ətraflı məlumat 
  

VÖEN kodu və ya telefon nömrəsi vasitəsilə 
idarələr üzrə ətraflı məlumatların əldə edilməsi 
imkanı 
 

9.  Klassifikator üzrə idarələrin 
axtarışı 

  

Klassifikator üzrə idarələrin axtarışı imkanı 

10.  Mobil autentifikasiya sertifikatını 
almaq üçün müraciət 

  

Mobil autentifikasiya sertifikatını almaq üçün 
müraciət etmə imkanı 
 

11.  Mobil cihazların IMEI kodunun 
yoxlanılması 

  

Mobil cihazların IMEI kodunun yoxlanılması 
imkanı 

12.  Mobil cihazların qeydiyyatdan 
keçirilməsi 

  

Mobil cihazların qeydiyyatdan keçirilməsi 
imkanı 

13.  Poçt indeksinə görə küçələrin 
axtarışı 

  

Poçt indeksinə görə küçələrin axtarışı imkanı 

14.  Rabitə və kommunal xidmət 
haqlarının internet vasitəsilə 

Xidmət haqlarının internet üzərindən 
ödənilməsi imkanı 



ödənilməsi 
  

15.  Radiorabitə vasitələrinin 
qeydiyyatı üçün e-müraciətin və 
sənədlərin göndərilməsi 

  

Müraciətin və sənədlərin göndərilməsi imkanı 

16.  Telefonun addan ada keçirilməsi 
  

FIN kod əsasında telefon nömrəsinin bir addan 
digərinə keçirmə imkanı 
 

17.  Telefonun servislərə qoşulması 
  

Telefon nömrəsinin servislərə qoşulma imkanı 
 

18.  Telefonun təhvil verilməsi 
  

FIN kod əsasən stasionar telefon nömrəsinin 
təhvil verilməsi imkanı 
 

19.  Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi 
  

FIN koda əsasən stasionar telefon nömrəsinin 
dəyişdirilməsi imkanı  

20.  Telefon nömrəsi üzrə axtarış 
  

Telefon nömrəsi üzrə axtarış imkanı 

21.  Telefon üzrə ətraflı məlumat 
  

FIN kod əsasən telefon üzrə ətraflı məlumat 
əldə etmək imkanı 
 

22.  Telefon (ŞAD) üzrə ödənilmiş 
qəbzlər 

  

Telefon (ŞAD) üzrə ödənilmiş qəbzlər 
haqqında məlumat əldə etmək imkanı 
 

23.  Telefon (ŞAD) üzrə ödənişlərin 
siyahısı 

  

FIN koda əsasən telefon (ŞAD) üzrə 
ödənişlərin siyahısını əldə etmək imkanı 
 

24.  Telekommunikasiya vasitələri və 
qurğularına uyğunluq 
sertifikatının verilməsi 

  

Telekommunikasiya vasitələri və qurğularına 
uyğunluq sertifikatının verilməsi imkanı 

25.  Vətəndaşlar üçün elektron imza 
sertifikatları sifarişi 

  

 Vətəndaşlar üçün elektron imza sertifikatlarının 
sifarişi imkanı 
 

26.  Yeni telefon çəkilişi 
  

 Yeni telefon çəkilişi imkanı 
  

27.  Küçə adına görə küçənin 
kodunun, poçt indekslərinin və 
aidiyyəti rayonun tapılması 

  

 Küçə adına görə küçələrin kodları, poçt 
indeksləri və aidiyyəti rayonın tapılması imkanı 

28.  Lokal (şəhər (rayon) daxili) çıxış 
danışıqlarının açıqlaması 

  

 FIN koda əsasən telefon nömrələrinin lokal 
danışıqlarının açıqlamasını əldə etmək imkanı 

  
3. Mərkəzi Seçki Komissiyası  

  



1.  Ad, soyad və ata adı üzrə dairə 
və məntəqələrin axtarışı 

  

 Dairə və məntəqələrin axtarışı imkanı 

2.  Dairə və məntəqələrin xəritə üzrə 
axtarışı 

  

 Dairə və məntəqələrin xəritə üzrə axtarışı 
imkanı 

  
3.  Dairə və məntəqə ünvanlarının 

axtarışı 
  

 Dairə və məntəqə ünvanlarının axtarışı imkanı 

4.  Onlayn müraciət 
  

 Mərkəzi Seçki Komissiyasına online müraciət 
göndərmək imkanı 

  
5.  Seçici fəallığı 

  
 Seçki dairələri üzrə seçici fəallığını öyrənmək 

imkanı 
  

6.  Seçici siyahısı üçün 
məlumatların daxil edilməsi 

  

 Seçici siyahısı üçün məlumatların daxil 
edilməsi imkanı 

7.  Seçici ünvanına görə dairə və 
məntəqənin axtarışı 

  

 Seçici ünvanına görə dairə və məntəqənin 
axtarışı mümkündür 

4. Vergil ər Nazirliyi  

1.  Bank idarələrində hesabların 
açılması 

  

Vergi ödəyicilərinə bank idarələrində 
hesabların açılması imkanı  

  
2.  Bəyannamələrin vergi orqanları 

tərəfindən hazırlanması və təsdiq 
edilmək üçün vergi ödəyicilərinə 
göndərilməsi 

  

 Bəyannamələrin vergi ödəyicilərinə 
göndərilməsi imkanı 
 

3.  Elektron bəyannamənin qəbulu 
  

Hesabat və arayışların elektron formada vergi 
orqanına təqdim edilmə imkanı 
 

4.  Elektron vergi hesab fakturasının 
qəbulu 

  

 Elektron vergi hesab fakturasının qəbulu 
imkanı 
 

5.  ƏDV məqsədləri üçün 
qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi 

  

 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın elektron 
formada ləğv edilməsi imkanı 

  
6.  ƏDV məqsədləri üçün onlayn 

qeydiyyat 
  

 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınma 
imkanı  

  
7.  Fərdi sahibkarların onlayn 

qeydiyyatı 
  

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
elektron qaydada vergi uçotuna alınma imkanı 



 
8.  Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn 

bərpası 
  

Fiziki şəxslərin elektron formada fəaliyyətinin 
bərpa edilmə imkanı 

  
9.  Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn 

dayandırılması 
  

Fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətinin elektron 
formada müvəqqəti dayandırılması imkanı 

10.  Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının 
onlayn dəyişdirilməsi 

  

Fərdi sahibkar qismində uçota alınmış fiziki 
şəxslərin uçot məlumatlarının elektron qaydada 
dəyişdirilməsi imkanı 
 

11.  Hüquqi adın yoxlanılması 
  

 Hüquqi adın istifadə edilib-edilməməsini 
yoxlamaq imkanı 

  
12.  Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin 

onlayn bərpası 
  

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin elektron formada 
bərpası imkanı 

  
13.  Hüquqi şəxsin filialının, 

nümayəndəliyinin fəaliyyətinin 
onlayn bərpası 

  

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin 
fəaliyyətinin elektron formada bərpası imkanı 

14.  Hüquqi şəxsin filialının, 
nümayəndəliyinin uçot 
məlumatlarının onlayn 
dəyişdirilməsi 

  

 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot 
məlumatlarının elektron formada dəyişdirilməsi 
imkanı 

15.  Hüquqi şəxsin uçot 
məlumatlarının onlayn 
dəyişdirilməsi 

  

 Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının elektron 
formada dəyişdirilməsi imkanı 

16.  Xəzinadarlığı orqanlarında vergi 
və rüsumlar köçürüləcək 
hesablar 

  

 Köçürüləcək hesablar haqqında məlumat 
almaq mümkündür. 

17.  Kommersiya hüquqi şəxslərin 
onlayn qeydiyyatı 

  

 Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn 
qeydiyyatı imkanı 
 

18.  Kommersiya qurumların dövlət 
reyestri məlumatları 

  

 Kommersiya qurumların dövlət reyestri 
haqqında məlumatları almaq imkanı 

  
19.  Nəzarət-kassa aparatının onlayn 

qeydiyyatı və qeydiyyatdan 
çıxarılması 

  

Nəzarət-kassa aparatlarının (NKA) elektron 
formada qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan 
çıxarılması imkanı 

  
20.  Oxşar hüquqi adların axtarışı 

  
 Oxşar hüquqi adların siyahısını əldə etmək 

imkanı 



  
21.  POS-terminalın onlayn 

qeydiyyatdan çıxarılması 
  

 POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan 
çıxarılmasını imkanı 

  
22.  POS-terminalın onlayn 

qeydiyyatı 
  

 POS-terminalın onlayn qeydiyyatı imkanı 

23.  Sadələşdirilmiş vergi 
bəyannaməsinin vergi orqanına 
onlayn təqdim edilməsi 

  

 Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi 
orqanına onlayn təqdim edilməsi imkanı 

  

24.  Satınalmalar üzrə məlumatların 
onlayn təqdim edilməsi 

  

 Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim 
edilməsi imkanı 

  
25.  Şəxsin imza səlahiyyətləri 

haqqında məlumat 
  

 Şəxsin imza səlahiyyətləri haqqında məlumatı 
əldə etmək imkanı 

26.  Şəxsi hesab vərəqəsindən 
çıxarışın verilməsi üçün 
müraciətin qəbulu 

  

 Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi 
üçün müraciətin qəbulu imkanı 

27.  Üzləşmə aktlarının verilməsi 
üçün müraciətin qəbulu 

  

Üzləşmə aktları üzrə müraciətlərin qəbulu və 
onların cavablandırılması imkanı 
 

28.  Vahid depozit hesabı vasitəsilə 
ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və 
əvəzləşmələrin aparılması 

  

 ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və 
əvəzləşmələrin aparılması imkanı 

29.  Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş 
müraciətlərin, sorğuların və 
məktubların icrasının müraciət 
edənlər tərəfindən onlayn 
izlənilməsi 

  

 Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlərin, 
sorğuların və məktubların icrasının müraciət 
edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi imkanı 
 

30. Vergi bəyannamələrinin 
(sadələşdirilmiş vergi 
bəyannaməsi istisna olmaqla), 
hesabat və arayışların vergi 
orqanına onlayn təqdim edilməsi 

  

Vergi bəyannamələrinin (sadələşdirilmiş vergi 
bəyannaməsi istisna olmaqla), hesabat və 
arayışların elektron formada vergi orqanına 
təqdim edilməsi imkanı 

  

31.  Vergi borcu barədə arayışın 
verilməsi üçün müraciətin qəbulu 

  

Borclu vergi ödəyicilərinin vergi borcu barədə 
arayışlar üzrə müraciətlərinin qəbulu və onların 
cavablandırılması imkanı  

  
32.  Vergi ödəyicisinin ətraflı axtarışı 

  
 Vergi ödəyicisinin ətraflı axtarışı imkanı 



33.  Vergi ödəyicisinin filialının, 
nümayəndəliyinin onlayn 
qeydiyyatdan çıxarılması 

  

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin 
elektron formada qeydiyyatdan çıxarılması 
imkanı 

  
34.  Vergi ödəyicisinin filialının, 

nümayəndəliyinin onlayn 
qeydiyyatı 

  

 Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin 
elektron formada qeydiyyatı imkanı 

35.  Vergi ödəyicisinin tarix üzrə 
borcu 

  

 Vergi ödəyicisinin tarix üzrə borcunu əldə 
etmək mümkündür. 

36.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 
subyektinin (obyektinin) 
fəaliyyətinin onlayn bərpası 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada fəaliyyətinin 
bərpası imkanı 

 
37.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 

subyektinin (obyektinin) 
fəaliyyətinin onlayn 
dayandırılması 

  

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada fəaliyyətinin 
dayandırılması  imkanı 

  

38.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 
subyektinin (obyektinin) onlayn 
qeydiyyatdan çıxarılması 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada qeydiyyatdan 
çıxarılması imkanı 

 
39.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 

subyektinin (obyektinin) onlayn 
qeydiyyatı 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada qeydiyyatı imkanı 

  

40.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 
subyektinin (obyektinin) uçot 
məlumatlarının onlayn 
dəyişdirilməsi 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada məlumatlarının 
dəyişdirilməsi imkanı 

  

41.  Vergi və digər büdcə 
daxilolmalarının internet 
vasitəsilə ödənilməsi 

  

 Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet 
vasitəsilə ödənilməsini imkanı 

 
42.  VÖEN-ə görə ödəyicinin 

axtarılması 
  

VÖEN-ə görə ödəyicinin axtarış imkanı 

43.  VÖEN-ə və ya ada görə 
ödəyicinin axtarılması 

  

VÖEN-ə və ya ada görə ödəyicinin axtarış 
imkanı 



5. Dövl ət Gömrük Komit əsi  

  
1.  Gömrük ödənişlərinin 

ödəyicisinin eyniləşdirmə 
nömrəsinin alınması 

  

 Gömrük Ödənişlərinin Ödəyicisinin 
Eyniləşdirmə Nömrəsini (GÖÖEN) ala bilmə 
imkanı 

2.  Malın adına görə malların 
təsvirinin axtarışı 

  

 Malın adına görə malların təsvirinin axtarış 

imkanı 
  

3.  Malın koduna görə malların 
təsvirinin axtarışı 

  

 Malın koduna görə malların təsvirinin axtarış 

imkanı 
  

4.  Mənim idxal/ixrac əməliyyatlarım 
  

 İdxal/ixrac əməliyyatları haqqında məlumat ala 
bilmə imkanı 

5.  Nəqliyyatın idxalı üçün gömrük 
rüsumlarının hesablanması 

  

 Minik nəqliyyatının idxalı üçün gömrük 
ödənişləri barədə məlumat ala bilmə imkanı 

  
6. Daxili İşlər Nazirliyi  

1.  FIN-ə görə fərdi məlumatların 
axtarışı 

  

 FIN koda uyğun fərdi məlumatların əldə 
edilməsi imkanı 

  
2.  Yol hərəkəti qaydalarının 

pozuntusu ilə əlaqədar tətbiq 
edilən cərimələr və cərimə balları 
barədə məlumatlar 

  

 Tətbiq edilən cərimələr və cərimə balları 
barədə məlumatların əldə edilməsi imkanı  

7. Təhsil Nazirliyi  
 
1.  Diplom haqqında məlumatlar 

  
 Diplom haqqında məlumatları əldə edə bilmə 

imkanı 
2.  Müəllim haqqında məlumatlar 

  
 FIN koda uyğun müəllim haqqında məlumatları 
əldə edə bilmə imkanı 

  
3.  2007/2015-ci illərdə Azərbaycan 

Gənclərinin Xarici Ölkələrdə 
Təhsili üzrə Dövlət Proqramı 
üçün elektron ərizə 

  

 2007/2015-ci illərdə Azərbaycan Gənclərinin 
Xarici Ölkələrdə Təhsili üzrə Dövlət Proqramı 
üçün elektron ərizə ilə müraciət etmək imkanı 

  

8. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafi əsi Nazirliyi  

 

1.  İstehsalatda baş verən bədbəxt 
hadisə barədə aidiyyətı dövlət 
strukturuna məlumatların 
verilməsi 

 İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə 
aidiyyatı dövlət strukturuna məlumatların 
verilməsi imkanı 



  
2.  İşsizlik müavinətinin məbləğinin 

hesablanması kalkulyatoru 
  

 İşsizlik müavinəti məbləğinin hesablanma 
kalkulyatorundan istifadə etmək imkanı 

  
3.  İşsizlik statusunun verilməsi və 

müavinətinin təyin edilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 İşsizlik statusunun verilməsi və müavinətinin 
təyin edilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

4.  Məşğulluqla bağlı, habelə peşə 
hazırlığı, əlavə təhsil və haqqı 
ödənilən ictimai işlərə cəlb 
olunmaq üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Məşğulluqla bağlı, habelə peşə hazırlığı, əlavə 
təhsil və haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb 
olunmaq üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu 
imkanı 

5.  Məşğulluq orqanları vasitəsilə iş 
axtarışı 

  

 Məşğulluq orqanları vasitəsilə iş axtarışı imkanı 
  

6.  Müavinətlər üzrə axtarış 
  

 Müavinətlər üzrə axtarış imkanı 
  

7.  Sosial müavinətlərin və 
təqaüdlərin hesablanması üzrə 
sosial kalkulyator 

  

 Sosial müavinətlərin və təqaüdlərin 
hesablanması üzrə sosial kalkulyatordan 
istifadə edə bilmə imkanı 

8.  Tibbi sosial ekspertiza üzrə 
axtarış 

  

 FIN koda uyğun tibbi sosial ekspertiza 
haqqında məlumatları əldə etmək imkanı 

  
9.  Ünvanlı sosial yardım üzrə 

axtarış 
  

 FIN koda uyğun ünvanlı sosial yardım 
haqqında məlumatları əldə etmək imkanı 

  
9. Dövl ət Torpaq v ə Xəritəçəkmə Komit əsi  

 

1.  Bələdiyyələrin xəritələrinin 
hazırlanması 

  

 Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması üçün 
ərizə göndərmək imkanı 

  
2.  Blankın nömrəsinə görə 

Komitəyə dair məlumatların əldə 
edilməsi 

  

 Lisenziyanın blank nömrəsinə görə 
məlumatların əldə edilməsi imkanı 

3.  Ərazi vahidlərinin və inzibati 
ərazi dairələrinin xəritələrinin 
hazırlanması 

  

 Ərazi vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin 
xəritələrinin hazırlanması üçün ərizə 
göndərmək imkanı 

  
4.  Geodeziya, qravimetriya, 

fotoqrammetriya, topoqrafiya, 
mühəndis-geodeziya işləri 

 Geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, 
topoqrafiya, mühəndis-geodeziya işləri üçün 
ərizə göndərmək imkanı 



    
5.  Xəritəçəkmə fəaliyyəti üzrə 

xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi 

  

 Xəritəçəkmə fəaliyyəti üzrə xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi üçün ərizə göndərmək 
imkanı 

6.  İstifadəçinin tam adına görə 
torpaq sahələri haqqında 
məlumatların əldə edilməsi 

  

 Fiziki və ya hüquqi şəxsin adına görə torpaq 
sahələri haqqında məlumatların əldə edilməsi 
imkanı 

  
7.  Kadastr nömrəsinə görə torpaq 

sahələri haqqında məlumatların 
əldə edilməsi 

  

 Torpaq sahəsinin kadastr nömrəsinə görə 
torpaq sahələri haqqında məlumatların əldə 
edilməsi imkanı 

  
8.  Müxtəlif təyinatlı xəritə və 

atlasların tərtibatı və nəşri 
  

 Müxtəlif təyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı və 
nəşri barədə ərizə göndərmək imkanı 

  
9.  Şəxsin adına görə Komitəyə dair 

məlumatların əldə edilməsi 
  

 Fiziki və ya hüquqi şəxsin adına görə Komitəyə 
dair məlumatların əldə edilməsi imkanı 

10.  Torpaq kadastr xəritələrinin, CİS 
xəritələrin tərtibi 

  

 Torpaq kadastr xəritələrinin, CİS xəritələrin tərtibi 
üçün ərizə göndərmək imkanı 

  
11.  Torpaq kadastr məlumatlarının 

hazırlanması və kadastr 
xidmətlərinin göstərilməsi üçün 
elektron müraciət 

  

 Torpaq kadastr məlumatlarının hazırlanması və 
kadastr xidmətlərinin göstərilməsi üçün 
elektron müraciət göndərmək imkanı 

  

12.  Torpaq kadastr məlumatları 
barədə arayışların verilməsi 

  

 Torpaq kadastr məlumatları barədə arayışların 
verilməsi üçün ərizə göndərmək imkanı 

  
13.  Yerquruluşu işləri, torpaq 

tədqiqatı, geobotaniki 
tədqiqatların aparılması, 
bonitirovka xəritələrinin 
hazırlanması 

  

 Yerquruluşu işləri, torpaq tədqiqatı, geobotaniki 
tədqiqatların aparılması, bonitirovka xəritələrinin 
hazırlanması üçün ərizə göndərmək imkanı 

10. Ədliyy ə Nazirliyi  

1.  Azərbaycan adları barədə 
məlumatın verilməsi 

  

 Daxil edilmiş adın mənası haqqında məlumat 
əldə etmək imkanı 

  
2.  Ədliyyə Nazirliyinə elektron 

müraciət 
  

 Ədliyyə Nazirliyinə elektron müraciət edə bilmə 
imkanı 

3.  İcra qurumları və onlar tərəfindən  dəyəri 500 manatdan artıq olmayan daşınar 



hərraca çıxarılan əmlaklar, eləcə 
də dəyəri 500 manatdan artıq 
olmayan daşınar əmlakın satışı 
üzrə ticarət şəbəkələri haqqında 
məlumatın verilməsi 

  

əmlakın satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında 
məlumat əldə edə bilmə imkanı 

4.  İcra orqanları tərəfindən hərraca 
çixarılan əmlaklar barədə 
məlumat 

  

 İcra orqanları tərəfindən hərraca çıxarılan 
əmlaklar barədə məlumat əldə edə bilmə 
imkanı 

5.  Qeydiyyat orqanları və 
vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının 
qeydiyyatının aparılması barədə 
məlumatın verilməsi 

  

 Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktlarının qeydiyyatının aparılması barədə 
məlumatın verilməsi imkanı 

  

6.  Nigah qeydiyyatı üçün elektron 
müraciət 

  

 Nigah qeydiyyatı üçün elektron müraciət edə 
bilmə imkanı 

7.  Notariat kontorları və notariat 
hərəkətlərinin aparılması barədə 
məlumatın verilməsi 

  

 Notariat hərəkətləri haqqında məlumat əldə 
etmək imkanı 

11. Baş Prokurorluq  

1.  Onlayn müraciət 
  

 Baş Prokurorluğa onlayn qaydada müraciət 
etmə imkanı 

  
12. Fövqəladə Hallar Nazirliyi  

1.  Xüsusi icazələrin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi icazələrin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

  
2.  Xüsusi razılıqların (lisenziyaların) 

verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıqların (lisenziyaların) verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

  

3.  Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət 
Müfəttişliyi tərəfindən gəmilərin 
dövlət qeydiyyatının aparılması 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi 
tərəfindən gəmilərin dövlət qeydiyyatının 
aparılması üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

  

13. Səhiyy ə Nazirliyi  

1.  Beş ildən çox işləməyən tibb 
mütəxəssislərinin hazırlığa 
göndərilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

 Beş ildən çox işləməyən tibb mütəxəssislərinin 
hazırlığa göndərilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 



  
2.  Daxili istehsal məhsullarına və 

idxal edilən məhsullara gigiyenik 
sertifikatın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Daxili istehsal məhsullarına və idxal edilən 
məhsullara gigiyenik sertifikatın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

3.  Dərman vasitələrinin idxalına 
icazə verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 Dərman vasitələrinin idxalına icazə verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Dərman vasitələrinin və dərman 
maddələrinin dövlət qeydiyyatı 
şəhadətnaməsinin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Dərman vasitələrinin və dərman maddələrinin 
dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsinin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

5.  Dərman vasitələri haqqında 
məlumatın verilməsi 

  

 Dərman vasitələri haqqında məlumat əldə etmə 
imkanı 

6.  Dövlət tərəfindən dərman 
vasitələri ilə təmin olunan 
xəstələrə şəxsi məlumatları, 
onların qeydiyyati və aldığı 
dərmanlar barədə məlumatın 
verilməsi 

  

 Dövlət tərəfindən dərman vasitələri ilə təmin 
olunan xəstələrin dərmanlar barədə 
məlumatları əldə edə bilmə imkanı 

7.  Gəminin (daxili sularda üzən 
gəmilər üçün) sanitariya 
nəzarətindən azad edilməsi 
haqqında şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Gəminin (daxili sularda üzən gəmilər üçün) 
sanitariya nəzarətindən azad edilməsi 
haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

8.  Xarici ölkələrdə ali və orta ixtisas 
təhsili almış, diplomdan sonra 
ixtisaslaşma keçən tibb və 
əczaçılıq işçilərinin işə 
buraxılması üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 İxtisaslaşma keçən tibb və əczaçılıq işçilərinin 
işə buraxılması üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

9.  İmmunoprofilaktika üzrə 
məlumatın verilməsi 

  

 İmmunoprofilaktika üzrə məlumatın təqdim 
edilməsi imkanı 

10.  İonlaşdırıcı şüa mənbələri ilə 
işlərə icazə verən sanitar-
epidemioloji rəyin verilməsi 

  

 İonlaşdırıcı şüa mənbələri ilə işlərə icazə verən 
sanitar-epidemioloji rəyin alınması imkanı 

  



11.  Qida məhsullarının daşınmasına 
icazə verən sanitariya 
pasportunun verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Qida məhsullarının daşınmasına icazə verən 
sanitariya pasportunun verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

12.  Mehmanxana və mehmanxana 
tipli obyektlər üçün sanitariya 
pasportunun verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər 
üçün sanitariya pasportunun verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

  

13.  Müəssisə rəhbərlərinə obliqat 
qrupuna daxil olan işçiləri barədə 
məlumatın verilməsi 

  

 Müəssisə rəhbərləri tərəfindən obliqat qrupuna 
daxil olan işçilərinin tibbi müayinədən keçməsi 
barədə məlumatın əldə edilməsi imkanı 

  
14.  Obliqat qruplara aid vətəndaşlara 

müayinələrdən keçmələri barədə 
məlumatın verilməsi 

  

 Obliqat qruplara aid vətəndaşların tibbi 
müayinələrdən keçmələri barədə məlumatın 
əldə edilməsi imkanı 

  
15.  Özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyəti 

ilə məşğul olmaq üçün xüsusi 
razılığın (lisenziya) verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Xüsusi razılığın (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

  

16.  Prekursorların idxalı, ixracı, 
tranzit nəql edilməsi və istehsalı 
ilə məşğul olmağa xüsusi 
razılığın verilməsi (lisenziya) 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Xüsusi razılığın verilməsi (lisenziya) üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

  

17.  Profilaktik peyvəndlərin vaxtı 
barədə SMS vasitəsilə 
xəbərdarlıq verilməsi 

  

 Profilaktik peyvəndlərin vaxtı barədə SMS 
vasitəsilə xəbərdarlıq əldə edə bilmə imkanı 

18.  Radioaktiv maddə və 
materialların, ionlaşdırıcı şüa 
mənbələri olan qurğuların, 
avadanlıqların və radioaktiv 
tullantıların daşınması üsullarının 
və şəraitinin sanitariya 
qaydalarına uyğun olması 
barədə sanitar-epidemioloji rəyin 
verilməsi 

  

Sanitar-epidemioloji rəyin əldə edilməsi imkanı  

  

19.  Rentgen kabinetinin istismarına  Səhiyyə Nazirliyinə göndərilmiş sorğuların və 



icazə verən sanitariya-
epidemioloji rəyin verilməsi 

  

məktubların icrasının müraciət edənlər 
tərəfindən onlayn izlənilməsi imkanı 

  
20.  Səhiyyə Nazirliyinə göndərilmiş 

sorğuların və məktubların 
icrasının müraciət edənlər 
tərəfindən onlayn izlənilməsi 

  

 Səhiyyə Nazirliyinə göndərilmiş sorğuların və 
məktubların icrasının müraciət edənlər 
tərəfindən onlayn izlənilməsi imkanı 

  

21.  Tibbi arayışların elektron 
registrindən məlumatların 
verilməsi 

  

 Tibbi arayışların elektron registrindən 
məlumatların əldə edilməsi imkanı 

  
  

22.  Tibbi kadrların vahid registrindən 
məlumatların verilməsi 

  

 Tibbi kadrların vahid registrindən məlumatların əldə 
edilməsi imkanı 

  
23.  Tibb işçilərinin ixtisas 

dərəcələrinin artırılması ilə 
əlaqədar müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Tibb işçilərinin ixtisas dərəcələrinin artırılması 
ilə əlaqədar müraciətin və sənədlərin qəbulu 
imkanı 

  

24.  Tibb müəssisələri barədə 
məlumatların verilməsi 

  

 Tibb müəssisələri barədə elektron məlumat 
almaq imkanı 

  
25.  Tikinti üçün torpaq sahəsinin 

sanitariya normalarına və 
qaydalarına, gigiyena 
normativlərinə uyğunluğuna dair 
rəyin verilməsi 

  

 Gigiyena normativlərinə uyğunluğa dair rəyin 
əldə edilməsi imkanı 

  

26.  Tikinti və yenidən qurma 
layihələrinə sanitariya-
epidemioloji rəyin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 
 

27.  Üzmə hüququ üçün gəmi (daxili 
sularda üzən gəmilər üçün) 
sanitariya şəhadətnaməsinin 
verilməsi məqsədi ilə müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 Sanitariya şəhadətnaməsinin verilməsi 
məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu 
imkanı 

  

28.  Vətəndaşlara elektron sağlamlıq 
kartı üzrə məlumatların verilməsi 

  

 Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kartı 
haqqında məlumat almaq imkanı 

  
  



29.  Yeyinti məhsulları üzərində 
“müalicəvi”, “pəhriz” və onlara 
bərabər tutulan adların verilməsi 
və reklam xarakterli digər 
məlumatların etiketdə 
yerləşdirilməsinə icazə 
məktubunun verilməsi 

  

 İcazə məktubunun əldə edilməsi imkanı 
  

30.  “Doğum haqqında tibbi 
şəhadətnamə” elektron 
registrindən məlumatların 
verilməsi 

  

 “Doğum haqqında tibbi şəhadətnamə”nin əldə 
edilməsi imkanı 

14. Dövl ət Statistika Komit əsi 

1.  Rəsmi statistik hesabatların 
təqdim edilməsi 

  

 Rəsmi statistik hesabatlar haqqında 
məlumatları əldə etmək imkanı 

2.  Statistik məlumatların buraxılış 
təqviminin və mətbu 
məlumatların yayım təqviminin 
təqdim edilməsi 

  

 Mətbu məlumatların yayılma təqvimini əldə 
etmək imkanı 

3.  Statistik məlumatların verilməsi 
qaydalarının pozulmasına görə 
inzibati cərimələrin internet 
vasitəsilə ödənilməsi 

  

 Protokol nömrəsinə görə məlumatların 
(Protokol və Akt) əldə edilməsi və cərimənin 
ödənilməsi imkanı 

4.  Statistik məlumatların 
(göstəricilərin) verilməsi 

  

 Statistik məlumatların əldə edilməsi imkanı 

5.  Statistik nəşrlərin (kitabların) 
onlayn satışı 

  

 Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı 
imkanı 

15. İqtisadiyyat v ə Sənaye Nazirliyi  

1.  Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti 
məhsullarının ixracı ilə məşğul 
olan istehsal və emal 
müəssisələrinə təsdiqedici kod 
nömrəsinin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Əlvan metal, tərkibində qiymətli 
metallar və daşlar olan sənaye 
və istehsalat tullantılarının 
tədarükü, emalı və satışı 

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciət edilməsi imkanı 



fəaliyyətinə xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  
3.  Əmtəə birjasının fəaliyyətinə 

xüsusi razılığın (lisenziyanın) 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  İxrac olunan yeyinti 
məhsullarının keyfiyyətini və 
təhlükəsizliyini təsdiq edən 
keyfiyyət sertifikatının verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

5.  İnzibati cərimələrin və maliyyə 
sanksiyalarının internet vasitəsilə 
ödənilməsi 

  

 İnzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının 
internet vasitəsilə ödənilməsi imkanı 

6.  Kommersiya hüquqi şəxslərə 
münasibətdə qrant 
müqavilələrinin qeydiyyata 
alınması üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

  

7.  Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən 
sertifikatın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Azərbaycanda ixrac olunan malların mənşəyini 
təyin edərək, mənşə sertifikatının verilməsi 
üçün müraciət edilməsi imkanı 

  
16. "Az ərEnerji" ASC  

1.  Enerji haqlarının internet vasitəsi 
ilə ödənilməsi 

  

 Enerji haqlarının internet vasitəsi ilə ödənilməsi 
 imkanı 

2.  İstehlakçıların elektrik 
şəbəkəsinə qoşulması 

  

 İstehlakçıların elektrik şəbəkəsinə qoşulması 
imkanı 

  
  

17. Dövl ət Şəhərsalma v ə Arxi tek tura Komit əsi  

1.  Dövlət standartlarına uyğun 
olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli 
bina və qurğuların 
layihələndirilməsi fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün hüquqi və 
fiziki şəxslərə xüsusi razılıq 

 Hüquqi və fiziki şəxslərə xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi üçün müraciət göndərmək 
imkanı 



(lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  
18. Qiym ətli Ka ğızlar üzr ə Dövl ət Komit əsi  

1.  Emitentlərin adlarının dəyişməsi 
ilə əlaqədar qiymətli kağızların 
dövlət reyestrində dəyişikliklərin 
edilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qiymətli kağızların dövlət reyestrində 
dəyişikliklərin edilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

  

2.   Xüsusi razılığın (lisenziyanın) 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

3.  Qiymətli kağızların dövriyyədən 
çıxarılması üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Qiymətli kağızların girovda olub-
olmaması barədə arayışların 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qiymətli kağızların girovda olub-olmaması 
barədə arayışların verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

  
5.  Qiymətli kağızların qeydiyyatı 

üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu imkanı 

6.  Qiymətli kağızlarla girova xitam 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

7.  Qiymətli kağızlar bazarının 
iştirakçıları tərəfindən 
hesabatların onlayn təqdim 
edilməsi 

  

 Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları 
tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi 
imkanı 

8.  Qiymətli kağızlar bazarı 
iştirakçılarının attestasiyadan 
keçirilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının 
attestasiyadan keçirilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

9.  Lotereyanın təşkili və 
keçirilməsinin qeydiyyatı üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Lotereyanın təşkili və keçirilməsinin qeydiyyatı 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

10.  Lotereya təşkilatçılarının, idman- Lotereya təşkilatçılarının, idman-mərc və cıdır-



mərc və cıdır-şans (totalizator) 
oyunlarının operatorları 
tərəfindən hesabatların onlayn 
təqdim olunması 

  

şans (totalizator) oyunlarının operatorları 
tərəfindən hesabatların onlayn təqdim 
olunması imkanı 

11.  Müraciətin statusu 
  

 Müraciətin statusu haqqında məlumat əldə 
etmək imkanı 

  
12.  Müraciət kodunun əldə edilməsi 

  
 Müraciət kodunun əldə edilməsi imkanı 
  

19. Milli Arxiv İdarəsi  

1.  Arxiv arayışlarının, arxiv 
sənədlərindən çıxarışların, arxiv 
sənədlərinin surətlərinin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Elektron sorğular göndərmək imkanı 

2.  Elmi tədqiqat və digər 
məqsədlərlə arxiv sənədlərindən 
istifadə edilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 E-müraciət (Vətəndaşlar üçün) göndərmək 
imkanı 

20. Gənclər və İdman Nazirliyi  

1.  Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə 
iştirakı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Gənclər təşkilatlarının 
layihələrinin qismən 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qrant 
müsabiqəsində iştirak üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Gənclər təşkilatlarının layihələrinin qismən 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qrant 
müsabiqəsində iştirak üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

3.  Gənclər və İdman Nazirliyi 
tərəfindən təşkil edilən 
beynəlxalq və respublika 
səviyyəli tədbirlərdə iştirak etmək 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  İdman təsnifatına uyğun olaraq 
idman sahəsində fəxri adların 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Fəxri adların verilməsi üçün TƏQDİMAT 
yazmaq imkanı 



21. Qaçqınların v ə Məcburi Köçkünl ərin İşləri üzr ə Dövl ət Komit əsi  

1.  Əraziləri işğal olunmuş rayon icra 
hakimiyyəti orqanları tərəfindən 
təsdiq olunan yemək xərci üçün 
dövlət büdcəsindən verilən aylıq 
müavinəti alan məcburi 
köçkünlərin siyahısının təqdim 
olunması 

  

 Dövlət büdcəsindən verilən aylıq müavinəti 
alan məcburi köçkünlərin siyahısının təqdim 
olunması imkanı 

2.  Kommunal xidmətlərdən istifadə 
edən məcburi köçkünlərin 
müvafiq xidmət təşkilatları və icra 
hakimiyyəti orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş siyahısının 
təqdim olunması 

  

 Məcburi köçkünlərin müvafiq xidmət təşkilatları 
və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş siyahısının təqdim olunması imkanı 

3.  Məcburi köçkünlər üzrə yemək 
xərcləri və kommunal xidmətlər 
barədə məlumat verilməsi 

  

 Məcburi köçkünlər üzrə yemək xərcləri və 
kommunal xidmətlər barədə məlumat verilməsi 
imkanı 

4.  Status sənədlərinin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Status sənədlərinin verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulunu heyata keçirmək 
imkanı 

22. Ekologiya v ə Təbii S ərvətlər Nazirliyi  

1.  Atmosfer havasına zərərli 
maddələrin atılmasına və zərərli 
fiziki təsirlərə xüsusi icazənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Atmosfer havasına zərərli maddələrin 
atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi 
icazənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid 
edilmiş mal və materialların 
idxalına və ixracına razılığın 
verilməsi 

  

 Mal və materialların idxalına və ixracına 
razılığın verilməsi üçün müraciət göndərmək 
imkanı 

3.  Ekoloji və normativ sənədlərin 
razılaşdırılması və təsdiq 
edilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə ov etmək üçün 
icazənin verilməsi məqsədi ilə 

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu mümkündür. 



müraciətin və sənədlərin qəbulu 
  

5.  Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə 
bağlı məlumatın verilməsi 

  

Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatın 
əldə edilməsi imkanı 

  
6.  Meşə fonduna daxil olmayan 

yaşıllıqların istifadəsi, mühafizəsi 
və qorunması ilə əlaqədar rəyin 
verilməsi 

  

 Meşə fonduna daxil olmayan yaşıllıqların 
istifadəsi, mühafizəsi və qorunması ilə əlaqədar 
rəyin verilməsi imkanı 

7.  Meşə fondu torpaqlarından 
istifadə edilməsi üçün razılığın 
verilməsi 

  

 Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi 
üçün razılığın təqdim edilməsi imkanı 

8.  Meşə məhsulları və dərman 
bitkilərinin onlayn satışı 

  

 Meşə məhsulları və dərman bitkilərinin onlayn 
satışı imkanı 

9.  Milli parklara onlayn bilet satışı 
  

Milli parklara onlayn bilet əldə etmək imkanı 
  

10.  Mülki dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış əşyaların 
(ozondağıdıcı maddələr və 
tərkibində belə maddələr olan 
məhsullar) dövriyyəsinə xüsusi 
icazə verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi icazə verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

11.  Sənaye balıq ovu üçün 
balıqovlama biletlərinin verilməsi 
məqsədi ilə müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Sənaye balıq ovu üçün balıqovlama biletlərinin 
verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

12.  Sudan xüsusi istifadəyə icazənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Sudan xüsusi istifadəyə icazənin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

13.  Təsərrüfat (iqtisadi) 
fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi 
ilə əlaqədar dövlət ekoloji 
ekspertiza rəyinin verilməsi 

  

 Təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata 
keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət ekoloji ekspertiza 
rəyinin verilməsi imkanı 

14.  Toksiki istehsalat tullantılarının 
utilizasiyası və 
zərərsizləşdirilməsinə xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 



  
15.  Vəhşi heyvanların ovuna 

icazələrin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 vəhşi heyvanların ovuna icazələrin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

16.  Yabanı dərman bitkilərinin 
xammalının yığılmasına xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

17.  Yerin təki sahəsinə faydalı 
qazıntıların çıxarılması, faydalı 
qazıntıların çıxarılması ilə 
əlaqədar olmayan yeraltı 
qurğuları tikmək və istismar 
etmək məqsədi ilə dağ-mədən 
ayırması statusunun verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Dağ-mədən ayırması statusunun verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

23. Müəllif Hüquqları Agentliyi  

1.  Əlaqəli hüquqlar obyektinin 
qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Əlaqəli hüquqlar obyektinin qeydiyyatı üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

  
2.  Xüsusi qorunma hüququ ilə 

qorunan məlumat toplularının 
qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat 
toplusunun qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

3.  İnteqral sxem topologiyalarının 
dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 İnteqral sxem topologiyalarının dövlət 
qeydiyyatı üçün ərizə forması müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

  
4.  Müəlliflik hüququ ilə qorunan 

məlumat toplularının qeydiyyatı 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Müəlliflik hüququ ilə qorunan məlumat 
toplularının qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

5.  Müəlliflik hüququ obyektinin 
qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Müəlliflik hüququ obyektinin qeydiyyatı üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 
 
 
 



24. Dövl ət Dəniz Administrasiyası  

1.  Azərbaycan Respublikasının 
dövlət bayrağı altında üzmək 
hüququ haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Azərbaycan Respublikasinin 
Berbout-Çarter reyestrində 
qeydiyyatda olan gəminin 
qeydiyyatdan çixarilmasi 
haqqında arayişin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Berbout-Carter reyestrində qeydiyyatda olan 
gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında 
arayışın verilməsi üçün müraciət və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

  

3.  Azərbaycan Respublikasinin 
Berbout-Çarter reyestrində 
qeydiyyatda olan gəmiyə 
çixarışın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Berbout-Carter reyestrində qeydiyyatda olan 
gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Azərbaycan Respublikasinin 
Dövlət gəmi reyestrində 
qeydiyyatda olan gəminin 
qeydiyyatdan çixarilmasi 
haqqında arayişin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Dövlət Gəmi reyestrində qeydiyyatda olan 
gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında 
arayışın verilməsi üçün müraciət və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

5.  Azərbaycan Respublikasinin 
Dövlət gəmi reyestrində 
qeydiyyatda olan gəmiyə 
çixarişin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Dövlət Gəmi reyestrində qeydiyyatda olan 
gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

6.  Bunker yanacaği ilə çirklənmə 
nəticəsində vurulan zərərə görə 
mülki məsuliyyətlə bağli siğorta 
və ya digər maliyyə təminati 
haqqında sertifikatin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Mülki məsuliyyətlə bağlı siğorta və ya digər 
maliyyə təminatı haqqında sertifikatın verilməsi 
üçün müraciət və sənədlərin qəbulu imkanı 

7.  Dənizçilərə sertifikatların 
(diplomların) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Dənizçilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

8.  Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli   “Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq 



idarəetmə haqqında beynəlxalq 
məcəllə”nin tələblərinə uyğun 
olmasi haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciət və sənədlərin qəbulu 
(Hüquqi şəxs ) 

  

məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu (hüquqi şəxs) imkanı 

9.  Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin 
və dənizçinin qeyd kitabçasının 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin və dənizçinin 
qeyd kitabçasının verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

10.  Gəminin “Əmniyyətli idarəetmə 
haqqında beynəlxalq məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olması 
haqqında şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu 

  

  “Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq 
məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

11.  Gəminin “Gəmi və Liman 
vasitələrinin mühafizəsi haqqında 
beynəlxalq məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olmasi 
haqqında şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 “Gəmi və Liman vasitələrinin mühafizəsi 
haqqında beynəlxalq məcəllə”nin tələblərinə 
uyğun olmasi haqqında şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu 
imkanı 

12.  Gəmiyə mülkiyyət hüququ 
haqqında şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

13.  Gəmi tarixinin fasiləsiz qeydləri 
(GTFQ) sənədinin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Gəmi Tarixinin Fasiləsiz Qeydləri (GTFQ) 
sənədinin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

14.  Limanin (liman məntəqəsinin) 
“Gəmi və liman vasitələrinin 
mühafizəsi haqqında beynəlxalq 
məcəllə”nin tələblərinə uyğun 
olmasi haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu  
(Hüquqi şəxs) 

  

 Limanın (liman məntəqəsinin) beynəlxalq 
məcəllənin tələblərinə uyğun olması haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu (Hüquqi şəxs) imkanı 

15.  Minimum heyət tərkibi haqqında  Minimum heyət tərkibi haqqında 



şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

 Neftlə çirklənmədən ya 
  

şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

16.  Neftlə çirklənmədən yaranan 
zərərə görə mülki məsuliyyətin 
maliyyə təminati haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciət və sənədlərin qəbulu 

  

 Mülki məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

17.  Sertifikatın (diplomun) 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Dəniz Administrasiyası 
tərəfindən tanınması haqqında 
təsdiqnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Təsdiqnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

18.  Su nəqliyyati ilə yük və sərnişin 
daşinmasina xüsusi raziliğin 
(lisenziyanin) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 
(Hüquqi Şəxs) 

  

 Xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu (Hüquqi Şəxs) 
imkanı 

25. Dövl ət Sərhəd Xidm əti  

1.  Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Sərhəd Xidmətinə qəbul 
olmaq üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Dövlət Sərhəd Xidmətinə qəbul olmaq üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Akademiyasına qəbul olmaq 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasına 
qəbul olmaq üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

26. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  

1.  Baytarlıq nəzarətində olan 
yüklərin, eləcə də diri heyvan və 
quşların idxalı zamanı icazənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 İcazənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Baytarlıq nəzarətində olan 
yüklərin, eləcə də diri heyvan və 
quşların ixracı zamanı icazənin 

 İcazənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 



verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  
3.  Baytarlıq preparatlarının 

aprobasiyası, ekspertizası, 
sınaqdan keçirilməsi, dövlət 
qeydiyyatına alınması, dövlət 
reyestrinin aparılması və 
qeydiyyat şəhadətnaməsinin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Baytarlıq preparatları, yem və 
yem əlavələrinin dövlət 
reyestrinə alınması üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

5.  Baytarlıq preparatları, yem və 
yem əlavələrinin idxalı zamanı 
icazənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

6.  Baytarlıq preparatları, yem və 
yem əlavələrinin ixracı zamanı 
icazənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

7.  Bitki və bitkiçilık məhsullarının 
ixracına, təkrar ixracına, 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində daşınmasına və 
dövriyyəsinə təkrar ixracat 
fitosanitar sertifikatının və 
fitosanitar sertifikatlarının 
verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
daşınmasına və dövriyyəsinə təkrar ixracat 
fitosanitar sertifikatının və fitosanitar 
sertifikatlarının verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

8.  Bitki və bitkiçilik məhsullarının 
idxalına idxal karantin icazəsinin 
verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciət və sənədlərin qəbulu imkanı 

9.  Dövlət vəsaiti hesabına idxal 
olunan damazlıq heyvanlarını 50 
% güzəştlə lizinq yolu ilə 
heyvandarlıqla məşğul olan kənd 

 Müraciət və sənədlərin qəbulu imkanı 



təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarına satılması üçün 
müraciət və sənədlərin qəbulu 

  
10.  Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu 

içkilərin (şərabın, konyakın, 
arağın və siyahısı Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
tərəfindən müəyyən edilən digər 
alkoqollu içkilərin) istehsalı və 
idxalına xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

11.  Kənd Təsərrüfatı texnikalarının 
lizinq yolu ilə verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Kənd Təsərrüfatı texnikalarının lizinq yolu ilə 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu 
imkanı 

12.  Özəl baytarlıq təbabəti və 
baytarlıq preparatlarının istehsalı 
və satışı fəaliyyətinə xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

13.  Özəl damazlıq fəaliyyəti 
sahəsində şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Özəl damazlıq fəaliyyəti sahəsində 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

14.  Özəl toxumçuluq fəaliyyəti 
sahəsində şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Özəl toxumçuluq fəaliyyəti sahəsində 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

15.  Pestisidlərin, bioloji preparatların 
və aqrokimyəvi maddələrin 
dövlət sınağının aparılması və 
qeydiyyata alınması üçün 
müraciət və sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciət və sənədlərin qəbulu imkanı 

16.  Traktorların, həmçinin meşə və 
kənd təsərrüfatında istifadə 
edilən digər mexaniki nəqliyyat 
vasitələrinə dövlət qeydiyyatına 
alınması üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 



  
17.  Traktorların, həmçinin meşə və 

kənd təsərrüfatında istifadə 
edilən digər mexaniki nəqliyyat 
vasitələrinin dövlət texniki 
baxışın keçirilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

18.  Traktor sürücüsü vəsiqəsinin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Traktor sürücüsü vəsiqəsinin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

19.  Tütün məmulatının istehsalı və 
idxalına xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

27. "Az ərsu" ASC  

1.  Su borcunun internet vasitəsilə 
ödənilməsi 

  

 Su borcunun internet vasitəsilə ödənilməsi 
imkanı 

2.  Su borcunun internet vasitəsilə 
öyrənilməsi 

  

 Su borcunun internet vasitəsilə öyrənilməsi 
imkanı 

28. Əmlak Məsələləri Dövl ət Komit əsi  

1.  Başa çatdırılmamış tikililər kimi 
özəlləşdirilən obyektlərin 
hərracda satışına dair sifarişlərin 
qəbulu 

  

 Özəlləşdirilən obyektlərin hərracda satışına 
dair sifarişlərin qəbulu imkanı 

2.  Daşınmaz əmlaka dair 
çıxarışların verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbul 
edilməsi 

  

 Daşınmaz Əmlaka dair çıxarışların verilməsi 
üçün müraciyyətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

3.  Daşınmaz əmlakın dövlət 
reyestrindən məlumatların 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən 
məlumatların verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Daşınmaz əmlakın ipotekasının 
dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət 
qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

5.  Daşınmaz əmlakın ipotekasının  Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət 



dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

6.  Daşınmaz əmlakın ipotekasının 
əlavə qeydiyyatı və sonrakı 
ipotekanın dövlət qeydiyyatının 
ləğvi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə 
qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət 
qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

7.  Daşınmaz əmlakın ipotekasının 
əlavə qeydiyyatı və sonrakı 
ipotekanın dövlət qeydiyyatı 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə 
qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət 
qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

8.  Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə 
bağlı müraciətin icra vəziyyətinin 
öyrənilməsi 

  

 Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı 
müraciətin icra vəziyyətinin öyrənilməsi imkanı 

9.  Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə 
bağlı müraciət üzrə xidmət 
haqqının öyrənilməsi 

  

 Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət 
üzrə xidmət haqqının öyrənilməsi imkanı 

10.  Daşınmaz əmlakın lizinqinin 
dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət 
qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

11.  Daşınmaz əmlakın lizinqinin 
dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 Daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatı 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

12.  Daşınmaz əmlak obyektlərinin 
ünvanları barədə arayışların 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvanları 
barədə arayışların verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

13.  Dövlət əmlakının icarəyə 
verilməsi müqavilələri üzrə icarə 
haqqı borcunun öyrənilməsi 

  

 Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi müqavilələri 
üzrə icarə haqqı borcunun öyrənilməsi imkanı 

14.  Dövlət əmlakının qorunub 
saxlanılması və ondan istifadə 
vəziyyəti haqqında illik xüsusi 
hesabat forması 

  

 Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və 
ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi 
hesabat formasını əldə etmə imkanı 

15.  Dövlət müəssisə və  Müraciət və sənədlərin qəbulu imkanı 



təşkilatlarının, habelə tam 
özəlləşdirilməmiş səhmdar 
cəmiyyətlərinin və nizamnamə 
fondunda dövlət payı olan hüquqi 
şəxslərin balansında olan 
limitdən və tələbatdan artıq minik 
avtomobillərinin və digər 
nəqliyyat vasitələrinin, o 
cümlədən normativ istismar 
müddəti bitmiş, tam aşınmış, 
silinməli olan nəqliyyat 
vasitələrinin və avadanlıqların 
hərraclar vasitəsilə satışına aid 
müraciət və sənədlərin qəbulu 

  

  

16.  İpoteka predmeti olan daşınmaz 
əmlaka tutmanın yönəldilməsi 
haqqında bildirişin qeydə 
alınması üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Bildirişin qeydə alınması üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

17.  İpoteka predmeti olan daşınmaz 
əmlaka tutmanın yönəldilməsi 
haqqında bildirişin ləğvi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Bildirişin ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

18.  Kiçik müəssisələrin (obyektlərin) 
hərracda satışına dair sifarişlərin 
qəbulu 

  

 Kiçik müəssisələrin (obyektlərin) hərracda 
satışına dair sifarişlərin qəbulu imkanı 

  

19.  Müsadirə edilmiş, sahibsiz 
qalmış, vərəsəlik hüququ 
əsasında dövlət mülkiyyətinə 
keçən əmlakların satışı 

  

 Dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakların satışı 
barədə məlumat əldə edə bilmə imkanı 

20.  Orta və iri dövlət müəssisələrinin 
çevrilməsi nəticəsində yaradılan 
səhmdar cəmiyyətlərinin 
səhmlərinin pul hərraclarında 
satışına dair sifarişlərin qəbulu 

  

 Orta və iri dövlət səhmdar cəmiyyətlərinin 
səhmlərinin pul hərraclarında satışına dair 
sifarişlərin qəbulu imkanı 

  

21.  Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
sərəncamında olan, habelə 
yaşayış binalarında yerləşib 
dövlət vəsaiti hesabına inşa 
edilmiş istifadədə olmayan qeyri-

 İstifadədə olmayan qeyri-yaşayış sahələrinin 
hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu imkanı 

  



yaşayış sahələrinin hərracda 
satışına dair sifarişlərin qəbulu 

  
29. Tələbə Qəbulu üzr ə Dövl ət Komissiyası  

1.  İnternetdə video mühazirələr 
  

 İnternetdə video mühazirələrI izləmək imkanı 
  

2.  Namizədlərə imtahana buraxılış 
vərəqələrinin internet vasitəsilə 
verilməsi 

  

 Namizədlərə imtahana buraxılış vərəqələrinin 
internet vasitəsilə təqdim edilməsi imkanı 

3.  Namizədlərə onların cavab 
kartlarının qrafik təsvirlərinin 
internet vasitəsilə verilməsi 

  

 Namizədlərə onların cavab kartlarının qrafik 
təsvirlərinin internet vasitəsilə verilməsi imkanı 

4.  Namizədlərə, sınaq imtahanı 
iştirakçılarına imtahan nəticələri 
haqqında məlumatların internet 
vasitəsilə verilməsi 

  

 İmtahan nəticələri haqqında məlumatların 
internet vasitəsilə verilməsi imkanı 

5.  Namizədlərə, sınaq imtahanı 
iştirakçılarına imtahan nəticələri 
haqqında məlumatların SMS 
vasitəsilə verilməsi 

  

 İmtahan nəticələri haqqında məlumatların SMS 
vasitəsilə verilməsi imkanı 

6.  Namizədlərin elektron ixtisas 
seçimi ərizələrinin onlayn qəbulu 

  

 Namizədlərin elektron ixtisas seçimi ərizələrinin 
onlayn qəbulu imkanı 

  
7.  Onlayn sınaq imtahanının 

keçirilməsi 
  

 Onlayn sınaq imtahanının keçirilməsi imkanı 

8.  Sınaq imtahanına yazılış 
  

 Sınaq imtahanına yazılma imkanı 
  

9.  TQDK nəşrlərinin və onların 
elektron versiyalarının onlayn 
satışı 

  

 “Abituriyent”, “Magist” jurnalları və sair metodiki 
vəsaitləri TQDK-nın nəşrlərinin satışı 
sistemindən əldə etmək imkanı 

  
10.  TQDK-nın virtual ödəmə 

kartlarının onlayn və qısa mesaj 
(SMS) vasitəsilə satışı (Azericard 
vasitəsilə) 

  

 TQDK-nın virtual ödəmə kartlarını əldə etmək 
imkanı 

11.  TQDK-nın virtual ödəmə 
kartlarının onlayn və qısa mesaj 
(SMS) vasitəsilə satışı 
(Goldenpay vasitəsilə) 

  

 Elektron ərizə vermək və sınaq imtahanına 
yazılmaq üçün nəzərdə tutulmuş virtual ödəmə 
kartlarının elektron satışı imkanı 



12.  TQDK-nın virtual ödəmə 
kartlarının onlayn və qısa mesaj 
(SMS) vasitəsilə satışı 
(Netmoney vasitəsilə) 

  

 Elektron ərizə vermək və sınaq imtahanına 
yazılmaq üçün nəzərdə tutulmuş virtual ödəmə 
kartlarının elektron satışı imkanı 

13.  TQDK-nın yenilikləri barədə SMS 
məlumatlandırma 

  

 TQDK-nın yenilikləri barədə SMS 
məlumatlandırma imkanı 

14.  Ümumi təhsili həyata keçirən 
təhsil müəssisələrində 
ümumtəhsil fənləri üzrə biliyinin 
yekun qiymətləndirilməsi 
(attestasiyası) aparılan 
təhsilalanların TQDK-nın 
"Şagird-məzun sistemi"ndə özləri 
haqqında məlumatları internet 
vasitəsilə yoxlaması 

  

 Təhsilalanların TQDK-nın "Şagird-məzun 
sistemi"ndə özləri haqqında məlumatları 
internet vasitəsilə yoxlaması imkanı 

  

15.  Vətəndaşların TQDK-nın 
rəhbərliyinin və məsul işçilərinin 
qəbuluna onlayn yazılması 

  

 Vətəndaşların TQDK-nın rəhbərliyinin və məsul 
işçilərinin qəbuluna onlayn yazılması imkanı 

  

16.  Namizədlərin (abituriyentlərin, 
bakalavrların, namizədlərin 
(rezidenturaya sənəd verənlər) 
ərizələrinin onlayn qəbulu 

  

  Ərizələrin onlayn qəbulu imkanı  

17.  "Abituriyent ərizəsi"nin 
nömrəsinin axtariş sistemi 

  

 "Abituriyent ərizəsi"nin nömrəsinin axtarışı 
imkanı 

30. Müdafi ə Sənayesi Nazirliyi  

1.  İxrac nəzarətinə düşən mallar 
(işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin 
nəticələri) üzrə Xüsusi icazənin 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi icazə verilməsi üçün müraciət etmək 
imkanı 

31. Energetika Nazirliyi  

1.  Alternativ və bərpa olunan enerji 
mənbələri üzrə fəaliyyətə xüsusi 
icazənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin göndərilməsi imkanı 

2.  İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti 
üçün podratçılara və 

 Şəhadətnamə verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin göndərilməsi imkanı 



subpodratçılara xüsusi iqtisadi 
rejimin tətbiqi haqqında 
şəhadətnamə verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  
3.  İxrac nəzarətinə düşən və 

Sənaye və Energetika 
Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan 
malların (işlər, xidmətlər, əqli 
fəaliyyətin nəticələri) ixracı, 
idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı 
və tranziti üçün xüsusi icazənin 
verilməsi məqsədi ilə müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin göndərilməsi imkanı 

4.  Qaz məhsullarının satışına 
xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin göndərilməsi imkanı 

5.  Qiymətli daşların hasilatı, qızılın 
və digər qiymətli metalların, 
neftin, neft məhsullarının və təbii 
qazın hasilatı və emalı, neft və 
neft məhsulları tullantılarının 
emalı vasitələrinin dövriyyəsinə 
dair xüsusi icazənin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin göndərilməsi imkanı 

6.  Neft məhsullarının satışına 
xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Neft məhsullarının satışına xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi üçün müraciət edilməsi 
imkanı 

32. Ail ə, Qadın və Uşaq Probleml əri üzr ə Dövl ət Komit əsi  

1.  Ölkələrarası övladlığa götürmə 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Ölkələrarası övladlığa götürmə üçün müraciət 
və sənədlərin qəbulu imkanı 

33. Meliorasiya v ə Su Təsərrüfatı Açıq S əhmdar C əmiyy əti  

1.  Su təsərrüfatı obyektlərindən 
suyun götürülməsinə razılığın 
verilməsi 

  

 Su təsərrüfatı obyektlərindən suyun 
götürülməsinə razılığın verilməsi üçün müraciət 
edilməsi imkanı 



2.  Su təsərrüfatı obyektlərində və 
onların mühafizə zonlarında 
yaradılan obyektlərin yerinin 
razılaşdırılması 

  

 Su təsərrüfatı obyektlərində və onların 
mühafizə zonlarında yaradılan obyektlərin 
yerinin razılaşdırılması imkanı 

34. Prezident yanında Dövl ət Qullu ğu Məsələləri üzr ə Komissiya  

1.  Dövlət qulluğu stajı kalkulyatoru 
  

 Dövlət qulluğu stajı kalkulyatorundan istifadə 
etmək imkanı 

  
2.  Dövlət qulluqçularının etik 

davranış qaydalarına riayət 
etməsi barədə müraciətlərin 
qəbulu 

  

 Dövlət qulluqçularının etik davranış 
qaydalarına riayət etməsi barədə müraciətlərin 
qəbulu imkanı 

3.  Dövlət qulluqçularının 
Reyestrindən məlumatların 
verilməsi 

  

 Dövlət qulluqçularının reyestrindən 
məlumatların verilməsi imkanı 

4.  Müsabiqə və müsahibə nəticələri 
barədə məlumatların verilməsi 

  

 Müsabiqə və müsahibə nəticələri barədə 
məlumatların əldə edilməsi imkanı 

  
35. Nəqliyyat Nazirliyi  

1.  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin 
və yük daşımalarına xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

2.  Azərbaycan Respublikasının 
ümumi istifadədə olan avtomobil 
yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkət 
etməsinə xüsusi icazə verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Xüsusi icazə verilməsi üçün müraciət və 
sənədlərin qəbulu imkanı 

3.  Nəqliyyat Nazirliyinin balansında 
olan ümumi istifadə edilən 
avtomobil yollarının təhkim və 
mühafizə zolağında müvafiq 
işlərin görülməsinə razılıq 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Avtomobil yollarının təhkim və mühafizə 
zolağında müvafiq işlərin görülməsinə razılıq 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu 
imkanı 

4.  Rəqəmsal taxoqraf kartlarının 
verilməsi üçün müraciətin və 

 Rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 



sənədlərin qəbulu 
  

36. Standartla şdırma, Metrologiya v ə Patent üzr ə Dövl ət Komit əsi  

1.  Apellyasiya şurasına etirazın 
(ərizənin) verilməsi 

  

 Apellyasiya şurasına etirazın (ərizənin) 
verilməsi imkanı 

2.  Cərimələrin internet vasitəsilə 
ödənilməsi 

  

 Cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi 
imkanı 

3.  Əmtəə nişanına dair hüquqların 
verilməsi barədə müqavilələrin 
dövlət reyestrində qeydiyyatı 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

4.  Əmtəə nişanının və ya coğrafi 
göstəricinin dövlət reyestrində 
qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

5.  Xarici ölkənin milli orqanının və 
ya beynəlxalq təşkilatın 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində sertifikatlaşdırma 
sahəsində fəaliyyətinin 
razılaşdırılması haqqında 
attestatın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

6.  İxtiranın, faydalı modelin, sənaye 
nümunəsinin, əmtəə nişanının və 
ya coğrafi göstəricinin reyestr 
məlumatlarından çıxarış 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 Müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

7.  İxtiraya, faydalı modelə və ya 
sənaye nümunəsinə patent 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

 İxtiraya, faydalı modelə və ya sənaye 
nümunəsinə patent verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu imkanı 

8.  Lisenziya müqavilələrinin dövlət 
reyestrində qeydiyyatı üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu 

  

 lisenziya müqavilələrinin dövlət reyestrində 
qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

9.  Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq  Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi 



edilməsi haqqında sertifikatın 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

  

haqqında sertifikatın verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu imkanı 

10.  Sertifikatlaşdırma və ya 
inspeksiya orqanının 
akkreditasiyası üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu 

  

 Sertifikatlaşdırma və ya inspeksiya orqanının 
akkreditasiyası üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

11.  Sınaq və ya kalibrləmə 
laboratoriyasının akkreditasiyası 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Sınaq və ya kalibrləmə laboratoriyasının 
akkreditasiyası üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

12.  Standartlaşdırma sahəsində 
normativ sənədlərin qeydiyyatı 
və onlarda dəyişiklik aparılması 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Standartlaşdırma sahəsində normativ 
sənədlərin qeydiyyatı və onlarda dəyişiklik 
aparılması üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu imkanı 

13.  Texniki reqlamentlər, standartlar 
və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi 
prosedurlarına dair sorğuların 
onlayn təqdim edilməsi 

  

 Texniki reqlamentlər, standartlar və keyfiyyətin 
qiymətləndirilməsi prosedurlarına dair 
sorğuların onlayn təqdim edilməsi imkanı 

37. Dövl ət Miqrasiya Xidm əti  

1.  ONLINE MÜRACİƏT - 
Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlığından çıxma 

  

 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından 
çıxmaq üçün onlayn müraciət etmək imkanı 

38. Prezident yanında V ətəndaşlara Xidm ət və Sosial İnnovasiyalar üzr ə Dövl ət 
Agentliyi 

1.  ASAN xidmət mərkəzlərində 
göstərilən xidmətlərdən istifadə 
etmək üçün onlayn növbə 

  

 ASAN xidmət mərkəzlərində göstərilən 
xidmətlərdən istifadə etmək üçün onlayn növbə 
tuta bilmə imkanı 

2.  İnformasiya sistemləri, 
informasiya ehtiyatları və 
elektron xidmətlərlə bağlı dövlət 
orqanları tərəfindən təqdim 
olunan layihələrə (təkliflərə) rəy 
verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu 

 

 Dövlət orqanları tərəfindən təqdim olunan 
layihələrə (təkliflərə) rəy verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 



39. Diasporla İş Üzrə Dövl ət Komit əsi  

1.  Xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların elektron 
müraciəti 

  

 Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların elektron 
müraciət etmə imkanı 

40. Xarici İşlər Nazirliyi  

1.  Xarici müxbirlərin akkreditasiyası 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu 

  

 Xarici müxbirlərin akkreditasiyası üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu imkanı 

41. Elektron Hökum ət Portalı  

1.  Portal üzərindən verilmiş 
arayışların yoxlanılması 

  

 Portal üzərindən verilmiş arayışların 
yoxlanılması imkanı 

2.   Vətəndaşa aid fərdi məlumatlar 
üzrə elektron arayışın verilməsi 

  

 Vətəndaşa aid fərdi məlumatlar üzrə elektron 
arayışın verilməsi imkanı 

  
 

II. Vergil ər Nazirliyinin http://vn.taxes.gov.az  portalında "Asan İmza" mobil 
elektron imza vasit əsil ə istifad əsi mümkün olan e-xidm ətlər 

 
1.  Bank idarələrində hesabların 

açılması 
  

Vergi ödəyicilərinə bank idarələrində 
hesabların açılması imkanı  

  
2.  Bəyannamələrin vergi orqanları 

tərəfindən hazırlanması və təsdiq 
edilmək üçün vergi ödəyicilərinə 
göndərilməsi 

  

 Bəyannamələrin vergi ödəyicilərinə 
göndərilməsi imkanı 
 

3.  Elektron bəyannamənin qəbulu 
  

Hesabat və arayışların elektron formada vergi 
orqanına təqdim edilmə imkanı 
 

4.  Elektron vergi hesab fakturasının 
qəbulu 

  

 Elektron vergi hesab fakturasının qəbulu 
imkanı 
 

5.  ƏDV məqsədləri üçün 
qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi 

  

 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın elektron 
formada ləğv edilməsi imkanı 

  
6.  ƏDV məqsədləri üçün onlayn 

qeydiyyat 
  

 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınma 
imkanı  

  
7.  Fərdi sahibkarların onlayn 

qeydiyyatı 
  

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
elektron qaydada vergi uçotuna alınma imkanı 
 



8.  Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn 
bərpası 

  

Fiziki şəxslərin elektron formada fəaliyyətinin 
bərpa edilmə imkanı 

  
9.  Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn 

dayandırılması 
  

Fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətinin elektron 
formada müvəqqəti dayandırılması imkanı 

10.  Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının 
onlayn dəyişdirilməsi 

  

Fərdi sahibkar qismində uçota alınmış fiziki 
şəxslərin uçot məlumatlarının elektron qaydada 
dəyişdirilməsi imkanı 
 

11.  Hüquqi adın yoxlanılması 
  

 Hüquqi adın istifadə edilib-edilməməsini 
yoxlamaq imkanı 

  
12.  Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin 

onlayn bərpası 
  

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin elektron formada 
bərpası imkanı 

  
13.  Hüquqi şəxsin filialının, 

nümayəndəliyinin fəaliyyətinin 
onlayn bərpası 

  

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin 
fəaliyyətinin elektron formada bərpası imkanı 

14.  Hüquqi şəxsin filialının, 
nümayəndəliyinin uçot 
məlumatlarının onlayn 
dəyişdirilməsi 

  

 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot 
məlumatlarının elektron formada dəyişdirilməsi 
imkanı 

15.  Hüquqi şəxsin uçot 
məlumatlarının onlayn 
dəyişdirilməsi 

  

 Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının elektron 
formada dəyişdirilməsi imkanı 

16.  Xəzinadarlığı orqanlarında vergi 
və rüsumlar köçürüləcək 
hesablar 

  

 Köçürüləcək hesablar haqqında məlumat 
almaq mümkündür. 

17.  Kommersiya hüquqi şəxslərin 
onlayn qeydiyyatı 

  

 Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn 
qeydiyyatı imkanı 
 

18.  Kommersiya qurumların dövlət 
reyestri məlumatları 

  

 Kommersiya qurumların dövlət reyestri 
haqqında məlumatları almaq imkanı 

  
19.  Nəzarət-kassa aparatının onlayn 

qeydiyyatı və qeydiyyatdan 
çıxarılması 

  

Nəzarət-kassa aparatlarının (NKA) elektron 
formada qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan 
çıxarılması imkanı 

  
20.  Oxşar hüquqi adların axtarışı 

  
 Oxşar hüquqi adların siyahısını əldə etmək 

imkanı 
  



21.  POS-terminalın onlayn 
qeydiyyatdan çıxarılması 

  

 POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan 
çıxarılmasını imkanı 

  
22.  POS-terminalın onlayn 

qeydiyyatı 
  

 POS-terminalın onlayn qeydiyyatı imkanı 

23.  Sadələşdirilmiş vergi 
bəyannaməsinin vergi orqanına 
onlayn təqdim edilməsi 

  

 Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi 
orqanına onlayn təqdim edilməsi imkanı 

  

24.  Satınalmalar üzrə məlumatların 
onlayn təqdim edilməsi 

  

 Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim 
edilməsi imkanı 

  
25.  Şəxsin imza səlahiyyətləri 

haqqında məlumat 
  

 Şəxsin imza səlahiyyətləri haqqında məlumatı 
əldə etmək imkanı 

26.  Şəxsi hesab vərəqəsindən 
çıxarışın verilməsi üçün 
müraciətin qəbulu 

  

 Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi 
üçün müraciətin qəbulu imkanı 

27.  Üzləşmə aktlarının verilməsi 
üçün müraciətin qəbulu 

  

Üzləşmə aktları üzrə müraciətlərin qəbulu və 
onların cavablandırılması imkanı 
 

28.  Vahid depozit hesabı vasitəsilə 
ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və 
əvəzləşmələrin aparılması 

  

 ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və 
əvəzləşmələrin aparılması imkanı 

29.  Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş 
müraciətlərin, sorğuların və 
məktubların icrasının müraciət 
edənlər tərəfindən onlayn 
izlənilməsi 

  

 Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlərin, 
sorğuların və məktubların icrasının müraciət 
edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi imkanı 
 

30. Vergi bəyannamələrinin 
(sadələşdirilmiş vergi 
bəyannaməsi istisna olmaqla), 
hesabat və arayışların vergi 
orqanına onlayn təqdim edilməsi 

  

Vergi bəyannamələrinin (sadələşdirilmiş vergi 
bəyannaməsi istisna olmaqla), hesabat və 
arayışların elektron formada vergi orqanına 
təqdim edilməsi imkanı 

  

31.  Vergi borcu barədə arayışın 
verilməsi üçün müraciətin qəbulu 

  

Borclu vergi ödəyicilərinin vergi borcu barədə 
arayışlar üzrə müraciətlərinin qəbulu və onların 
cavablandırılması imkanı  

  
32.  Vergi ödəyicisinin ətraflı axtarışı 

  
 Vergi ödəyicisinin ətraflı axtarışı imkanı 

33.  Vergi ödəyicisinin filialının, Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin 



nümayəndəliyinin onlayn 
qeydiyyatdan çıxarılması 

  

elektron formada qeydiyyatdan çıxarılması 
imkanı 

  
34.  Vergi ödəyicisinin filialının, 

nümayəndəliyinin onlayn 
qeydiyyatı 

  

 Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin 
elektron formada qeydiyyatı imkanı 

35.  Vergi ödəyicisinin tarix üzrə 
borcu 

  

 Vergi ödəyicisinin tarix üzrə borcunu əldə 
etmək mümkündür. 

36.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 
subyektinin (obyektinin) 
fəaliyyətinin onlayn bərpası 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada fəaliyyətinin 
bərpası imkanı 

 
37.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 

subyektinin (obyektinin) 
fəaliyyətinin onlayn 
dayandırılması 

  

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada fəaliyyətinin 
dayandırılması  imkanı 

  

38.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 
subyektinin (obyektinin) onlayn 
qeydiyyatdan çıxarılması 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada qeydiyyatdan 
çıxarılması imkanı 

 
39.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 

subyektinin (obyektinin) onlayn 
qeydiyyatı 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada qeydiyyatı imkanı 

  

40.  Vergi ödəyicisinin təsərrüfat 
subyektinin (obyektinin) uçot 
məlumatlarının onlayn 
dəyişdirilməsi 

  

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) elektron formada məlumatlarının 
dəyişdirilməsi imkanı 

  

41.  Vergi və digər büdcə 
daxilolmalarının internet 
vasitəsilə ödənilməsi 

  

 Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet 
vasitəsilə ödənilməsini imkanı 

 
42.  VÖEN-ə görə ödəyicinin 

axtarılması 
  

VÖEN-ə görə ödəyicinin axtarış imkanı 

43.  VÖEN-ə və ya ada görə 
ödəyicinin axtarılması 

  

VÖEN-ə və ya ada görə ödəyicinin axtarış 
imkanı 

III. www.hesab.az  portalında "Asan İmza" mobil elektron imza vasit əsil ə istifad əsi 



mümkün olan e-xidm ətlər 
 

1.  Hesabların ödənişi  Hesabların ödənişi imkanı 
  

2.  Bank və lizinq  Bank kreditlərininin ödənişi, tarixçənin 
izlənilməsi və müxtəlif banklardan kredit sirafişi 
imkanı 

  
3.  e-Sığorta  Atəşgah şirkətindən AVSMMİS (İcbari), İcbari+ 

və Səyahət sığortası əldə etmək imkanı. 
  

IV. Onlayn bankçılıq  
 

Bank Respublika - www.bankim.az  
 

1.  Kreditlərim 
  

Kreditlərlə bağlı məlumat əldə etmək imkanı 
  

2.  Plastik kartlarım Plastik kartlarla bağlı məlumat əldə etmək 
imkanı 
 

3.  Cari hesablarım Cari hesablarla bağlı məlumat əldə etmək 
imkanı 

  
4.  Depozitlər Depozitlərlə bağlı məlumat əldə etmək imkanı 

  
5.  Sifariş  Kreditlər və kartların onlayn sifarişini həyata 

keçirmək imkanı 
6.  Digər  Rekvizitlər, məzənnələr və ödənişlər haqqında 

məlumat əldə etmək imkanı 
 

 

 


