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Mәn hәmişә fәxr etmişәm, 

bu gün dә fәxr edirәm ki, 

mәn Azәrbaycanlıyam!

Heydәr Əliyev



Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlәr Kabinetinin 2013-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına vә qarşıda duran vәzifәlәrә hәsr olunmuş iclasındakı yekun nitqindә qeyd edib ki,:

"Ölkәmizdә korrupsiya vә rüşvәtxorluğa qarşı mübarizә çox sürәtlә aparılır. Bu mübarizә hәrtәrәfli şәkildә aparılır. 
Korrupsiya vә rüşvәtxorluq cәmiyyәt üçün әn böyük problemlәrdәn biridir, әn böyük yaramızdır. Biz inkişaf etmiş ölkәlәrin bu 
sahәdә dә tәcrübәsini nәinki öyrәnmәliyik, eyni zamanda, tәtbiq etmәliyik. Mәn dәfәlәrlә bu barәdә fikirlәrimi bildirmişәm, bir 
daha demәk istәyirәm ki, yalnız cәza tәdbirlәri, inzibati tәdbirlәr bizim istәdiyimizә nail olmaq üçün kifayәt etmәz. Əlbә�ә ki, 
cәza tәdbirlәri dә olmalıdır, hüquq-mühafizә orqanları da bu istiqamәtdә öz fәaliyyәtini davam etdirmәlidir. İnzibati tәdbirlәr dә 
görülür vә görülәcәkdir.

Ancaq institusional tәdbirlәrin genişlәnmәsi, tәtbiqi, sistem xarakterli islahatların aparılması vә davam etdi-rilmәsi, hesab 
edirәm ki, korrupsiyaya, rüşvәtxorluğa qarşı mübarizәdә bizә daha da yaxşı imkan yaradacaqdır. Biz korrupsiya, rüşvәtxorluq 
üçün mövcud olan meydanı maksimum dәrәcәdә daraltmalıyıq. "Elektron xidmәt”, "Elektron hökumәt” layihәlәri bu istiqa-
mәtdә atılan çox önәmli addımlardır.

Mәmur-vәtәndaş ünsiyyәti bu istiqamәtdә minimuma endirilmәlidir. Yenә dә inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsini biz maksi-
mum dәrәcәdә tәtbiq etmәliyik. Buna görә dә Azәrbaycanda İKT sektorunun inkişafına daha da böyük diqqәt göstәrilmәlidir vә 
göstәrilәcәkdir"

Azәrbaycan Respublikasının Rabitә vә İnformasiya 
Texnologiyaları Nazirliyi vә Azәrbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial 
İnnovasiyalar üzrә Dövlәt Agentliyinin  tәrәfindәn 
"2013-2015-ci illәrdә "Elektron hökumәt"in inkişafı Döv-
lәt Proqramı" layihәsi hazırlanır.

Tәxminәn ayın sonuna qәdәr layihә Prezident Admi-
nistrasiyasına tәqdim olunacaq. Bu proqram "Azәrbay-
can Respublikasında rabitә vә informasiya texnologiya-
larının inkişafı üzrә 2010-2012-ci illәr üçün Dövlәt Proq-
ramı"nın davamıdır.

Yeni proqram respublikada "Elektron hökumәt"in 
formalaşdırılması vә bunun üçün dövlәt orqanlarında 
müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
tәtbiqi yolu ilә idarәetmәnin metod vә mexanizmlәrinin 
tәkmillәşdirilmәsi, elektron xidmәtlәrin göstәrilmәsi, 
hәmçinin әhali vә tәşkilatların bu xidmәtlәrә asan vә 
sәrbәst çıxışı üçün kompleks tәdbirlәrin görülmәsini 
nәzәrdә tutur.

Azәrbaycanın Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları naziri     
Əli Abbasovun rәhbәrliyi ilә ölkәnin dövlәt, özәl vә qeyri-
hökumәt qurumlarının 60-a yaxın rәhbәr nümayәndәlәri 
Belarus Respublikasının Minsk şәhәrindә 20-ci telekom-
munikasiya, rabitә, tәhlükәsizlik, informasiya vә bank 
texnologiyaları üzrә ixtisaslaşmış "TİBO-2013" beynәlxalq 
sәrgi vә forumunda iştirak ediblәr.

Ali qonaqlar VİP-tur çәrçivәsindә Azәrbaycanın stendinә 
baş çәkib vә ölkәmizin İKT sahәsindә әldә etdiyi nailiyyәtlәrlә 
yaxından tanış olublar.

Sәfәr çәrçivәsindә ikinci Belarus - Azәrbaycan İKT Forumu 
keçirilib. Bu forum ölkәlәr arasında İKT sahәsindә әmәkdaşlıq 
imkanlarının müzakirә edilmәsi, tәcrübәlәrin bölüşdürülmәsi, 
hәmçinin gәlәcәk imkanlar üçün әsaslı şәraitin yaradılması 
mәqsәdi daşıyır.

Forumda hәr iki ölkә arasında İKT sahәsindә qarşılıqlı 
әmәkdaşlığa dair sәnәdlәr imzalanıb, eyni zamanda gәlәcәk 
perspek-tivlәr müzakirә olunub.
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Prezident İlham Əliyev: "Elektron xidmәt", 
"Elektron hökumәt" layihәlәri rüşvәtxorluğa qarşı 
atılan çox önәmli addımlardır"

Azәrbaycanda 2016-cı ilә qәdәr 
"Elektron hökumәt"in inkişafı üzrә 
yeni proqram hazırlanır

Azәrbaycan nümayәndә heyәti 

“TİBO-2013” beynәlxalq sәrgi vә 
forumunda iştirak edib



Ümumdünya İqtisadi Forumu (ÜİF) informasiya tex-
nologiyalarının inkişafı haqqında (Global Information 
Technology Report 2013) yeni hesabat dәrc edib. Forumun 
saytında yerlәşdirilәn hesabatda dünyanın 144 ölkәsinin 
şәbәkә hazırlığı indeksi (NRİ) öz әksini tapıb.

Azәrbaycan ötәnilki göstәricisini 5 pillә yaxşılaşdıra-
raq hesabatda 4,11 balla 56-cı mövqeni tutub.

ÜİF mütәxәssislәri habelә "Azәrbaycan: Sürәtlә dәyi-
şәn dünya şәraitindә böyük ambisiyalar" başlığı altında 
ölkәyә ayrıca bölmә hәsr ediblәr. Burada respublikanın 
İKT-nin inkişafı vә bu sektorda maksimum fayda әldә 
olunması üzrә sәylәri haqqında danışılır. Mütәxәssislәr 
vurğulayırlar ki, ölkә İKT sektorunun inkşafına xüsusi 
önәm verir.

Trend xәbәr verir ki, hesabatda Azәrbaycanla yanaşı, 
Qazaxıstan (43-cü yer) vә Rusiya (54-cü yer) MDB mәka-
nında İKT sektorunun әn çox inkişaf etdiyi ölkәlәr kimi 
göstәrilib.

Hesabatda Gürcüstan 65-ci, Ermәnistan isә 82-ci yerdә 
qәrarlaşıb.

ÜİF-nun mütәxәsislәri Azәrbaycanda IT-nin inki-
şafının güclü tәrәflәri kimi bu sektorun hökumәt üçün 
prioritet olmasını, innovasiyalara hazırlıq, әhalinin 
savadlılığı, İKT xidmәtlәrinin әlçatan olduğunu göstә-
riblәr.

Hesabatda birinci yeri Finlandiya tutub. İkinci yerdә 
Sinqapur, üçüncü yerdә isә İsveç qәrarlaşıb. İlk onluğa, 
hәmçinin Niderland, Norveç, İsveçrә, Böyük Britaniya, 
Danimarka, ABŞ vә Çin daxil olub.

Hesabatın hazırlanmasında mәqsәd internet şәbәkә-
lәrinin inkşafına tәsir edәn amillәri müәyyәnlәşdirmәk, 
informasiya texnologiyalarının inkişafında nizamlama vә 
biznes-infrastruktur amillәrinin analizidir.

Hesabatın metodologiyası üç komponentdәn ibarәt-
dir:

- "Mühit" - texnoloji bazar, tәnzimlәyici, qanunvericilik 
iqlimi, İKT infasturukturu qiymәtlәndirilir.

- "Hazırlıq" - hökumәtin, işgüzar dairәlәrin, fәrdi is-
tehlakçıların İKT-dәn istifadә imkanları qiymәtlәndirilir.

- "İstehlakçı" - hökumәtin, işgüzar dairәlәrin vә fәrdi 
istehlakçıların İKT mәhsulları vә xidmәtlәrindәn istifadә 
bacarıqları qiymәtlәndirilir.

Ölkәlәr üzrә İKT-nin inkişaf sәviyyәsini müәyyәn 
etmәk üçün Beynәlxalq Telekommunikasiya İ�ifaqında 
(B T İ) yeni indikatorlar yaradılıb. Beynәlxalq Tele-
kommunikasiya İ�ifaqının İKT üzrә statistik mәlumatlar 
vә informasiya bölmәsinin rәhbәri Syuzan Telçer bu barә-

dә Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilәn BTİ-nin 
MDB ölkәlәri üçün "Beynәlxalq standartlara uyğun olaraq 
telekommunikasiya/İKT indikatorlarının unifikasiyası" 
mövzusunda regional seminarında mәlumat verib.

Onun sözlәrinә görә, B T İ-dә İK T  üzrә toplanan 
indikatorlar beynәlxalq sәviyyәdә razılaşdırılmış әsas 
indikatorlar siyahısını tәşkil edir: "Əgәr milli sәviyyәdә 
toplanan mәlumatları digәr ölkәlәrlә müqayisә etmәk 
istәyiriksә, o zaman indikatorlara әsas bu informasiyalar 
çox münasib istinad siyahısıdır. Bu siyahıda hәr sahә üzrә 
fәrqli indikatorlar yer alıb".

Mәsәlәn, "İKT sektoru tәhsildә" istiqamәti üzrә 8 
indikatorun müәyyәnlәşdirildiyini vә bu statistik mәlu-
matların UNESCO Statistika İnstitutu tәrәfindәn aparıl-
dığını deyәn BTİ rәsmisinin sözlәrinә görә, hazırda yeni 
indikatorlar da nәzәrdәn keçirilir:

“İndikatorlardan 7-si "Elektron hökumәt"lә bağlıdır. 
Hәlәlik bununla bağlı statistik mәlumatların toplanmasına 
başlanmayıb. Çünki bu indikatorlar yeni tәsis edilib".

Azәrbaycan IT inkişaf hesabatında 

mövqelәrini yaxşılaşdırıb
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İKT-nin inkişaf sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün BTİ-dә “Elektron 
hökumәt”lә bağlı 7 indikator tәsis edilib
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Avstriya "Elektron hökumәt" quruculuğu vә elektron 

xidmәtlәrdәn istifadә ilә bağlı Azәrbaycanın tәhsil sektoru ilә 

әmәkdaşlıq etmәkdә maraqlıdır. Avstriyanın Beynәlxalq 

Biznes Mәktәbinin (International Business School Austria) 

direktoru Klaus Kersten mәlumat verib.

Direktor elektron xidmәtlәrdәn istifadәnin genişlәndiril-

mәsi vә kütlәvilәşdirilmәsi sahәsindә әhalinin maariflәndiril-

mәsi metodları üzәrindә uzun illәrin tәcrübәsinә malik 

olduqlarını qeyd edib: "Avropa Komissiyası mәktәbyaşlılara 

gәlәcәk hәyatlarında lazım ola bilәcәk bütün mәlumatların, 

hәmçinin onların gәlәcәkdә sahibkar kimi yetişmәsindә vacib 

rolu ola bilәcәk bütün zәruri informasiyaların elә mәktәb 

masası arxasından verilmәsinә başlanılması ilә bağlı 2004-cü 

ildә qәrar verib.

Komissiya bu qәrarla Avropa Birliyi ölkәlәrinә konkret 

mesaj göndәrdi ki, sahibkarlıq üçün artıq kadr hazırlığı 

aparılmalıdır. Buna cavab olaraq, Avstriya Ticarәt Palatası 

tәhsil proqramı - kurrikulum hazırladı".

K.Kerstenin sözlәrinә görә, kurrikulumun әsas istiqamәtini 

gәnclәrin gәlәcәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә hazırlanması tәşkil 

edir:

“Bunun nәticәsi olaraq, gәnclәrә müvafiq tәhsil üzrә 

sertifikat xarakterli sәnәd verilir. Bu, Avstriya Ticarәt 

Palatasının әn böyük layihәlәrindәn sayılır. Hәmçinin layihә 

Avropa Komissiyası tәrәfindәn әn uğurlu vә әn yaxşı 

layihәlәrdәn biri kimi qiymәtlәndirilib vә hazırda bir çox 

ölkәlәrdә istifadә olunur. Bizim hәm müәllim, hәm dә şagird 

kontingenti üçün çox geniş tәlim-tәdris materiallarımız var. 

Bunun üçün biz elektron imtahan sistemi dә yaratmışıq. 

Kurrikulumun Avstriyada uğurla tәtbiqindәn sonra 10-dan 

çox ölkәdә müvafiq tәcrübәdәn istifadә olunub. O cümlәdәn, 

Almaniya, Fransa, Polşa, Xorvatiya, Afrikanın bir çox 

ölkәlәrindә bu proqram tәtbiq edilib. Bu yaxınlarda artıq 

Rusiya ilә dә razılığa gәlmişik. Hazırda kurrikulum rus dilinә 

tәrcümә edilib istifadә olunur. Əgәr Azәrbaycan tәrәfinin dә 

bununla bağlı marağı varsa, danışıqlar çәrçivәsindә biz bu 

mәhsulları buraya gәtirә vә yerli tәlәbata uyğunlaşdırıb 

istifadә edә bilәrik".

Gәlәcәk illәrdә İKT sahәsinin inkişaf etdirilmәsi hesabına 
ölkә iqtisadiyyatının şaxәlәndirilmәsi vә daha da güclәndiril-
mәsini hәdәfә alan Azәrbaycan üçün sözügedәn sahәdә 
beynәlxalq әmәkdaşlığın rolu olduqca önәmlidir. Bu 
aspektdәn, Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyin-
dә qarşılıqlı әlaqәlәrin inkişafına yönәlәn növbәti görüşlәr 
Avstriya tәrәfi ilә keçirilib.

Avstriyanın nәqliyyat, innovasiya vә texnologiyalar üzrә 
federal nazir müavini Andreas Rayxhard Azәrbaycanda 
"Elektron hökümәt” quruluculuğu istiqamәtindә aparılan 
tәdbirlәri yüksәk dәyәrlәndirir vә bununla bağlı fikirlәrini 
"Rabitә dünyası” qәzetinә verdiyi müsahibәsindә paylaşıb: 
"Azәrbaycan "Elektron hökumәt” sahәsindә artıq çox böyük 
nailiyyәtlәr әldә edib. Düşünürәm ki, bu, Azәrbaycan üçün bir 
kompliment olaraq qeyd edilmәlidir. Ölkәniz bu istiqamәtdә 
çox müsbәt inkişaf sәviyyәsi nümayiş etdirir. Eyni zamanda 
Azәrbaycan ümumilikdә İKT sahәsindә dünyanın bir çox 
ölkәlәri ilә müqayisәdә hazırda daha sürәtlә inkişaf edir. 
Konkret olaraq, genişzolaqlı internet xidmәtlәrindәn 
istifadәnin genişlәndirilmәsi, digәr İKT xidmәtlәri üzrә 
aparılan tәdbirlәri qeyd etmәk olar.”

Nazir müavini elekron xidmәtlәrlә bağlı Azәrbaycanla 
әmәkdaşlıq mәsәlәlәrinә dә toxunub: "Dövlәtin bu sahәyә 
xüsusi diqqәt ayırması İKT sektorunun Azәrbaycan üçün çox 
önәmli sahә olduğunun göstәricisidir, hәmçinin bu sektorun 
ölkәnizdә böyük gәlәcәyinin olduğunu demәyә әsas verir. 
Avstriya tәcrübәsinә gәlincә, İKT sahәsi ilә bağlı hansı 
istiqamәtlәr üzrә Avstriya tәcrübәsindәn, informasiya texno-
logiyalarından istifadә etmәyin mümkünlüyü barәdә hazırda 
mütәxәssis vә ekspertlәr sәviyyәsindә işçi qaydada danışıqlar, 
müzakirәlәr aparılır.”

Andreas Rayxhard hәmçinin müsahibәsindә qeyd etmişdir 
ki, burada önәmli yerlәrdәn birini әhalinin maariflәndirilmәsi, 
eyni zamanda elektron xidmәtlәrdәn istifadәnin genişlәndiril-
mәsinin tәlim vә tәdris proseslәri üzәrindәn aparılması tutur.

"Çünki yalnız texnoloji vasitәlәrin mövcudluğu onlardan 

effektiv istifadәnin mümkün olduğunu düşünmәyә әsas 

vermir. Eyni zamanda burada önәmli rol oynayan elektron 

xidmәt istifadәçilәrinin, әhalinin biliklәrinin artırılmasıdır. 

Ona görә dә Azәrbaycan tәrәfi ilә danışılan konkret mövzular-

dan biri dә şagirdlәri artıq mәktәb masasından bu sahәdә 

maariflәndirmәk, gәlәcәk sahibkarların hazırlanması üçün 

müәyyәn proqramların hәyata keçirilmәsi vә sertifikatlaşdır-

madır. Qeyd etmәk istәrdim ki, Avstriya Avropa Birliyi (AB) 

çәrçivәsindә bu sahәdә aparıcı dövlәtdir vә AB tәrәfindәn әn 

yüksәk qiymәti alıb. Bizim tәcrübәmiz artıq bütün Avropa 

Birliyi ölkәlәrindә istifadә olunur. Tәbii ki, çox istәrdik ki, biz 

hәmin tәdris tәcrübәsindәn Azәrbaycanda da öz töhfәmizi 

verә bilәk.”- Avstriyanın nazir müavini deyib.
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Klaus Kersten: "Avstriya Azәrbaycanla 

elektron xidmәtlәrdәn istifadәnin 

genişlәndirilmәsi sahәsindә tәcrübәsini 

bölüşmәyә hazırdır”

Azәrbaycanda pensiya tәyinatı iyulun 

1-dәn elektron sistemә keçәcәk

Bu ilin iyul ayının 1-dәn etibarәn Azәrbaycanda pensiya 

tәyinatı elektron sistemә keçәcәk. "ICTnews.az" elektron 

xәbәr xidmәtinin mәlumatına görә, bu barәdә Dövlәt 

Sosial Müdafiә Fondunun (DSMF) sәdri Sәlim Müslümov 

jurnalistlәrә verdiyi açıqlamasında söylәyib.

DSMF sәdri bildirib ki, bununla әlaqәdar proqram 

tәminatı yekunlaşdırılıb. Elektron sistemә keçmәk üçün 

çağrı mәrkәzinin formalaşdırıldığını qeyd edәn S.Müs-

lümovun sözlәrinә görә, sözügedәn sistemә daxil olmaq 

üçün vәtәndaşlar da aktivlik göstәrmәlidirlәr: "Elektron 

sistemә keçid üçün vәtәndaşlar әmәk kitabçaları barәdә 

mәlumatları yerli şöbәlәrdә tәsdiq etdirmәlidirlәr. 

Hazırda 2006-cı il yanvarın 1-dәk olan dövr üçün әmәk 

stajları barәdә mәlumatlar sistemlәşdirilir. Bununla 

әlaqәdar fәrdi uçot sistemindә sosial sığortası olan 2 

milyon 435 min nәfәrin 28 faizi barәdә mәlumatlar sistemә 

daxil edilib".

Andreas Rayxhard: "Azәrbaycan "Elektron hökümәt" sahәsindә çox müsbәt inkişaf sәviyyәsi 

nümayiş etdirir"
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“Elektron hökumәt" portalı (www.e-gov.az) tam yeni tәrtibatda vә yeni dizaynda fәaliyyәtә başlayıb. Yeni 

funksiyalarla zәnginlәşdirilәn portalın әsas menyusuna "Elektron hökumәt", "Yenliklәr", "Reyestr vә aktlar", 

"Elektron imza", "Sәnәdlәr" kimi bölmәlәr daxildir. İstifadәçilәr portalda yerlәşdirilәn xidmәtlәr haqqında әn 

yeni mәlumatları da әldә edә bilәrlәr.

Hәmçinin bu sahәyә aid faydalı keçidlәr dә portalın әsas tәrkib hissәsidir. Qeyd edәk ki, "Elektron hökumәt" - 

müasir informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә dövlәt qurumları tәrәfindәn Azәrbaycan 

Respublikasının әrazisindә yaşayan bütün vәtәndaşlara, hüquqi vә fiziki şәxslәrә, xarici vәtәndaşlara vә 

vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә informasiya vә e-xidmәtlәrin göstәrilmәsininә şәrait yaradır.

Yaradılan yeni imkanların әsas mәqsәdi xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün dövlәt qulluqçuları vә vәtәndaşlar 

arasında olan "mәsafәni" maksimum azaltmaq, bu münasibәtlәri sadәlәşdirmәk vә şәffaflaşdırmaqdır.

Dövlәt orqanları tәrәfindәn elektron xidmәtlәrin geniş tәtbiqi, onların sayının vә keyfiyyәtin artırılması, 

vәtәndaşların xidmәtlәrdәn mәmnunluğunun yüksәldilmәsi bu mәqsәdә çatmağın vasitәlәridir. Beynәlxalq 

tәcrübәyә әsasәn, vәtәndaşların dövlәt orqanları ilә tәmaslarının daha münasib şәkildә tәşkili üçün "Bir pәncәrә" 

prinsipi әsasında tәşkil olunan vә dövlәt orqanlarının göstәrdiyi elektron xidmәtlәrin cәmlәşdirildiyi "Elektron 

hökumәt" portalı tәtbiq edilir.

Elektron hökumәt xidmәtlәrinin qısa tәhlilinә gәlincә, portalda 35 dövlәt qurumu tәrәfindәn 207 elektron 

xidmәt istifadәçilәrә tәqdim edilib. Hәr bir dövlәt qurumu elektron xidmәtlәrini "Bir pәncәrә" prinsipi әsasında 

istifadәçilәrә portal vasitәsilә tәqdim edir, mәlumatların keyfiyyәtinә, tamlığına vә düzgünlüyünә qurumlar 

cavabdehdirlәr.

Vәtәndaşlara bu cür xidmәtlәrin göstәrilmәsi dünya tәcrübәsindә dövlәt idarәçiliyindә bir innovasiya kimi 

qәbul edilir. Vәtәndaş istәnilәn dövlәt qurumuna müraciәt edib, ona aid olan lazımi mәlumatı qanun 

çәrçivәsindә әldә edә bilәr. Portal vasitәsilә dövlәt idarәçiliyindә keyfiyyәtli elektron xidmәtlәrin göstәrilmәsi 

vәtәndaşların hәmin xidmәtlәrdәn aktiv istifadәsinә imkan yaradır.

“Elektron Hökumәt” portalı 

yeni funksiyalarla zәnginlәşdirilib



Bülleten № 05 / may 20136

Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә 

Komissiya yeni xidmәtini tәqdim etdi

Prezident yanında Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiya "Elektron hökumәt” portalı vasitәsilә 4-cü elektron 

xidmәtini istifadәyә tәqdim etdi. "Dövlәt qulluqçularının Reyestrindәn mәlumatların verilmәsi” adlanan bu xidmәt 

vasitәsilә qurumda çalışan dövlәt qulluqçuları haqqında әtraflı mәlumat әldә etmәk mümkündür. Mәlumat axtarışı dövlәt 

qulluqçularının Fәrdi İdentifikasiya Nömrәsi (Pin) әsasında aparılır. Burada dövlәt qulluqçusunun soyadı, adı, doğulduğu 

tarix, yaşadığı mәntәqә, әlaqә vasitәlәri, iş yeri vә vәzifәsi haqqında әtraflı mәlumat verilir.

Sәhiyyә Nazirliyinin növbәti elektron xidmәti "Elektron hökumәt” portalı vasitәsilә vәtәndaşlara tәqdim olundu. Bu 

xidmәt "Tibbi kadrların vahid registrindәn mәlumatların verilmәsi” adlanır. Axtarış tibbi kadrların şәxsiyyәt vәsiqәsindәki 

Fәrdi İdentifikasiya Nömrәsi (PİN) әsasında aparılır. 

Burada tibbi kadrlar haqqında әtraflı mәlumat әldә etmәk mümkündür. Mәsәlәn tibbi kadrların doğum tarixi, ailә 

vәziyyәti, telefonu, elektron poçt ünvanı, işlәdiyi rayon, şәhәr, müәssisә, işә qәbul olunma tarixi, işlәdiyi ixtisas, vәzifәsi, ştat 

vahidi, hazırki ixtisas üzrә stajı, elmi vәzifәsi, dәrәcәsi, tәhsili, keçdiyi kurslar, aldığı sertifikatlar vә s. haqqında mәlumat 

әldә etmәk imkanı vardır.

Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin növbәti yeni elektron xidmәti "Elektron hökumәt” portalı vasitәsilә 

vәtәndaşların istifadәsinә tәqdim edildi. Bu elektron xidmәt "Telefon nömrәsi üzrә axtarış” adlanır. Telefon nömrәsini daxil 

etdikdәn sonra istifadәçilәr bir sıra mәlumatları әldә etmәk imkanına malik olurlar. Bu mәlumatlar içәrisindә nömrә 

sahibinin adı, soyadı, yaşadığı ünvan, abunәçinin növü, vәtәndaşın şәhәrlәrarası vә beynәlxalq danışıqlar üzrә borcları, 

ADSL internet borcları vә s. qeyd etmәk olar. Bu xidmәt hәmçinin istifadәçilәrә borclarını online şәkildә ödәmәyә dә imkan 

verir.

Daha bir xidmәt vәtәndaşların istifadәsinә tәqdim olundu. "Radiorabitә vasitәlәrinin qeydiyyatı üçün e-müraciәtin vә 

sәnәdlәrin göndәrilmәsi” adlanan bu xidmәt vasitәsilә vәtәndaşlar RİTN-nin Dövlәt Radiotezliklәr İdarәsi tәrәfindәn 

tәqdim olunan әrizә formasını doldurmaqla öz müraciәtlәrini göndәrmәk imkanına malik olurlar. 

Tәlәb olunan mәlumatlar içәrisindә REV-lәrin siyahısı, tipi, markası, sayı, rәhbәr şәxsin adı vә soyadı, vәzifәsi, müraciәt 

edәn tәşkilatın tam adı, elektron poçt ünvanı vә s. qeyd etmәk olar. Eyni zamanda müraciәt edәn şәxslәrdәn uyğunluq 

sertifikatı vә xüsusi icazә ilә bağlı faylların da yüklәnilmәsi tәlәb olunur.

Ədliyyә Nazirliyinin sayca beşinci elektron xidmәti "Elektron hökumәt” portalı vasitәsilә vәtәndaşların istifadәsinә 

verildi. "İcra qurumları vә onlar tәrәfindәn hәrraca çıxarılan әmlaklar, elәcә dә dәyәri 500 manatdan artıq olmayan daşınar 

әmlakın satışı üzrә ticarәt şәbәkәlәri haqqında mәlumatın verilmәsi” adlanan vә informativ xarakter daşıyan bu xidmәt 

vasitәsilә bütün vәtәndaşlar dәyәri 500 manatdan artıq olmayan daşınar әmlakın satışı üzrә ticarәt şәbәkәlәri haqqında 

әtraflı mәlumat әldә etmәk imkanına malik olurlar. Burada orqanın adı, mәsul şәxs, telefonlar, ünvan, iş günlәri, iş vaxtları, 

fasilә vә istirahәt günlәri ilә bağlı informasiya әks olunur.

Gәnclәr vә İdman Nazirliyi tәrәfindәn gәnclәr tәşkilatlarının layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı elan olunmuş 

müsabiqә çәrçivәsindә "Demokratik Gәnclәr İctimai Birliyi tәrәfindәn "Peşәlәri mәsafәdәn seçәk!" distant mәlumat mәslәhәt 

xidmәtinin yaradılması layihәsi hәyata keçirilir. Layihә çәrçivәsindә " " internet portal hazırlanıb. www.karyeram.az

Gәnclәr portal vasitәsi ilә özlәrinin bacarıqlarının hansı istiqamәtә daha uyğun olduqlarının müәyyәn edilmәsi, müxtәlif iş 

vә peşә seçimi imkanları, distant tәhsil vasitәsi ilә müxtәlif kurslardan keçmә imkanlarına, eyni zamanda interaktiv mәlumat 

– mәslәhәt xidmәtlәrinin alması kimi imkanlara malik olacaqlar.

Sәhiyyә Nazirliyinin növbәti elektron xidmәti tәqdim olundu

Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 

yeni elektron xidmәti istifadәyә verildi

Ədliyyә Nazirliyinin növbәti xidmәti istifadәyә verildi

www.karyeram.az
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"Dövlәt İnformasiya Ehtiyatlarının vә Fәrdi 

Mәlumatların İnformasiya Sistemlәrinin 

Dövlәt Reyestrlәrinә" daxil edilmiş 

informasiya sistemlәrinin sayı barәdә  

Bütün qurumlar üzrә

Qurumun adı

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi

Dövlət Gömrük Komitəsi

Dövlət Statistika Komitəsinin Baş Hesablama Mərkəzi

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Dövlәt İnformasiya 
Ehtiyaları

4

1

6

1

Dövlət Dəniz Administrasiyası

1

1

Fәrdi Mәlumatların
 İnformasiya Sistemlәri Cәmi№

3 7

1

1

6

1

21

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi

"Bakıelektrikşəbəkə" ASC

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 22

Dövlət Miqrasiya Xidməti 11

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 22

Səhiyyə Nazirliyi 44

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

Vergilər Nazirliyi

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

Әmək və Әhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

"Azərenerji" ASC

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Dövlət Torpaq Kadastrı və
Monitorinqi Elm - İstehsalat Mərkəzi

Bank "BTB" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Ata Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyət

Bank Melli İran

"Zamin Bank " ASC

"Alfa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Buta Sığorta"  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Parabank" ASC

“Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Azedunet" MMC

"Kapital Bank" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Turanbank" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Konnekt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

"Qala Həyat Sığorta" ASC

"Meqa Sığorta" ASC

"Rabitəbank" ASC

1

1

6

4

1

2

1

6

4

2

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

"Bank of Baku" ASC 138 1

CӘMİ 34 7238

Azәrbaycan Respublikası İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 181-4-cü maddәsinә әsasәn, fәrdi mәlumatlar haqqında 

qanunvericiliklә dövlәt qeydiyyatı tәlәb olunan, lakin dövlәt qeydiyyatından keçmәyәn informasiya sistemindә 

fәrdi mәlumatların toplanılmasına vә ya işlәnilmәsinә görә 300 manatdan 500 manatadәk cәrimә tәtbiq edilir.

Əlavә mәlumatı h�ps://governmentsregistry.ehdis.az portalından әldә etmәk mümkündür.



01.05.2013

8

Sıra
№ Dövlət qurumununadı

1 Xarici İşlər Nazirliyi 3 0 0 4 3

2 Daxili İşlər Nazirliyi 24 1 2 23 22

3 Әdliyyə Nazirliyi 17 5 6 9 10

4 Fövqəladə Hallar Nazirliyi 4 4 4 4 4

5 Maliyyə Nazirliyi 4 0 0 5 3

6 İqtisadi İnkisaf Nazirliyi 7 7 7 12 9

7 Vergilər Nazirliyi 57 3 9 46 46

8 Sənaye və Energetika Nazirliyi 9 6 6 6 6

9 Әmək və Әhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 12 3 6 12 12

10 Kənd Təsərrufatı Nazirliyi 12 10 18 12

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 18 17 17 21 18

12 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 17 0 0 6 2

13 Təhsil Nazirliyi 8 0 3 25 3

14 Səhiyyə Nazirliyi 38 8 9 13 13

15 Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazirliyi 16 10 24 27 16

16 Nəqliyyat Nazirliyi 5 4 4 5 5

17 Gənclər və İdman Nazirliyi 6 4 4 5 5

18 Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 1 1 2 2 1

19 Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 10 10 12 13 10

20 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 1 1 1 1 1

21 Qacqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 4 4 4 4 4

22 Dövlət Gömrük Komitəsi 1 6 14 11

23 9 9 13 10 8

24 Әmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 6 0 3 16 3

25 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2 1 1 2 2

26 Dövlət Statistika Komitəsi 5 3 3 6 5

27 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 5 0 0 0 0

28 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 1 0 0 1 1

29 Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 13 0 0 13 13

30 25 4 4 11 11

31 Prezident yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 7 3 4 7 7

32 Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) 12 2 4 12 12

33 Dövlət Miqrasiya Xidməti 10 0 0 10 10

34 Dövlət Sərhəd Xidməti 2 2 2 3 2

35 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Cağırış üzrə Dövlət Xidməti 5 0 0 0 0

36 Müəllif Hüquqları Agentliyi 5 5 5 5 5

37 Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi 3 0 0 3 3

38 Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 3 0 0 3 3

39 Dövlət Dəniz Administrasiyası 18 18 18 18 18

40

41

42

43

Milli Arxiv İdarəsi

"Meliorasiya və su təsərrüfatı" ASC

"Azərsu" ASC
"Azərenerji" ASC

2

0

0

0

2

0

0

0

2

2

2

2

0

2

3

3

0

0

0

0

CӘMİ: 417 145 200 403 319

Təsdiq 
olunmuş 

e-xidmətlərin 
sayı

Dövlət Torpaq və Xərtitəçıkmə Komitəsi

10

Təsdiq olunmuş 
e-xidmətlərdən 

portalda 
olanların 

sayı

Portalda 
yerləşdirilmiş
e-xidmətlərin 
ümumi sayı

Qurumların öz 
saytlarında 

yerləşdirilmiş
e-xidmətlərin 
ümumi sayı

Təsdiq olunmuş
e-xidmətlərdən 
qurumların öz 

saytlarında 
olanların 

sayı
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Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 
2012-ci il 17 oktyabr tarixli 235 nömrәli Qәrarı ilә 

tәsdiq olunmuş elektron xidmәtlәrin 
portala inteqrasiyası barәdә



№ Xidmətin adı Təchizatçının adı Sayı

Telefon nömrəsi üzrə axtarış

2 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 6134

Yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə əlaqədar tətbiq 
edilən cərimələr və cərimə balları barədə məlumatlar

3 6026

Pensiya kapitalı barədə məlumat

1 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 21143

5 1956

Pensiyaçı tərəfindən məlumatların əldə edilməsi

Diplom haqqında məlumatlar

6

7

8

1341

1019

672

649

Әdliyyə Nazirliyi

4

Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsi

2265

Pensiya kalkulyatoru Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

PİN-ə görə fərdi məlumatların axtarışı

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

Daxili İşlər Nazirliyi

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

Təhsil Nazirliyi

01.04.2013 – 30.04.2013-cü il dövrü әrzindә 

“Elektron hökumәt” portalı 

vasitәsilә әn çox istifadә olunan  e-xidmәtlәrin siyahısı

9
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253

01.04.2013 tarixә tәqdim olunmuş elektron imza vәsiqәlәri barәdә statistik mәlumat 

2769

Dövlәt qurumlarına 
verilmiş sertifikatlar 

Hüquqi şәxlәrә 
verilmiş sertifikatlar 

Vәtәndaşlara verilmiş 
sertifikatlar Cәmi

8906 11928

Daxili İşlər Nazirliyi

"Azәrbaycanda "elektron hökumәt" üçün tәlim 

mәrkәzinin yaradılması" layihәsi üzrә "Koreya 

Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi vә Azәrbaycan 

Respublikasının Rabitә vә İnformasiya Texnologi-

yaları Nazirliyi arasında Qrant razılaşması" imzala-

nıb.

Sәnәdi rabitә vә informasiya texnologiyaları 

naziri Əli Abbasov vә Koreyanın Azәrbaycandakı 

sәfiri Çoi Suk-İn imzalayıb. Qeyd edәk ki, layihә 

çәrçivәsindә Bakı şәhәrindә vә Gәncә, Naxçıvan, 

Sumqayıt, Mingәçevir, Bәrdә, Lәnkәran, Qazax, 

Zaqatala, İmişli, Qәbәlә, Göyçay, Şirvan, Şamaxı, 

Quba, Şәki daxil olmaqla on beş (15) bölgәdә tәlim 

mәrkәzlәri yaradılacaq.

Tәlim mәrkәzlәrindә Koreya mütәxәssislәri 

tәrәfindәn xüsusi tәhsil informasiya sistemi quraşdı-

rılacaq vә zәruri avadanlıqlarla tәmin olunacaq. 

Dövlәt qulluqçuları bu mәrkәzlәrdә bilavasitә tәlim 

kurslarında iştirak edә bilәcәk, eyni zamanda 

mәrkәzin distant tәhsil xidmәtlәrindәn yararlana-

caqlar.

Layihә çәrçivәsindә tәlim mәrkәzinin fәaliy-

yәtinin tәşkili, elektron tәlim materiallarının 

hazırlanması üzrә tәcrübә әldә etmәk üçün yerli 

mütәxәssislәr Koreyada tәlim kursları keçәcәklәr. 

Azәrbaycanda "elektron hökumәt" üçün tәlim 

mәrkәzinin yaradılması dövlәt qulluqçularına İKT-

nin tәtbiqi sahәsindә yeni praktik bilik vә bacarıq-

ların әldә edilmәsinә imkan yaradacaq.

Mәrkәz dövlәt idarәçiliyindә vә respublikanın 

ictimai hәyatının digәr sahәlәrindә e-hökumәt 

ideyalarının tәtbiqinә, informasiya cәmiyyәtinin 

inkişafına, elektron biliklәrin ümumi sәviyyәsinin 

yüksәldilmәsinә, elektron xidmәtlәrin artmasına 

xidmәt edәcәk.

"Azәrbaycanda "elektron hökumәt" üçün tәlim mәrkәzinin 
yaradılması" layihәsi üzrә Koreya ilә qrant razılaşması imzalanıb

Məcburi dövlət sosial sığotasına cəlb olunan 
gəlirlər və ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta 
haqqı barədə məlumatın əldə edilməsi
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01.04.2013 – 30.04.2013-cü il dövrü ərzində “Elektron 
hökumət” portalındakı e-xidmətlərdən istifadə barədə 

statistik məlumat

Cədvəldəki ardıcılıq Nazirlər Kabinetinin struktur sıralanması (http://cabmin.gov.az) üzrədir.*

№ Xidmət təchizatcısının adı Elektron xidmətlər Xidmətlərdən istifadə

1

2

3

Sənaye və Energetika Nazirliyi 1

4

5

6

7

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Vergilər Nazirliyi 10

Әdliyyə Nazirliyi 8

1

Səhiyyə Nazirliyi 15

Təhsil Nazirliyi 3

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Fövqaladə Hallar Nazirliyi

3

4

7

Daxili İşlər Nazirliyi 3

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
4

"AzərEnerji" ASC 1

23

CӘMİ

"AzərSu" ASC 1

"Meliorasiya və su təsərrüfatı” ASC 2

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 1

166

1693

1

2223

1416

75

104

3

778

1155

658

23824

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2

Dövlət Statistika Komitəsi 5

Qiymətli Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsi 3

Dövlət Sərhəd Xidməti 2

Müəllif Hüquqları Agentliyi 3

Qacqınların və Məcburi Kockunlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 4

Milli Arxiv İdarəsi 1

Dövlət Gömrük Komitəsi 5

6

Әmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 3

12

Dövlət Dəniz Administrasiyası 12

17

13

11

347

318

114

88

16422

7

61

3

19

413

2

286

9

1

50161

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 9 21

Nəqliyyat Nazirliyi

Gənclər və İdman  Nazirliyi

7

1

68

1

8

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 3 10

32

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Әmək və Әhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları  Nazirliyi

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
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Dövlәt Statistika Komitәsi sayca 4-cü elektron xidmәtini “Elektron hökumәt” portalı vasitәsilә vәtәndaşların 

istifadәsinә tәqdim etdi. Bu xidmәt “Protokol nömrәsinә görә mәlumatların (Protokol vә Akt) әldә edilmәsi vә 

cәrimәnin ödәnilmәsi” adlanır. Lazımi informasiyanı әldә etmәk vә cәrimәni ödәmәk üçün vәtәndaşlardan Komitә 

tәrәfindәn tәqdim olunan әrizә formasını doldurmaq tәlәb olunur. Ərizәnin ümumi detallarına protokolun nömrәsi, 

vәtәndaşın adı vә soyadı, iş yeri, vәzifәsi, ünvanı, telefon nömrәsi, elektron poçt ünvanı, poçt indeksinin yazılması 

daxildir. Burada hәmçinin ödәnişin növü vә mәblәğın göstәrilmәsi dә tәlәb olunur. Ödәnişin növü VISA Electron, 

VISA, MasterCard vә Maestro plastik kartları ilә hәyata keçirilir.  

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin daha iki yeni xidmәti “Elektron hökumәt” portalı vasitәsilә vәtәndaşlara 

tәqdim olundu. Bu xidmәtlәr “Meşә fondu torpaqlarından istifadә edilmәsi üçün razılığın verilmәsi” vә “Ətraf mühit 

vә tәbii sәrvәtlәrlә bağlı mәlumatın verilmәsi” adlanır.

“Meşә fondu torpaqlarından istifadә edilmәsi üçün razılığın verilmәsi” xidmәtinin istifadәsi vәtәndaşların 

şәxsiyyәt vәsiqәsindәki PİN mәlumatları әsasında mümkün olur. Vәtәndaşlar Nazirlik tәrәfindәn onlara tәqdim 

olunan әrizә formasını doldurmaqla bu sahәdә razılıq әldә edә bilәrlәr. Ərizә formasındakı şәxsiyyәt vәsiqәsindәki 

mәlumatlar sistem tәrәfindәn avtomatik olaraq qeyd edilir. Növbәti hissәlәrdә vәtәndaşlar fәaliyyәt növünü, ünvan, 

telefon, elektron poçt ünvanını yazaraq, vergi orqanları tәrәfindәn uçota alınması haqqında müvafiq sәnәdin surәtini, 

meşә fondu torpaqlarından istifadә edilmәsi mәqsәdilә әrizәni, razılığın verilmәsindәn imtina edilmәdiyi halda dövlәt 

rüsumunun ödәnilmәsi haqqında tәsdiq edici sәnәdi, meşә fondu torpaqlarından istifadә ilә bağlı müqavilәni fayl 

şәklindә әlavә etmәlidirlәr. Burada hәmçinin әrizәçinin müәyyәn mәtn daxil etmәk imkanı da vardır.

“Ətraf mühit vә tәbii sәrvәtlәrlә bağlı mәlumatın verilmәsi” xidmәtindәn istifadә dә birinci xidmәtdә olduğu kimi 

aparılır vә müvafiq әrizә forması doldurulur. Bu әrizә formasında isә mәlumatın verilmәsindәn imtina edilmәdiyi 

halda dövlәt rüsumunun ödәnilmәsi haqqında tәsdiqedici sәnәdin, vergi orqanları tәrәfindәn uçota alınması haqqında 

müvafiq sәnәdin surәtinin, hәmçinin müqavilәnin fayl şәklindә әlavә olunması tәlәb olunur.

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin “Elektron hökumәt” portalındakı yeniliklәri davam edir. Nazirliyin daha 2 xidmәti artıq 

istifadә üçün açıqdır. Bu xidmәtlәr “Avropa İ�ifaqı ölkәlәrinә yeyinti mәhsullarının ixracı ilә mәşğul olan istehsal vә 

emal müәssisәlәrinә tәsdiqedici kod nömrәsinin verilmәsi üçün müraciәtin vә sәnәdlәrin qәbulu” vә “İnzibati 

cәrimәlәrin vә maliyyә sanksiyalarının internet vasitәsilә ödәnilmәsi” xidmәtlәridir. 

Avropa İ�ifaqı ölkәlәrinә yeyinti mәhsullarının ixracı ilә mәşğul olan istehsal vә emal müәssisәlәrinin sahiblәri 

Nazirlik tәrәfindәn tәlәb olunan anket formasını dolduraraq sorğularını göndәrmәk imkanına malik olurlar. Qeyd edәk 

ki, hәmin anket formasında vergi orqanları tәrәfindәn sahibkarların uçota alınmasını tәsdiq edәn müvafiq sәnәdin 

surәti dә tәlәb olunur. “İnzibati cәrimәlәrin vә maliyyә sanksiyalarının internet vasitәsilә ödәnilmәsi” xidmәti vasitәsilә 

isә sahibkarlar ödәnişi yerinә yetirә bilәrlәr.

“Elektron hökumәt” portalında yeniliklәr davam edir. Bu dәfә növbәti elektron xidmәtini vәtәndaşlara Dövlәt 

Dәniz Administrasiyası tәqdim etdi. Artıq vәtәndaşlar neftlә çirklәnmәdәn yaranan zәrәrә görә mülki mәsuliyyәtin 

maliyyә tәminatı haqqında şәhadәtnamәnin verilmәsi üçün müraciәt edә bilәrlәr. Bunun üçün Dәniz Administrasiyası 

tәrәfindәn tәqdim olunan әrizә formasını doldurmaq tәlәb olunur. Ərizә formasında vәtәndaşın şәxsiyyәt 

vәsiqәsindәki mәlumatlar onun PİN nömrәsinә әsasәn sistem tәrәfindәn avtomatik qeyd edilir. Formada vәtәndaşın 

telefon nömrәsi, elektron poçt ünvanı, gәminin adı, qeydiyyat limanı, BDT/İMO nömrәsi, gәminin tәsnifat cәmiyyәti, 

ümumi tutumu, gәminin mülkiyyәtçisi haqqında mәlumat, gәmi sahibi haqqında mәlumatların yazılması vacibdir. 

Ərizә formasına sığorta vә ya maliyyә tәminatı ilә bağlı faylın әlavә edilmәsi dә mümkündür.

Dövlәt Statistika Komitәsi növbәti 

elektron xidmәtini tәqdim etdi

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin daha iki yeni xidmәti istifadәyә verildi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin iki yeni xidmәti istifadәyә verildi

Dövlәt Dәniz Administrasiyası yeni elektron xidmәtini tәqdim etdi
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Ünvan: Bakı şәhәri, Droqal döngәsi, 702-ci mәhәllә
Tel.: 157; Email: office@rabita.az

Bülleten Dövlәt Qurumlarına pulsuz paylanır 

01.01.2013 – 30.04.2013 tarixlәrdә “qeydiyyat tәlәb olunan” xidmәtlәrdәn istifadә etmiş 

istifadәçilәrin yaş hәdlәri aktivliyi

01.01.2013 – 30.04.2013 tarixlәrdә “qeydiyyat tәlәb olunan” xidmәtlәrdәn istifadә etmiş 

istifadәçilәrin yaş hәdlәri üzrә xidmәtlәrdәn ümumi istifadә aktivliyi

İstifadәçilәrin istifadә etdiklәri ümimi xidmәtlәrin sayı 71869

Cәmi istifadәçilәrin sayı 9232  
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