Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Kollegiyasının 02.11.2016-cı il
tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

“Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi müqavilələri üzrə icarə haqqı borcunun
ödənilməsi üzrə inzibati reqlament
1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi müqavilələri üzrə
icarə haqqı borcunun ödənilməsi.
1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bu elektron xidmət istifadəçilər tərəfindən
informasiya sistemi (bundan sonra - sistem) vasitəsilə dövlət əmlakının icarəyə
verilməsi müqavilələri üzrə icarə haqqı və ya müamilə borclarının öyrənilməsini
(həmçinin SMS vasitəsilə) və ödənilməsini əhatə edir.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
1.3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2015-ci il tarixli 516 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 3.0.14-cü yarımbəndi;
1.3.2. “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may
tarixli 429 nömrəli Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri; [3]
1.3.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli
191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 24.16cı bəndi.
1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi.
1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Yoxdur.
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1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Elektron xidmətin icra müddəti istifadəçi
tərəfindən tələb olunan məlumatların sistemdə emalı müddətindən asılıdır.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: İstifadəçi sistem vasitəsilə
dövlət əmlakının icarəyə verilməsi müqavilələri üzrə icarə haqqı və ya müamilə borcu
barədə məlumat əldə edir (həmçinin SMS vasitəsilə) və borcu ödəyir.
2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: İnteraktiv.
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: Elektron xidmət ödənişsizdir. SMS vasitəsilə
elektron xidmətdən istifadə zamanı müvafiq mobil operatorlar tərəfindən xidmət haqqı
tutulur.
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: Fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət
orqanları və bələdiyyələr.
2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: e-emdk.gov.az, e-gov.az.
2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.e-emdk.gov.az, çağrı
mərkəzi: 193, tel: (+994 12) 490 24 08, e-mail: info@emdk.gov.az.
2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların
təqdim olunma forması: Elektron xidmətdən istifadə etmək üçün icarə müqaviləsi ilə
birlikdə icarəçiyə təqdim olunmuş bildirişdə qeyd olunan “İcarəçinin kodu” tələb
olunur.
3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu:

3.1.1. Sorğunun formalaşdırılması:
1. İstifadəçi sistem vasitəsilə elektron xidmətdən istifadə etmək üçün bu
Reqlamentin 2.4-cü bəndində göstərilən internet ünvanlardan birinə daxil olub
müəyyənləşdirilmiş autentifikasiyadan keçdikdən sonra açılan pəncərəyə “İcarəçinin
kodu”nu daxil edir və icarə haqqı və ya müamilə borcu barədə məlumat əldə edir və ya
borcunu aşağıdakı hesaba elektron formada ödəyir:
Alan:
VÖEN
Alanın bankı:
Hesab №
Bankın kodu:
Bankın VÖEN-i:
Müxbir hesab
SWİFT bik:

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
2000015631
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
AZ53 NABZ 01360150000000003944
501004
9900071001
AZ74NABZ01451700000000001944
NABZAZ 2C

2. İstifadəçi SMS (hansı mobil operatorun xidmətindən istifadə edilməsindən asılı
olmayaraq vasitəsilə icarə haqqı və ya müamilə borcu barədə məlumat əldə etmək üçün
“İcarəçinin kodu”nu “9193” qısa mesaj nömrəsinə göndərir və müvafiq məlumatı əldə
edir.
3.1.2. Sorğunun qəbulu: İstifadəçi tərəfindən göndərilən sorğu sistem tərəfindən
qəbul olunur və bu barədə istifadəçiyə bildiriş göndərilir.
3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
3.2.1. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları:
1. İstifadəçi tərəfindən sorğu bu Reqlamentin 3.1.1-ci yarımbəndinin birinci
abzasına uyğun formalaşdırılmadıqda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur
və imtinanın səbəbləri barədə istifadəçiyə dərhal bildiriş göndərilir.
2. İstifadəçi tərəfindən sorğu bu Reqlamentin 3.1.1-ci yarımbəndinin ikinci
abzasına uyğun formalaşdırılmadıqda (SMS göndərilərkən icarəçi kodundan başqa heç
bir simvol hərf və ya rəqəm yazılmamalıdır. Nümunə üçün: “İcarə kodum
000123456789-dir”. Bu tip SMS-lər sistem tərəfindən tanınmır.) sorğunun yerinə
yetirilməsindən imtina edilir və daxil edilən nömrənin düzgün olmaması barədə SMS
vasitəsilə istifadəçiyə məlumat verilir.

3.2.2. Sorğunun qəbulu: Sorğu bu Reqlamentin 3.1.1.-ci yarımbəndinə uyğun
olduqda qəbul olunur. Sorğunun qəbul edilməsi ilə bağlı istifadəçiyə məlumat verilir.
3.2.3. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina istifadəçinin təkrar sorğu
verməsinə mane olmur.
3.3. Sorğunun icrası: Elektron xidmət tam avtomatlaşdırıldığından hər hansı
inzibati əməliyyat mövcud deyil.
3.3.1. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət qurumu haqqında
məlumat: [4]
Yoxdur.
3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
3.4.1. Nəzarət forması: Daxil olan müraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə
təşkil olunmuş mütəmadi monitorinqi aparılır.
3.4.2. Nəzarət qaydası: Elektron xidmətin daim işlək vəziyyətdə olması
sistemin fəaliyyətinə məsul olan şəxslər tərəfindən izlənilir və baş verən nöqsanlar
barədə hesabatlar tərtib olunur.
3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr: Elektron xidmətin
göstərilməsinə görə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi məsuliyyət daşıyır.
3.5.1. İstifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat: İstifadəçi
elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə yuxarı səlahiyyətli
orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilər.
3.5.2. Şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan
informasiya: Şikayət kağız üzərində və elektron qaydada tərtib oluna bilər. Kağız
üzərində şikayət Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
poçt ünvanına, elektron şikayət isə bu reqlamentin 2.5-ci bəndində göstərilən poçt
ünvanına göndərilməlidir. Şikayətdə fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı, ünvanı, poçt
və ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlədiyi yer göstərilməlidir.

3.5.3. Şikayətin baxılma müddəti: Şikayətə ən geci 15 iş günü ərzində
baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə ən geci 30
iş günü müddətində baxılır. Əgər məlumatın verilməsi barədə müraciətə yuxarıda
göstərilən müddətlərdə baxılması nəticəsində lazım olan məlumat öz əhəmiyyətini itirə
bilərsə, həmin müraciətə dərhal, bu mümkün olmadıqda, müraciətin daxil olduğu
andan 24 saat keçənədək baxılmalıdır.

