
“Çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə 
keçmələri barədə məlumatların internet və ya qısa mesaj (SMS) 

vasitəsilə verilməsi” üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin inzibati reqlamenti

1. Ümumi müddəalar

1.1. Elektron xidmətin adı:
Çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri barədə 
məlumatların internet və ya qısa mesaj (SMS) vasitəsilə verilməsi.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:
Bu xidmət çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri 
barədə məlumatların internet və ya qısa mesaj (SMS) vasitəsilə verilməsini nəzərdə tutur.

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
Elektron xidmət göstərilməsinin hüquqi əsası aşağıdakı normativ hüquqi aktlardan 
ibarətdir:
- “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu 

maddəsi;
- "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci 

il tarixli 274-IVQ nömrəli Qanununun 2.0.8; 12-ci maddəsi;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2012-ci il tarixli 593 nömrəli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidməti haqqında” Əsasnamənin 3.0.37, 3.0.57, 3.0.59-cu bəndləri;

- Azərbaycan Respublikasının 3 oktyabr 1997-ci il tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə 
təsdiq edilmiş "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin 9-cu maddəsi;

- "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər 
haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 nömrəli 
Fərmanının 2-ci hissəsi;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli 
Qərarı il təsdiq edilmiş "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr 
üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları" və "Elektron xidmət növlərinin 
Siyahısı"nın 35.4-cü bəndi.

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı:
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti.

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları:
Yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi:
Bu sahədə göstərilən elektron xidmət tam avtomatlaşdırılmışdır.

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti:



Elektron xidmətin icra müddəti sorğunun informasiya sistemi tərəfindən emalı müddətindən 
asılıdır.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:
Çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri barədə 
məlumat verilir.

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2.1. Elektron xidmətin növü:
İnteraktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:
Ödənişsiz.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri:
Fiziki şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
saytının “Elektron xidmətlər” bölməsi:
http://www.seferberlik.gov.az/elektron/military 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:
Elektron xidmət barədə məlumatlandırma aşağıdakı mənbələr vasitəsilə aparılır:
- http://www.seferberlik.gov.az 
- e-mail: info @ seferberlik.gov.az 
- tel: 012-4930652

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim 
olunma forması:

Elektron xidmətin göstərilməsi üçün heç bir sənəd tələb olunmur.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu:
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
İstifadəçi inzibati reqlamentin 2.4-cü bəndində göstərilən internet ünvana daxil olaraq 
açılan müraciət formasını doldurduqdan sonra sorğunu göndərə bilər.

3.2.2. Sorğunun qəbulu:
Sorğu Xidmətin internet ünvanından göndərildiyi tarixdə qeydə alınır.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
3.3.1. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları:



Müraciət forması düzgün doldurulmadıqda sorğunun qəbul edilməsindən imtina edilir və bu 
barədə bildiriş ekrana çıxır. Bildirişdə sorğunun qəbulundan imtinanın səbəbləri və 
çatışmazlıqlar göstərilir.

3.3.2. Sorğunun qəbulu:
İstifadəçı tərəfindən müvafiq məlumat düzgün daxil edildikdən və çatışmazlıqlar aradan 
qaldırıldıqdan sonra sorğu qəbul olunur.

3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında məlumat:
- Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət etmiş şəxsin 

müraciətinin qəbulu;
- Qəbul edilmiş sorğu barədə istifadəçinin məlumatlandırılması.
İnzibati əməliyyatların həyata keçirilməsinə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin Analitik Təhlil Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin rəhbəri 
məsuldur.

3.4.2. Hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və ya 
maksimal yerinə yetirilmə müddəti:

- Çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri barədə 
məlumatların ekrana çıxarılması sorğunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılı 
olaraq yerinə yetirilir.

3.4.3. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat:
Yoxdur.

3.4.4. Hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası:
İstifadəçi tərəfindən edilmiş müraciət dərhal baxılır və real vaxt rejimində elektron qaydada 
cavablandırılır. Sorğunun baxılmasının nəticələrinə dair hər hansı sənəd təqdim olunmur.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
3.5.1. Nəzarət forması: 
Xidmətin daimi işlək vəziyyətdə olması Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti Analitik Təhlil Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsi tərəfindən nəzarətdə 
saxlanılır.

3.5.2. Nəzarət qaydası:
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Analitik Təhlil Rabitə və 
İnformasiya Texnologiyaları İdarəsi tərəfindən test edilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:
3.6.1. İstifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat:
İstifadəçi göstərilən elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə 
inzibati qaydada və ya məhkəməyə şikayət edə bilər.

3.6.2. Şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya:



Şikayət kağız üzərində və ya elektron qaydada tərtib olunur. Kağız üzərində şikayət 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin poçt ünvanına, elektron 
şikayət isə inzibati reqlamentin 2.5-ci bəndində göstərilən e-poçt ünvanına göndərilir. 
İnzibati şikayət forması “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır.

3.6.3. Şikayətin baxılma müddəti:
Şikayət inzibati orqana verildikdə, şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən, 1 ay müddətinə baxılır.
Məhkəməyə verilmiş şikayət Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prossesual 
Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada baxılır.


