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Tətbiqin yükləmə qaydası 

Mobil cihazların “AppStore” və ya “Google Play” satış platfomalarından yüklənən 

“Mobil notariat” adlı tətbiq vasitəsi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə, vəkil tərəfindən təmsil 

olunması yaxud pulsuz dərman vasitələrinin əldə edilməsi üçün etibarnamələrin elektron 

verilməsi mümkündür. 

Həmin tətbiq yükləndikdən sonra istifadəçi ASAN login (elektron, ASAN imza, yaxud fərdi 

identifikasiya kodu (FİN) və telefon nömrəsi göndərilməklə ilə əldə olunması funksiyası mobil tətbiqdə 

nəzərdə tutulmuşdur) və ya notariusdan alınan istifadəçi adı və şəxsin fərdi identifikasiya 

nömrəsini daxil edilməklə qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat uğurla başa çatdırıldıqda 

sistemə daxil olmağa imkanı verən şifrə istifadəçi tərəfindən müəyyən edilir. 

Daha sonra “Sənədlərim” bölməsinin “Etibarnamələr” adlı alt bölməsinə daxil olaraq 

“Yeni etibarnamə üçün müraciət” hissəsində vətəndaşın arzusundan asılı olaraq “Nəqliyyat 

vasitəsindən istifadə üçün etibarnamələr”, “Vəkilə verilən etibarnamələr” və ya “Sosial 

etibarnamələr” (“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” qanunla müəyyən edilmiş qaydada 

pulsuz və ya güzəştli dərman və yardım almaq hüququ olan şəxslər üçün) bölmələrindən biri seçilir. 

Nəqliyyat vasitəsindən istifadə üçün etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi: 

1. Nəqliyyat vasitəsi seçilir (etibar etmə hüququnuz olan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı 

avtomatik interfeysdə göstərilir) 

2. Etibar olunan şəxsin sürücülük vəsiqəsi və fərdi identifikasiya nömrələri daxil edilir 

3. Etibarnamənin müddəti seçilir 

4. Etibarnamə üzrə verilmiş səlahiyətlərin digər şəxsə ötürülüb-ötürülməməsi müəyyən 

edilir 

5. Müraciət təsdiq olunur 

6. Ödəniş aparılır 

 

Vəkilə verilən etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi: 

 

1. Etibar olunacaq vəkilin fərdi identifikasiya və vəkillik fəaliyyətini həyata keçirmək 

hüququnu təsdiq edən vəsiqə nömrəsi daxil edilir; 

2. Etibarnamənin növü (mülki, inzibati və ya cinayət işləri üzrə) seçilir; 

3. Etibarnamənin nümunəvi mətni seçilir və yaxud dəyişdirilir 

4. Etibarnamənin müddəti seçilir 

5. Etibarnamə üzrə verilmiş səlahiyətlərin digər şəxsə ötürülüb-ötürülməməsi müəyyən 

edilir 

6. Müraciət təsdiq olunur. 

7. Ödəniş aparılır 



 

Sosial etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi: 

 

1. Etibar edən şəxsin Səhiyyə Nazirliyinin pulsuz və ya güzəştli dərman və yardımı almaq 

hüququ olan şəxslərin siyahısında olması yoxlanılır (şəxsin adı siyahıda aşkar 

edilmədikdə əməliyyatın aparılması mümkün olmur) 

2. Etibar olunanın şəxsiyyət vəsiqəsi və fərdi identifikasiya nömrələri daxil edilir 

3. Etibarnamənin müddəti seçilir 

4. Müraciət təsdiq olunur. 

 

İstifadəçi tərəfindən əməliyyat tamamlanaraq təsdiq olunduqda “Dövlət rüsumu” və 

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq xidmət üzrə 

ödəniş aparılır və bir neçə dəqiqə ərzində etibarnamənin notariat qaydasında 

rəsmiləşdirilməsi barədə şəxsin “Mobil notariat” tətbiqindəki kabinetinə məlumat daxil olur. 

Elektron qaydada verilmiş etibarnaməni telefon vasitəsi ilə aidiyyəti üzrə təqdim və ya 

nümayiş etdirmək, habelə çap edərək kağız daşıyıcısı üzərində istifadə etmək mümkündür. 

Nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə dair etibarnamələr təsdiq olunduqdan sonra bu 

barədə məlumat dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürülür. 

Qeyd olunur ki, COVİD-19 virusu pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə 

bağlı həyata keçirilən kompeks tədbirlər, elan edilmiş xüsusi rejim qaydaları, habelə sosial 

güzəştlərin tətbiqi üzrə ölkə başçısının tapşırıqlarından irəli gələrək pulsuz dərmanların 

alınması üçün verilən etibarnamələrin notariat qaydasında təsdiqi ödəşsiz həyata keçirilir. 

Həmin etibarnamələr barədə dərman vasitələrinin satışını həyata keçirən aptek təşkilatlarının 

məlumatlandırılması üçün aparılmış əməliyyatlar barədə məlumat Səhiyyə Nazirliyinin 

informasiya sisteminə göndərilir.  

Etibarnamələrin elektron qaydada rəsmiləşdirilməsi xidməti həftənin bütün günlərində 

24 saat ərzində fasiləsiz rejimdə göstərilir. 


