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Sorğu Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub 

Eyyubov tərəfindən 9 yanvar 2019-cu il tarixdə təsdiq edilmiş “Biznes mühitinin 

əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha 

da yaxşılaşdırılması sahəsində sahibkarlıq subyektlərinin elektrik təchizatı 

şəbəkələrinə qoşulması üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya 

Planı”nın 3.2-ci bəndinin icrası məqsədilə hazırlanmışdır. 

 

 

Sorğu haqqında əlavə məlumat: 

- Sorğu Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 

tərəfindən seçmə üsulu ilə müəyyənləşdirilmiş sahibkarlar arasında keçirilir; 

- Sorğuda hər ayın əvvəli ötən ay ərzində elektrik təchizatı şəbəkəsinə 

qoşulmuş sahibkarlar iştirak edə bilər; 

- Müəyyən edilmiş sahibkarların sorğuda iştirakı könüllülük prinsipi əsasında 

həyata keçirilir; 

- Sorğu 12 sualdan ibarətdir.   

- Sorğuda əks oluna suallar tam şəffaf cavablandırılmalı və sahibkarın özü 

tərəfindən doldurulmalıdır.  

- Sorğu Elektrik Təchizatı Şəbəkəsinə qoşulma sahəsində sahibkarların 

məmnunluğunu, onların bu sahədə çətinliklərini öyrənmək və həlli istiqamətində 

təkliflərin formalaşdırılması məqsədilə aparılır.   
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*Sahibkarın adı və soyadı (və ya şirkətin adı):_____________________________________________ 

 

1. Elektrik şəbəkə təchizatına (ETŞ) qoşulma üçün müraciət etdiyiniz tarix: __________________ 

 

2. ETŞ-yə qoşulma ilə bağlı işlərin yekunlaşdığı tarix:______________________________________ 

 

3. ETŞ-yə qoşulma prosesindən məmnunsunuz?  

 Bəli  

 Qismən 

 Məmnun deyiləm  

Əgər ETŞ-yə qoşulma prosesində məmnun deyilsinizsə: 

 Bürokratik əngəllər çoxdur;           Dövlət rüsumundan başqa pul istənilir; 

 Tələb olunan sənədlərin çoxluğu;  Qoşulma prosesinin vaxtının çox olması; 

 Proses düzgün qurulmayıb;      Süründüməçiliyə yol verirlər; 

Və digər ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ETŞ-yə qoşulma üçün müraciət etdiyiniz zaman qarşılaşdığınız çətinliklər: 

 Müraciət edəcəyim qurumun tapılması 

 Tələb olunan sənədlərin siyahısı və prosedurlar 

 Hər ikisi  

 Çətinliklə rastlaşmadım  

 

5. ETŞ-yə qoşulma üçün müraciət etdikdə müraciət etdiyiniz qurum tərəfindən qoşulma 

prosedurları ilə bağlı məlumat verilibmi: 

 Tam məlumat verilib 

 Qismən məlumatlandırılmışam 

 Heç bir məlumat verilməyib 

 Maraqlı deyil  

 

 

                                                           
* Cavablandırılmadığı təqdirdə anonim olaraq qəbul edilir və cavablar sorğunun nəticələrində nəzərə alınır.   
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6. ETŞ-yə qoşulma prosesi sahəsində aparılan islahatlardan xəbərdarsınız? 

 Bəli  

 Qismən 

 Maraqlı deyil 

 

7. Şəbəkəyə qoşulması nəzərdə tutulan obyektə elektrik verilişi xəttinin çəkilməsində iştirakınız: 

 İştirak etmişəm  

 İştirak etməmişəm 

 İştirakımla bağlı mənə heçnə deyilməyib 

 

8. Elektrik şəbəkəsinə qoşulma zamanı müvafiq razılaşdırmaların alınması prosesində: 

 Razılaşmaların alınmasında iştirak etmişəm və fikirlərim nəzərə alınıb  

 Razılaşmaların alınmasında iştirak etmişəm və heç bir fikirim nəzərə alınmayıb 

 Razılaşmaların alınmasında iştirak etməmişəm və heç kim mənə bu barədə məlumat verməyib 

 İştirakda maraqlı deyiləm 

 

9. Elektrik şəbəkəsinə qoşulma prosesi praktik olaraq necə aparılır? 

 Əla  

 Yaxşı 

 Kafi  - səbəbi qeyd edin: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Pis – səbəbi qeyd edin: _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

İştirakımla bağlı mənə heçnə deyilməyib 

 

10. “Azərişıq” ASC tərəfindən Coğrafi İnformasiya Sisteminin (GİS) tətbiqi qoşulma 

prosedurlarında istifadə edilibmi? 

 İstifadə edilib 

 İstifadə edilməyib 

 Məlumatsızam 

 GİS sistemi nədir bilmirəm 
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11. Müvafiq qərarla təsdiq olunmuş qoşulma haqqından əlavə ödəniş tələb olunub? 

 Əlavə ödəniş istənilməyib 

 Keyfiyyətin artırılması və ya öz istəyimə uyğun əlavə avadanlığın alınması və quraşdırılması üçün tələb olunub 

 Əlavə ödəniş səbəbsiz istənilib 

 

12. ETŞ-yə qoşulma proseslərinin ardıcıllığından və bu sahədə məlumatlısınız? 

 Məlumatlıyam 

 Məlumatlı deyiləm 

 Müraciət prosesində tanış oldum  

 

 

Əlavə qeydləriniz: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


