İnternet rabitəsi xidmətlərindən istifadə qaydaları
1. Ümumi qaydalar
Bu qaydalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqının protokol və tövsiyələrinə uyğun olaraq İnternet rabitəsi
xidməti göstərən Operatorlar (daha sonra Provayderlər adlandırılacaq) arasında İnternet
xidmətləri göstərilməsi münasibətlərini tənzimləyir.
İnternet rabitəsi, İnternet xidməti göstərən Provayderlərin fəaliyyət dairəsində olan,
dünayanın istənilən yerindəki kompüter şəbəkələrini telekommunikasiya vasitələri ilə
(telefon xətləri, birləşdirici xətlər, radiomodellər, peyk verici və qəbuledici kanalları və s.)
birləşdirən və TSP-İN protokolu ilə işləyən transmilli kompüter şəbəkələrinin birliyidir.
Azərbaycan Respublikasında İnternet Provayderləri bu lisenziya əsasında tənzimlənir.
İnternet Provayderləri bu lisenziyanı əldə etmədən fəaliyyət göstərə bilməzlər.
Bu qaydalarda işlədilən əsas anlayışlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğundur. Bundan əlavə, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının protokol və
tövsiyələrinə uyğun olan aşağıdakı anlayışlardan Azərbaycan Respublikasında İnternetin
hal-hazırki və gələcəkdə inkişaf perspektivi nəzərdə tutulmaqla istifadə olunur.
İstifadə olunan terminlər
TCP/IP
ISP
Server
Data/Modem card

Transmissiya nəzarət protokolu
İnternet rabitəsi xidməti göstərən Provayder;
Yüksək yaddaşı olan kompüter sistemi;
Verilənləri modulyasiya və demodulyasiya edən
kart;
CD
Kompakt disk;
WWW
Ümumdünya Veb səhifəsi;
ON-LINE
Birbaşa xətlə internetə qoşulma;
dial-up
Telefon xəttindən istifadə etməklə internetə
qoşulma
IANA, RIPE
İnternet rabitəsi xidməti üzrə beynəlxalq
tənzimləyici təşkilat;
IR
İnternet qeydiyyatı üzrə beynəlxalq qurum;
e-mail
Elektron poçt;
INN/Usenet-IDA-POP Support ned by İnternet rabitəsi xidməti növü üzrə müxtəlif
ELV@PINE-SMTP-MIME-Gopherprotokolların adları;
Veronica Archie-FTP/Anonimous FTP«UNIX tools» (finger, whats, talk) —
Internet relay chat — BGR
Domen AZ
Yüksək səviyyəli domeyn (ad), Azərbaycan
Respublikasının coğrafi məkanını göstərən 2 hərfli
kod.

2. İnernet rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi qaydaları
2.1. İnternet rabitəsi fasiləsiz işləyir.
2.2. İdarə, müəssisə, təşkilat və vətəndaşlar İnternet rabitə xidmətindən istifadə etmək üçün
İnternet Provayderlərinə müraciət edirlər. Müraciət yazılı və elektron poçtla göndərilə bilər.
2.3. İnernet Provayderləri internet rabitəsi xidmət növləri üzrə (internet bağlantıları: — dailup, on-line və s.) və uyğun olaraq çəkiliş prosedurası və qiymətləri haqqında mə’lumat verir.
2.4. İnternet rabitə xidmətindən istifadəyə görə Provayderlər Abonentlərlə hazırki qaydalara
uyğun olaraq tərəflərin hüquq, vəzifə və məs’uliyyətlərini əks edən müqavilə (əlavə № 1)
bağlayır.
2.5. Elektron poçtun iş prinsipi haqqında İnternet rabitəsi texniki tə’limat kitabçalarında
geniş şəkildə mə’lumat verilir.
Müqavilə 2 nüsxədə tərtib olunur və onlardan biri Abonentə verilir, digəri isə Provayderdə
saxlanılır

3. İnternet rabitəsinin işləmə prinsipi
Respublikadaxili internet rabitəsi xidmətinin göstərilməsi, beynəlxalq şəbəkəyə qoşulma və
habelə elektron poçt (e-mail) xidmətinin təşkil edilməsi İnternet Serviz Provayderləri
vasitəsilə həyata keçirilir və Rabitə Nazirliyi tərəfindən tənzimlənərək, müəyyənləşdirilir.

4. İnternet Provayderlərinin hüquq və vəzifələri
4.1. İnternet Provayderləri aşağıdakıları tə’min edirlər:
a) İnternet rabitəsinin fasiləsiz və keyfiyyətli işini;
b) İnternet Provayderləri tərəfindən Abonentlərin qəbul vaxtı, internetə qoşulma, internetdən
istifadə, xidmət göstərilməsi qaydaları, xidmət növlərinin yenilikləri və s. haqqında
Abonentlərin mütəmadi olaraq mə’lumatlandırılmasını;
v) Abonentlərin qəbul edildiyi yerlərdə «İnternet rabitəsindən istifadə qaydaları»nın
şərtlərini və «İnternet xidmətləri üçün tarif» preyskurantının müvafiq qiymətlərini əyani
şəkildə Abonentlərə çatdırılmasını;
q) abonentlərin sifarişinə əsasən Provayderlərə məxsus nasazlıqların ən geci 1 gün ərzində
aradan qaldırılmasını;
d) fəaliyyətlərinin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin xüsusi razılıq
(lisenziya) əsasında qurulmasını;
4.2. İnternet Provayderləri, aşağıdakı hallarda İnternet xidmətinin göstərilməsini abonentin
razılığını almadan dayandıra bilər:

a) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydalara və
“Telekommunikasiya haqqında” qanuna zidd hərəkətlərə yol verildikdə;
b) hərbi və ya fövqəl’adə vəziyyət e’lan edildikdə;
v) təbii fəlakət və qəza baş verdikdə;
q) lisenziyası olmadan 3-cü şəxsə xidmət göstərildikdə;
d) sertifikatı olmayan və nasaz sistemlər şəbəkəyə qoşulduqda;
4.3. İnternet Provayderləri nümayəndələrinin abonentlərin mənzilinə, müəssisə və idarələrə
daxil olmaları üçün üzərində fotoşəkil olan vəsiqə göstərilməlidir.
4.4. İnternet Provayderləri, Abonentlərin ünvanına serviz-paketlər, xidməti qeydlər və
müqavilənin şərtlərinə edilən dəyişiklikləri göndərməlidirlər.
4.5. İnternet Provayderləri, respublika internet şəbəkəsinə qlobal internet şəbəkəsindən giriş
trafikini artırmaq üçün respublikanın həyatını, onun siyasətini, iqtisadiyyatının ayrı-ayrı
sahələrini, rabitəni və s. əks etdirən Web səhifələrinin yaradılması və onların serverlərdə
yerləşdirilməsini təşkil etməlidirlər.
4.6. Respublikadaxili İnternet mübadiləsini təmin etmək üçün İnternet Provayderləri, Milli
İnternet Şəbəkəsinə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin müvafiq direktiv və
normativ sənədləri əsasında qoşulmalıdırlar.
4.7. İnternet Provayderləri, internet rabitə xidmətinin göstərilməsinin təşkilini və öz
aralarında qarşılıqlı fəaliyyət münasibətlərini hüquqi müqavilə yolu ilə həyata keçirirlər.
4.8. İnternet Provayderləri, telefon trafikini müvafiq istiqamətlər üzrə nizamlamaq, telefon
şəbəkələrinin artıq yüklənməsinə yol verməmək məqsədilə telefon şəbəkələrində
quraşdırılmış uzlaşdırıcı avadanlıqlara müvafiq qaydada qoşulmanı tə’min etmələdirlər.
4.9. İnternet Provayderləri sistemlərinə qoşulmuş telefon xətlərinin və abonentlərinin sayı
haqqında mə’lumatları aidiyyatı üzrə telefon şəbəkələri təqdim etməlidirlər.

5. Abonentlərin hüquq və vəzifələri
a) İnternet Provayderi abonent tərəfindən internet rabitəsinin pozulması barədə verilmiş
sifariş üzrə tədbir görməzsə, internet rabitəsinin işləmədiyi müddətdə abonent haqqının
ödənilməsini dayandırmaq;
b) İnternet Provayderi ilə bağlanmış müqaviləni dayandırmaq;
v) Tarif bölgüləri hüdudlarında göstərilən xidmətlərə görə ödənişlərin növünü dəyişmək;
5.1. Abonentlər aşağıdakıları tə’min etməlidirlər:
a) İnternet Provayderlərin göstərdiyi bütün xidmətlərə görə ödəniş haqqının vaxtında
ödənilməsini;
b) qazanc məqsədi ilə 3-cü şəxsə internet xidməti göstərilməməsini;
v) İnternet şəbəkəsinin hər hansı səbəbdən zədələnməsi və s. hallarda İnternet
Provayderlərinə xəbər verilməsi;
q) İnternetə və Web səhifələrinə fiziki və hüquqi şəxsi təhqiredici mə’lumatların və dövlət
əhəmiyyətli sirlərin verilməməsini.

6. İnternet xidmətlərinin ödəniş prosedurası
a) İnternet Provayderlərinin göstərdiyi internet xidmətlərinin haqqı, Provayderlər tərəfindən
təsdiq olunan «İnternet xidmətləri üçün tarif» preyskurantına əsasən ödənilir (əlavə № 2).
b) İnternet Provayderləri abonentə hesabı müvafiq xidmətlərə görə nizamlanmış tarif
preyskurantları əsasında hesablayaraq təsdiq edir.
v) Abonentlər xidmət tariflərinin dəyişməsi ilə əlaqədar 5 gün əvvəl İnternet Provayderlər
tərəfindən yazılı şəkildə və ya e-mail-lə xəbərdarlıq edilir.
q) Əgər, Abonent dəyişiklikləri qəbul etməzsə, Provayder-Abonent arasında imzalanmış
müqavilənin pozulması haqqında yazılı şəkildə, (faksla və e-mail-lə) Provayderə bildirməli
və bu barədə Provayderin təsdiq cavabını almalıdır.
d) Abonent ilə Provayder arasında imzalanmış müqavilə ləğv edildiyi zaman, müvafiq
qaydada, Provayder Abonentə göstərdiyi xidmət müqabilində hesablaşma aparır.
e) Ödəmə, hər ay Provayder tərəfindən təqdim edilmiş hesaba görə Provayderin hesabına
nağd və ya köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.
ə) İnternet çəkilişi və aylıq abunə haqqları əvvəlcədən ödənilir. İnternet xidmətinə görə digər
ödəmələr Provayder tərəfindən hesab verildikdən sonra ən geci 3 gün müddətində həyata
keçirilir.
i) İnternet xidmətlərindən istifadəyə görə aylıq abonent haqqı qeyd edilən müddət ərzinda
ödənilmədikdə bu haqda abonentlərə rəsmi xəbərdarlıq edilir və göstərilən internet rabitə
xidməti o andan etibarən dayandırılır.
ı) Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən Abonentə göstərilən
xidmətlərə, abonent ödənişinə və digər təchizata görə ƏDV (əlavə dəyər vergisi) tutulur.
o) Abonentə göstərilən xidmətlərə görə müəyyən edilmiş ünvana hər ay hesab göndərilir.
Abonentin verdiyi ünvana göndərilən İnternet rabitə xidmətləri ilə əlaqədar hər cür bildiriş
onun özünə verilmiş sayılır.
ö) Əgər, müqavilə Provayderin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi ucbatıdan
ləğv edilərsə, bu zaman Provayder — Abonentə göstərəcəyi xidmətlərə görə əvvəlcədən
ödənilmiş məbləği tam olaraq geri qaytarır.
6.1. Abonent ilə Provayder arasında münasibət müqavilə əsasında nizamlanır və bu
müqavilə aşağıdakı hallarda pozula bilər:
a) abonentin yazılı müraciətinə görə;
b) abonent bu qayda ilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələri və müqavilə şərtlərini pozduğu zaman
İnternet Provayderlərinin qərarı ilə;
6.2. İnternet xidmətləri göstərən Provayderlər və İnternet rabitə xidmətlərindən istifadə edən
abonentlər bu qaydalara riayət etməlidirlər.
6.3. İnternet xidmətlərindən istifadə qaydalarına dəyişikliklər və əlavələr geniş təhlillərə
əsaslanaraq edilə bilər.

7. Hakerlik fəaliyyəti haqqında
7.1. Kompüter və İnternet şəbəkəsindən istifadə etməklə digər hüquqi və fiziki şəxslərin
şəbəkəsinə daxil olaraq həmin şəbəkənin mə’lumat bazalarının pozulması, dəyişdirilməsi və
başqa ünvana göndərilməsi kimi hərəkətlər pozuculuq, qurulanların dağıdılması kimi
qiymətləndirilir. Bu cür hərəkətlərə yol verən hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan
Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə məsuliyyətə cəlb olunurlar.

8. AZ domeynindən istifadə
8.1. Azərbaycan Respublikasının coğrafi məkanı və rəsmi Dövlət adına uyğun olaraq AZ
domeynindən istifadə və bu domeynin administratorluğu Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin müəyyən etdiyi və Beynalxalq İnternet Təşkilatlarının texniki
tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsə verilir.
Rabitə Nazirliyinin razılığı olmadan hər hansı bir şəkildə AZ, domeynindən istifadə etməyə
icazə verilmir.

Əlavə № 1
Bu Müqavilə İnternet xidmətləri üçün ____________19___-cü il tarixli, №-li bir tərəfdən,
İstifadəçi (sonra Abonent adalancaq) və digər tərəfdən İcaraçı (sonra Provayder adlanacaq)
___________arasında bağlanır.
1. Müqavilənin məqsədi
1.1. Abonent: — avadanlığı, icarə kanallarını, telefon xəttini Xidməti Tariflərə (XT) əsasən
(əlavə 2-yə bax) tə’yin edir və Provayder onların həyata keçirilməsini öz üzərinə götürür.
1.2. XT-lər hazırkı Müqavilənin ayrılmaz hissəsidir.
2. Tərəflərin hüquq və məs’uliyyətləri
2.1. Provayder, Abonentin Müqavilə bağlanan andan xidməti tariflərə əsasən İnternetə
qoşulmasını tə’min edir.
2.2. Provayder, İnternet xidmətləri ilə əlaqədar vacib mə’lumatların vaxtında Abonentlərə
yazılı surətdə verilməsini tə’min edir.
2.3. Provayderin razılığı olmadan əlavə müqavilə əsasında Abonentin üçüncü tərəfə İnternet
rabitəsi təşkil etməyə hüququ yoxdur və buna görə məs’uliyyət daşıyır.
2.4. Abonent xidməti tariflərə görə xidməti ödənişləri vaxtında həyata keçirməyi tə’min edir.
3. Qiymət və ödəniş prosedurası
3.1. Hazırkı Müqaviləyə əsasən xidmətlərin dəyəri xidmət tarifləri əsasında
müəyyənləşdirilir.
3.2. Abonentin İnternetə qoşulması üçün ödəyəcəyi məbləğ müqavilə bağlanan andan
başlayaraq bir iş günündən gec olmayaraq həyata keçirilir.
3.3. Ödənməsi tələb olunan məbləğ Abonent tərəfindən Provayderin hesabına nağd və

köçürmə yolu ilə ödənilir.
3.4. Provayder, Abonentin şəxsi hesabının balansı barədə ona hər ay mə’lumat verir.
4. Digər şərtlər
4.1. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin (digər rabitə strukturlarının) hüquqi
və əsasnamə qaydaları, tarif və qiymətləri, İnternetə qoşulmaq üçün Provayderin həyata
keçirdiyi xidmətlərə tətbiq edilən qiymətlərin hesablama əmsalları dəyişərsə, mövcud
tariflərə və hazırkı Müqaviləyə edilən dəyişikliklər qüvvəyə minməzdən əvvəl Provayder, 1
gündən gec olmayaraq yazılı şəkildə Abonentə mə’lumat verilməsini tə’min edəcəkdir.
4.2. Əgər, Abonent hazırkı Müqavilədə qeyd olunan tariflərə edilən dəyişiklikləri qəbul
etməzsə, o zaman bu dəyişiklikləri qəbul etmədiyi haqda yazılı şəkildə Provayderə
bildirməlidir.
5. Tərəflərin məs’uliyyəti
5.1. Abonent şəxsən özü və ya onun şəbəkə rekvizitlərindən istifadə edən tərəfdən 3-cü
şəxsə (fiziki və hüquqi şəxslərə) internet xidmətlərindən istifadə qaydaları üzrə qəsdən
vurduğu maddi və mə’nəvi zərərə görə məs’uliyyət daşıyır.
5.2. Provayder, Abonenti müvəqqəti olaraq aşağıdakı hallarda İnternet xidmətlərinin
göstərilməsindən məhrum edə bilər:
a) Abonent tərəfindən digər abonentlərin (hüquqi və fiziki şəxslərin) və Provayder işçi
personalının nüfuzuna zərər gətirən mə’lumatın şəbəkəyə ötürülməsi halında;
b) Abonent, “Telekommunikasiya haqqında” qanuna və digər qanunvericilik aktlarına zidd
hərəkətlərə yol verdikdə;
v) Provayder və onun abonentlərinin kompüterlərinin proqram hissəsinə icazəsiz qoşulması
və onu ziyana mə’ruz qoyması durumunda;
6. Müqaviləyə xitam verilməsi şərtləri
6.1. Müqavilə, abonentin təşəbbüsü ilə son ödənilmiş ayın axırında Provayderə yazılı
formada xəbərdarlıq məktubu göndəriməklə öz qüvvəsini itirə bilər.
6.2. Müqavilə şərtlərini abonent yerinə yetirməkdə və bu Provayder tərəfindən yazılı
formada əsaslandırıldığı zaman Müqavilə öz qüvvəsini itirə bilər.
6.3. Müqavilə öz qüvvəsini 6.1., 6.2. bəndlərində göstərilmiş maddələrdən fərqli olan
səbəblərdən itirdiyi zaman, qarşılıqlı hesablaşma və kompensasiya ilə əlaqədar məsələlərin
həlli, əvvəlcə tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında həll olunmalıdır. Əks təqdirdə iqtisadiyyat
məhkəməsinə müraciət olunmalıdır.
6.4. Mövcud Müqavilənin həyata keçirilməsinə mane olan Fors-Major hallarında tərəflərin
bir-birilərinə qarşı heç bir qarşılıqlı tələbləri irəli sürülməməlidir.
7. Müqavilənii müddəti və tərəflərin hüquqi ünvanları
7.1. Hazırkı Müqavilə, tərəflərin imzaladığı andan qüvvəyə minir və tərəflərdən birinin
yazılı e’tirazı olmadığı təqdirdə qüvvədə qalır.
7.2. Tərəflər, Müqavilədə qeyd olunan hüquqi ünvanın, bank hesabının və digər rekvizitlərin
dəyişməsi haqqında 2 gündən gec olmamaq şərtilə yazılı olaraq bir-birlərinə mə’lumat
verməlidirlər.
7.3. Tərəflərin ünvanları, bank hesabı və digər rekvizitləri:
Abonent:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Provayder:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Əlavə № 2
«İnternet

xidmətləri

üçün

tariflər»

Preyskurantı**

(__________________ 200 ____-ci ilə olan vəziyyət)
1. İnternetə qoşulma (dial-up IP və POP 3 e-mail)
İlkin qeydiyyat
İlkin qeydiyyat (e-mail istifadəçiləri üçün)
İlkin installasiya
Sonrakı installasiya
Aylıq abonent haqqı:
ON-LINE rejimində
İnternetdə işləyən zaman istifadə haqqı
Poçt qutusu (e-mail)

_______ man.
_______ man.
_______ man.
_______ man.
_______ man.
_______ man.
_______ man.
_______ man.

2. Elektron poçt UUCP (e-mail)
Qeydiyyat
İlkin
Sonrakı
Elektron poçtdan istifadə üçün aylıq abonent haqqı
Mə’lumat göndərmə VDT ölkələrinə
Mə’lumat göndərmə və qəbul etmə
Xarici dövlətlərə/Xarici dövlətlərdən
Mə’lumat göndərmə Azərbaycan Respublikası daxilində

_______ man.
_______ man.
_______ man.
_______ man./aylıq
_______ man./kb
_______ man./kb
_______ man./kb
_______ man./kb

3. Ayrılmış asinxron kanallara görə qoşulma haqqı
Qoşulma sür’əti
İlkin qoşulma
4.4 k
_______ man.
19.2 k
_______ man.

Aylıq ödəmə
_______ man.
_______ man.

28.8 k
Minimum
məbləği

ödənəcək

_______ man.
avans _______ man.

Əlavə məlumat almaq üçün

_______ man.
_______ man.

Tel:
FAX:
e-mail:

M.Y.
İmza

İnternet rabitəsi xidmətlərindən istifadə Qaydaları”na dəyişikliklər
Azərbaycan Respublikası Rabitə və
İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin 135 nömrəli
09.08.2007-ci əmri ilə
təsdiq edilmişdir
“İnternetrabitəsixidmətlərindənistifadəQaydaları”na dəyişikliklər
1. Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin 24 fevral 2000-ci il tarixli 46 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 14 mart
2000-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmış (şəhadətnamə 598) “İnternet rabitəsi
xidmətlərindən istifadə Qaydaları”na aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci bölmənin birinci və dördüncü abzaslarında “Rabitə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununa” sözləri “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.2. 4.1-ci bəndin d) yarımbəndində, 4.6-cı , 8.1-ci bəndlərdə “Rabitə Nazirliyi ” sözləri
ismin müvafiq hallarda “Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ” sözləri ilə əvəz
edilsin
1.3. 4.2-ci bəndin a) yarımbəndində və Əlavə №1 “İnternet xidmətləri üçün Müqavilə”nin
5.2-ci bəndinin b) yarımbəndində “Rabitə haqqında” sözləri “Telekommunikasiya haqqında”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4. Əlavə №1-in 4.1-ci bəndində “Rabitə Nazirliyi” sözləri “Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.5. “Əlavə №-2 “İnternet xidmətləri üçün tariflər preyskurantı”nın qeyd hissəsi çıxarılsın.

