
- müqavilə ilə müəyyən edilmiş təzyiqdə, 
habelə dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətdə 
fasiləsiz və etibarlı şəkildə qazla təmin edilməsini 

Paylayıcıdan tələb etmək; 

- Paylayıcı tərəfindən müqavilənin, 

“Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin 

pozulduğu hallarda, həmin halların aradan 

qaldırılmasını ondan tələb etmək; 

- qazın verilməsinin dayandırılmasına 

səbəb olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan və 
müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra bir iş 
günü müddətində qazın verilməsinin bərpa 

edilməsini Paylayıcıdan tələb etmək; 

- qazlaşdırılmış ərazidə və (və ya) yaşayış 
sahəsində olan qaz qurğusuna texniki baxış 
keçirmək üçün Paylayıcıdan, Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin və Sənaye və Energetika 

Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələrindən 

tapşırıq sənədinin surətini tələb etmək; 

- qaz qurğularına altı ayda bir dəfədən az 

olmayaraq, texniki baxış keçirilməsini 

Paylayıcıdan tələb etmək; 

- Paylayıcının təqsirli hərəkətləri 
(hərəkətsizliyi), habelə müqavilə üzrə müəyyən 

edilmiş vəzifələrin lazımınca icra edilməməsi 

nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini  

- Paylayıcıdan tələb etmək; 

- bu Müqavilənin şərtlərindən irəli gələn 

və qazdan istifadəni tənzimləyən normativ 

hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş hüquqları 

həyata keçirmək. 

- Müqavilə iki nüsxədə tərtib edilir və hər 
iki nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla, 

tərəflərin hər birində bir nüsxəsi saxlanılır. 

 

 
 

Qəza təhlükəsi və qəza hadisəsi ilə 
əlaqədar aşağıdakı nömrəli telefonlarla 
xəbər verilməlidir: 

 
- Qaz qəza xidməti: 104 
- Yanğınsöndürmə xidməti: 101 
- Polis: 102 
- Təcili tibbi yardım: 103 
- FHN: 112 

 

 
Nəşr olunmuş bu buklet “Şəffaflıq 
Azərbaycan” Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 
İctimai Birliyi tərəfindən Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin 
(USAID) maliyyə dəstəyi ilə həyata 
keçirilən “İctimai Maraqların Müdafiəsi və 
Hüquqi Məsləhət Mərkəzləri” layihəsi 
çərçivəsində ərsəyə gəlmişdir, və məzmun 
USAID və ABŞ hökumətinin rəsmi 
mövqeyini əks etdirməyə bilər.  
 
“Şəffaflıq Azərbaycan” və ALAC layihəsi 

haqqında əlavə məlumat almaq üçün 

www.transparency.az internet səhifəsinə 
müraciət edə bilərsiniz. 

 

 

 

 

Qaynar Xətlər 

 

Bakı   088 707 07 07 

Gəncə   088 202 02 02 

Lənkəran  088 303 03 03 

Quba   088 404 04 04 

Şəki   088 505 05 05 

         

 

 
MƏİŞƏT ABONENTLƏRİ ÜÇÜN 

QAZDAN İSTİFADƏ 
QAYDALARI 

 
 

 
 

 
“Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa görə, qaz 

paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-

satqısı müqavilə əsasında həyata keçirilir. Qaz 

paylayıcısı aşağıdakı hallarda qazın verilməsini 

dayandıra bilər: 
- istehlakçının müvafiq yazılı müraciəti 

(qaz təchizatının dayandırılmasının səbəbi və 
müddəti göstərilməklə) olduqda; 

- təmir-profilaktika və qəza işləri 
görüldükdə, o cümlədən baş verən yanğının və ya 

qaz sızmasının qarşısı alındıqda; 

- istehlakçının qaz qurğusu müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət 
standartlarının tələblərinə cavab vermədikdə; 



- paylayıcının istehlakçıya verdiyi qazın 

sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı istehlakçıya 

paylayıcı tərəfindən təqdim edildikdən 

(göndərildikdən) sonra bir ay müddətində tam 

ödənilmədikdə; 
- paylayıcı ilə müvafiq müqavilə 

bağlanmadıqda; 

- məhkəmənin qərarı ilə. 
Qaz paylayıcısı istehlakçıya verdiyi qazın 

dəyərini yalnız sayğacın göstəricilərinə əsasən 

tam hesablamalıdır və hər ay istehlakçıya 

məlumat (hesab) təqdim etməlidir 

(göndərməlidir). 

Fiziki şəxs olan istehlakçıların sayğaclarla 

təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və 
dəyişdirilməsi qaz paylayıcısı hesabına həyata 

keçirilir. 

 

 
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qаzdаn 
istifadə Qaydaları”na görə, qaz paylayıcısı 

tərəfindən istehlakçının qazla təchiz edilməsi 

qazın alqı-satqı müqaviləsinə əsasən həyata 

keçirilir. Həmin müqaviləyə qaz paylayıcısı ilə 
istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans 

mənsubiyyəti sərhədini müəyyən edən akt əlavə 
edilir. 

       Qəza işləri görüldüyü, o cümlədən baş 
verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı 

alındığı hallar istisna olmaqla, digər hallarda 

qazlaşdırılmış əraziyə və (və ya) yaşayış 
sahəsinə qazın alqı-satqısı barədə müqavilədə 
nəzərdə tutulmuş bildiriş göndərilməklə, həmin 

qazlaşdırılmış obyektə qaz paylayıcısının, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Sənaye və 
Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli 
nümayəndələri, onların təmsil etdiyi orqanın 

qazlaşdırılmış obyektə daxil olmaq icazəsi və 
səbəbi haqqında yazılı sənədin əslini və 
xidməti vəsiqələrini təqdim etməklə buraxıla 

bilərlər. 
 

 
 

Qaz paylayıcısı istehlakçını qazın alqı-satqı 

müqaviləsində göstərilən keyfiyyətdə və həcmdə, 
habelə dövlət standartlarının tələblərinə uyğun 

qazla təmin etməlidir. 

Qaz sayğacı ilə təchiz edilmə, onun 

quraşdırılması və dəyişdirilməsi fiziki şəxs olan 

istehlakçıya münasibətdə qaz paylayıcısı 
hesabına həyata keçirilir. 

Qaz sayğaclarının növbəti dövlət 
yoxlanılmasından keçirilməsinə görə 
istehlakçılardan vəsait tələb etmək qadağandır. 

Fiziki şəxs olan istehlakçıların qaz 

sayğaclarının işlək vəziyyətdə saxlanılmasına 

görə cavabdehliyi qaz paylayıcısı daşıyır. 

       Zədələnmiş qaz sayğacının (hesablama 

mexanizmlərinin sıradan çıxması, baxış 
pəncərəsinin sınması, qoruyucu plombların 

qırılması, texniki nasazlıqlar və s.) təmir 

olunması, həmin sayğacın dövlət 
yoxlanmasından keçirilməsi, dəyişdirilməsi və 
quraşdırılması müraciət edildiyi gündən 

başlayaraq 15 iş günündən gec olmayaraq qaz 
paylayıcısı tərəfindən həyata keçirilir. 

Qaz paylayıcısı istehlakçıya verdiyi qazın 

dəyərini yalnız qaz sayğacının göstəricilərinə 
əsasən tam hesablamalıdır 

və hər ay istehlakçıya hesab 

təqdim etməlidir 

(göndərməlidir). “Smart-

kart” tipli qaz sayğacı olan 

istehlakçıya istifadə etdiyi 

qazın dəyəri haqqında 

hesabın qaz paylayıcısı 

tərəfindən istehlakçıya təqdim 

edilməsi (göndərilməsi) tələb 

edilmir. İstehlakçı tərəfindən 

qazın hesabı tam ödənildikdən 

sonra, qaz paylayıcısı tərəfindən 

yol verilmiş səhvə görə düzgün 

hesablanmamış qazın dəyərinin qaz paylayıcısı 

istehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb edə 
bilməz. 

İstifadə olunan 
qazın dəyəri yalnız bank 
və ya poçt şöbələri 
vasitəsilə ödənilir. 

Qaz paylayıcısının 

istehlakçıya verdiyi qazın 

sayğacla 

müəyyənləşdirilən hesabı istehlakçıya paylayıcı 

tərəfindən təqdim edildikdən (göndərildikdən) 

sonra bir ay müddətində tam ödənilməlidir. 

Qazın alqı-satqısı barədə müqaviləyə görə, 
İstehlakçının aşağıdakı hüquqları vardır: 


