
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  
Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin 

tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza 

 

 

I bölmə 
Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrinə işçilərin  
işə qəbulu və yerdəyişməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və 

normativ baza 
 

 

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrinə işçilərin işə qəbulu 

və yerdəyişməsi aşağıdakı qaydada tənzimlənir: 

 

Ümumtəhsil müəssisələrinin direktorları Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin 
əmri ilə işə təyin edilir ( “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.0.13 
və 30.2-ci maddələri; Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturası barədə” 26.08.2008-ci il tarixli 1019 nömrəli,  
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturasına qismən dəyişiklik 
edilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli, 126 nömrəli və “Ümumi təhsil müəssisələrinin 
direktoru vəzifəsinə işə qəbul və direktorların yerdəyişməsi barədə” 11.03.2016-cı il tarixli 
143 nömrəli  əmrləri ). 

 
Ümumi təhsil müəssisələrində işə yeni direktor müavinlərinin (təsərrüfat işləri üzrə 

direktor müavinləri istisna olmaqla) qəbulu ümumi təhsil müəssisəsində müəllim işləyən, 
pedaqoji və ya idarəetmə sahəsi üzrə ali təhsili, ən azı 3 il fasiləsiz pedaqoji stajı olan 
şəxslərin vəzifədə irəli çəkilməsi, yaxud Təhsil Nazirliyinin razılığı ilə yerli təhsili idarəetmə 
orqanı tərəfindən proqram təminatı tətbiq edilməklə mərkəzləşdirilmiş müsabiqə yolu ilə 
həyata keçirilir.  (“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.0.13 və 30.2-
ci maddələri; Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi sisteminin nomenklaturası barədə” 26.08.2008-ci il tarixli 1019 nömrəli,  
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturasına qismən dəyişiklik 
edilməsi barədə” 24.11.2014-cü il tarixli, 1146 nömrəli əmrləri; AR TN – ƏMR - F-346 - 
Qaydalar – 4.9.). 

Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə müddətsiz müqavilə ilə 
ixtisaslı müəllim kadrlarının işə qəbulu Nazirlik tərəfindən mərkəzləşdirilmiş müsabiqə yolu 
ilə həyata keçirilir. Müsabiqənin keçirilmə vaxtı hər il Nazirlik tərəfindən 
müəyyənləşdirilərək elan edilir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün Təhsil Nazirliyinin rəsmi 
İnternet saytında ( www.edu.gov.az ; www.miq.edu.az ) «Müəllimlərin işə qəbulu üzrə 
müsabiqə» səhifəsinə daxil olub elektron ərizə doldurulmalıdır. Elektron ərizələrin qəbulu 
vaxtı hər il Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir və elan edilir (Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin 08.05.2018-ci il tarixli F-346 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil 
müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu 
və yerdəyişməsi Qaydaları” – bundan sonra  AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 4.1). 

Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini pedaqoji 
ixtisaslar üzrə bitirmiş və dövlət nümunəli təhsil sənədi (diplom) almış, xarici ölkədə aldığı 
təhsil haqqında sənədi tanınmış və ekvivalentliyi müəyyən edilmiş Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı və ya Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə 
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verilmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər iştirak edə bilərlər.  (AR TN – ƏMR - 
F-346 - Qaydalar – 4.2). 

Müsabiqə başa çatdıqdan sonra tutulmayan və ya yeni yaranan vakant yerlərə müvafiq 
keçid balını toplayan namizədlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbulu Nazirlik tərəfindən 
proqram təminatı tətbiq edilməklə mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. Müəllimlərin 
işə qəbulu üzrə müsabiqənin nəticələrinə əsasən müddətli müqavilə ilə işə qəbul edilmiş 
müəllimlər mərkəzləşdirilmiş müsabiqə yolu ilə işə qəbul edilmiş hesab olunurlar. (AR TN – 
ƏMR - F-346 - Qaydalar – 4.5.). 

 
Mövcud qaydalara əsasən ümumi təhsil müəssisələrinin ixtisası üzrə dərs yükü ilə təmin 

edilmiş direktor müavinlərinin tutduqları vəzifədən azad edilərkən işlədikləri məktəbdə 
müəllim kimi saxlanılması və ya həmin müəssisədə vakant yer olmadığı halda, rayonun 
(şəhərin) müvafiq fənn üzrə müəllimə tələbat olan digər məktəbində müəllim kimi işlə təmin 
edilməsi rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) ilə razılaşdırılmaqla ümumi təhsil 
müəssisəsinin direktoru tərəfındən həyata keçirilir. (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 
4.8.) 

Sosial məzuniyyətdə olan müəllimlərə hər dərs ilinin əvvəlində tarifləşmə cədvəlində 
həftəlik dərs yükü ayrılır və əmrləşdirilir. Sosial məzuniyyətdə olan müəllimlərin dərs yükü 
ilə bağlı aşağıdakı ardıcıllıq gözlənilməklə qərar qəbul edilir: 

-dərs yükü müəssisədə çalışan ixtisaslı müəllimlər arasında bölüşdürülür; 

-tabeçilik üzrə təhsili idarəetmə orqanının razılığı əsasında digər məktəblərdən 
əvəzçiliklə ixtisaslı müəllim dəvət edilir. 

Qeyd olunanlar mümkün olmadığı halda sosial məzuniyyət yerinə müddətli əmək 
müqaviləsi ilə müəllimlərin işə qəbulu Qaydaların 4.5-ci bəndinə uyğun tənzimlənir. (AR 
TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.6.) 

 

Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumtəhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə 
işləyən müəllimlərin iş yerinin digər ümumtəhsil müəssisələrinə dəyişdirilməsi 
mərkəzləşdirilmiş müsabiqə yolu ilə proqram təminatı tətbiq olunmaqla həyata keçirilir. 
Müəllimlərin iş yeri diaqnostik qiymətləndirmədə və ya işə qəbul üzrə müsabiqədə iştirak 
etdiyi ixtisas üzrə dəyişdirilir. (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 3.1) 

İlk peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrindən, digər dövlət qurumlarının tabeliyindəki 
və özəl təhsil müəssisələrindən müəllimlərin iş yerinin Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan 
ümumi təhsil müəssisələrinə dəyişdirilməsi müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə yolu ilə 
həyata keçirilir.  (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 3.2) 
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.04.2010-cu il tarixli 67 nömrəli qərarı ilə 
tənzimlənən həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu müəssisədə işləyən gənc 
mütəxəssislərin qərarda nəzərdə tutulmuş müddət başa çatanadək iş yerinin 
dəyişdirilməsinə icazə verilmir. Bu şəxslərin əri və ya arvadı hərbçi olduqda, şəhid ailəsinin 
üzvü olduqda və ya ailə vəziyyəti ilə bağlı problemlər olduğu hallarda məsələyə fərdi 
qaydada Nazirlik tərəfindən baxılır. (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 3.3) 
 
Vakansiyalara yerləşdirilmə zamanı Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi və ya diaqnostik 
qiymətləndirilmədə toplanılan bal əsas götürülür. Namizədlər Müəllimlərin işə qəbulu üzrə 
müsabiqədə və ya Diaqnostik qiymətləndirilmədə 2 və ya daha çox sayda iştirak 
etmişlərsə, üstünlük verdikləri balla müsabiqəyə qatıla bilərlər. (AR TN – ƏMR - F-346 - 
Qaydalar – 3.4.) 
 
Aşağıda qeyd olunan sosial amillərlə əlaqədar namizədlərin topladıqları bal artım əmsalı 
ilə hesablanır: 
- Əri və ya arvadı hərbçi və ya özü şəhid ailəsinin üzvü olan namizədlərin topladıqları bal 
1,1 (bir tam onda bir) artım əmsalına vurularaq hesablanır; 
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- İş yerini özünün faktiki yaşayış yeri və ya qeydiyyatda olduğu ərazidə yerləşən 
həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilən müəssisəyə dəyişdirən namizədlərin topladıqları bal 
1,05 (bir tam yüzdə beş) artım əmsalına vurularaq hesablanır; 
- Qeyd olunan hallardan hər iki şərti ödəyən namizədlərin topladığı bal ən yüksək artım, 
yəni 1,1 (bir tam onda bir) artım əmsalına vurularaq hesablanır. (AR TN – ƏMR - F-346 - 
Qaydalar – 3.5.) 

 

Ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin 
tədris ili ərzində qarşılıqlı razılıq əsasında dəyişdirilməsi məsələsinə Nazirlik tərəfindən 
fərdi qaydada baxılır. Bu halda müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilmədə göstərdiyi 
nəticə, müəssisələrin yerləşdiyi rayon və şəhər, dərs yükünün həcmi və digər amillər 
nəzərə alınır (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 3.6.). 

 

Müsabiqənin yekun nəticələrinə əsasən iş yerini dəyişən və işə qəbul olunan 
müəllimlərin siyahısı Nazirliyin internet saytında yerləşdirilir, müvafiq siyahılar 
müşayiətedici məktubla aidiyyəti təhsili idarəetmə orqanlarına və ərazi maliyyə 
hesablaşma mərkəzlərinə göndərilir. Nazirliyin göndərişi əsasında təhsil müəssisəsinin 
rəhbəri ilə müəllim arasında əmək müqaviləsi bağlanılır və əmrlə rəsmiləşdirilir. (AR TN – 
ƏMR - F-346 - Qaydalar – 5.12) 

 

Müəssisələrdə digər kadrların (müəllim köməkçiləri, tərbiyəçilər, defektоlоqlar, 
lоqоpedlər, praktik psiхоlоqlar, məktəb uşaq birliyi təşkilatı rəhbərləri, laborantlar, 
kitabxana müdiri və kitabхanaçılar) işə qəbulu və yerdəyişməsi tabelik üzrə təhsili 
idarəetmə orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Qeyd olunan kateqoriyadan 
olan işçilərin çalışdıqları və yaxud digər ümumi təhsil müəssisəsinə müəllim vəzifəsinə işə 
qəbul edilməsi yalnız Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. (AR 
TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 4.6). 

 
Müəssisələrdə vakant olan gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbəri vəzifəsinə işə qəbul 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin strukturuna daxil olan yerli 
idarəetmə orqanları ilə razılaşdırmaqla təhsili idarəetmə orqanının müəyyən etdiyi 
qaydada həyata keçirilir.  (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 4.7.) 

 

Ümumi, xüsusi və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində texniki işçilərin işə qəbulu 
fəhlə peşələrinin müvafiq Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçalarındakı şərtlər 
gözlənilməklə müəssisə rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir. 

 

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin direktorları Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
nazirinin əmri ilə işə təyin edilir ( Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturası barədə” 26.08.2008-ci il tarixli 
1019 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturasına 
qismən dəyişiklik edilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli, 126 nömrəli əmrləri ). 

 

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə pedaqoji işçilərin (dərnək rəhbəri, məşqçi-
müəllim, təlimatçı və s.) işə qəbulu müvafiq təhsili idarəetmə orqanının razılığı ilə 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir (Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 
15.02.2012-ci il tarixli, 46-25-883/16 №li məktubu). 

 

QEYD 
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 İnzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə əlaqədar işdən kənarlaşdırılmış 
müəllimlərin pedaqoji işə qaytarılması məsələsinə mövcud qanunvericilik və Qaydalar 
əsasında baxılır ( AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 1.4).    

 Müəllimlərin yalnız fakultativ, fərdi və qrup, dərsdənkənar məşğələlər və 
məktəbə hazırlıq qrupları üçün ayrılmış saatlara işə qəbuluna icazə verilmir. ( AR 
TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 4. 3.) 

 

  Ümumi təhsil müəssisələrində ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq 10 il müddətsiz 
müqavilə ilə müəllimlik fəaliyyəti göstərmiş və 3 ildən az müddətə işdən ayrılmış, bilik və 
bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsində iştirak etmiş şəxslər qiymətləndirmə 
nəticələrinə uyğun müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin birbaşa vakansiya seçimi 
mərhələsində iştirak edə bilərlər. ( AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 5.6.) 

 

Müəssisələrdə vakant yerlər müəssisə rəhbərliyi tərəfindən işləyən müəllimlər arasında 
dərs bölgüsü varislik və proporsionallıq prinsipləri gözlənilməklə, "Dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan 
müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 16.01.2015-ci il tarixli 994 nömrəli Sərəncamına, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və 
bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin, həmin müəssisələrin 
direktor və direktor müavinlərinin vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin, vəzifə 
maaşlarına əlavələrin məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında" 11.07.2016-cı il tarixli 270 
nömrəli qərarına və "Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin və ümumtəhsil 
fənlərini tədris edən digər pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsinin aparılması qaydalarının təsdiqi və diaqnostik qiymətləndirilmənin 
keçirilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 04.08.2017-ci il tarixli 236-
1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalara və bu Qaydalara uyğun  aparılmaqla 
müəyyənləşdirilir. ( AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.1) 

 Müəllimlərin yeni tədris ili üçün dərs yükü müəssisə rəhbəri tərəfindən müəllimlər 
əmək məzuniyyətinə çıxanadək müəyyənləşdirilir və onlara bu barədə məlumat 
verilir. Müəllimlərin dərs yükü tədris ili ərzində, bir qayda olaraq, sabit saxlanılır. 
Dərs yükü bölüşdürülərkən mövcud qanunvericiliyin və təlimati sənədlərin 
tələbləri, müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirmədə göstərdiyi nəticələri müəssisə 
rəhbərliyi tərəfindən nəzərə alınır. Dərs bölgüsü aparılarkən müəssisədə işləyən 
müəllim üçün həftəlik dərs yükü 18 saat (bu zaman həftəlik dərs yükü 2 
stavkadan artıq olmamalıdır) müəyyənləşdirilir. Vakant dərs yükü 18 saatdan az 
olarsa, həmin saatlar ilk növbədə müəssisənin ixtisaslı müəllimləri arasında 
bölüşdürülür. Müəssisədə hər hansı ixtisasdan kadr olmadıqda, həmin ixtisas 
üzrə tədris planına əsasən müəyyənləşdirilmiş həftəlik dərs yükü 18 saatadək 
olduğu halda, yerli təhsili idarəetmə orqanının və ərazi maliyyə hesablaşma 
mərkəzinin razılığı ilə müəssisə rəhbəri tərəfindən digər müəssisələrdən 
əvəzçiliklə və ya saathesabı qaydasında müəllim dəvət olunur. Bu mümkün 
olmadıqda həmin dərs saatları vakant hesab olunur və Nazirliyin internet 
səhifəsində elan edilir. ( AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.2). 

 Çalışmanın yaş həddinə çatmış işçilərlə əmək müqaviləsinin müddəti 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcələsinin 10-1-ci maddəsi və Nazirliyin 
15.07.2011-ci il tarixli 1404 nömrəli əmri ilə müəyyənləşdirilmiş tələblər və 
meyarlar (son 1 ildə haqqında intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiq edilməməsi, 
elmi dərəcə və ya elmi adının olması, dövlət təltifi ilə təltif edilməsi, 
attestasiyadan 2 dəfə müvəffəqiyyətlə keçməsi, müəllimlər arasında keçirilən 
respublika səviyyəli müsabiqələrin qalibi olması, müəssisədə ixtisaslı kadr 
olmadıqda və ya işçini başqa işçi ilə əvəz etmək mümkün olmadıqda, səhhəti 
vəzifəsinin icrasına imkan verdiyi halda, işlədiyi kollektivdə və cəmiyyətdə nüfuza 
malik olması) və həmin fəndən ixtisaslı müəllimlərin orta dərs yükü 18 saatdan 
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aşağı olmaması şərti gözlənilməklə tabelik üzrə təhsili idarəetmə orqanının və 
aidiyyəti ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzinin razılığı əsasında müəssisə 
rəhbəri tərəfindən hər dəfə cari tədris ilinin sonuna kimi uzadıla bilər. Bu zaman 
işçinin diaqnostik qiymətləndirilmədə göstərdiyi nəticə də nəzərə alınmalıdır. 
Qeyd edilən meyarlar çərçivəsində çalışma müddətinin 5 ildən çox uzadılmasına 
yol verilmir. ( AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.3) 

 Çalışmanın yaş həddinə çatmış işçilərlə əmək müqaviləsinin 5 ildən artıq 
müddətə uzadılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31.10.2011-ci 
il tarixli 180 nömrəli qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş meyarlar (Azərbaycan 
Respublikasının orden və medalları ilə təltif edilməsi, Azərbaycan 
Respublikasının fəxri adlarına layiq görülməsi, işlədiyi sahə üzrə elmi dərəcəsinin 
və ya elmi adının olması, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və ya 
müxbir üzvü olması, Dövlət mükafatı laureatı olması, 1991-ci il oktyabrın 18-dək 
orden və medallarla təltif edilməsi) gözlənilməklə tabelik üzrə təhsili idarəetmə 
orqanının və ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzinin razılığı əsasında müəssisə 
rəhbəri tərəfindən hər dəfə cari tədris ilinin sonuna kimi uzadıla bilər. ( AR TN – 
ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.4) 

 Çalşmanın yaş həddinə çatmış Azərbaycan dili və ədəbiyyat, ibtidai sinif, 
riyaziyyat və xarici dil müəllimləri ilə əmək münasibətləri “Çalışmanın yaş 
həddinə çatmış müəllimlərlə müddətli əmək müqaviləsinin bağlanılması 
prosedurları barədə” Nazirliyin 02.04.2018-ci il tarixli F-223 nömrəli əmrinə uyğun 
tənzimlənir. ( AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.5.) 

 Müvafiq sahə üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən hər bir müəssisənin çalışma 
müddəti uzadılmış işçilərinin sayı həmin müəssisənin işçilərinin sayının 2 faizindən artıq 
ola bilməz. Müəssisənin işçilərinin sayı 100 nəfərdən az olduqda, çalışma müddəti 
uzadılmış işçilərin sayı iki ştat vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırılır (AR ƏM – maddə 10-1). 

 “Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən kompyuter sinif laborantlarının vəzifə 
uyğunluğuna dair aparılmış monitorinqin nəticələri: mövcud vəziyyət, problemlər və onların 
həlli yolları barədə” Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 17.10.2012-ci il tarixli qərarına əsasən 
kompyuter laborantı Dövlət Proqramı çərçivəsində İKT üzrə vahid proqram və strategiyası 
əsasında təlim kurslarından keçməlidir. 

 Bütün təhsil müəssisələrində sosial məzuniyyətə çıxmış müəllimlərin dərs yükü ilk 
növbədə həmin təhsil müəssisəsində çalışan ixtisaslı kadrlara verilməlidir. 

 İşə qəbul edilən pedaqoji kadrların təhsili, stajı, iş təcrübəsi və s. əsas götürülməklə 
ödəniş dərəcələri üzrə qoyulmuş tələblərə cavab verməlidir. 

 

 

Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları, forması, məzmunu və 

müddəti: 

 

Əmək müqavilələri sərbəst bağlanır. Əmək münasibətləri yaratmayan və ya yaratmaq 
istəməyən heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz (AR ƏM - maddə 
42). 

Əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri işəgötürən, digəri isə işçidir (AR ƏM - maddə 42). 

15 yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər 
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab 
edilmiş şəxslə əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz (AR ƏM - maddə 42). 

Əmək müqaviləsi müddətsiz və ya müddətli bağlanılır. Müddətli əmək müqaviləsi 
tərəflərin razılaşdığı müddətə bağlanılır. (AR ƏM - maddə 45.1). 

Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması göstərilməmişdirsə, həmin 
müqavilə müddətsiz bağlanmış hesab edilir (AR ƏM - maddə 45.2). 
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Müddəti müəyyən edilmədən bağlanmış əmək müqaviləsi hər iki tərəfin razılığı olmadan 
birtərəfli qaydada müddətli əmək müqaviləsi ilə əvəz edilə bilməz (AR ƏM - maddə 45.3). 

Əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi şərtlərinə görə işin və ya göstərilən xidmətlərin 
daimi xarakterə malik olduğu qabaqcadan bəlli olduğu hallarda, AR ƏM-nin 47-ci 
maddəsi ilə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, əmək müqaviləsi müddəti müəyyən 
edilmədən bağlanmalıdır (AR ƏM - maddə 45.4). 

 Müddətli əmək müqaviləsi fasiləsiz olaraq 5 ildən artıq müddətə davam edərsə, 
müddətsiz əmək müqaviləsi hesab edilir (AR ƏM - maddə 45.5). 

 

QEYD 

 
Aşağıdakı hallarda əmək müqaviləsi müəyyən müddətə bağlanıla bilər (AR ƏM - 

maddə 47) : 
- işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi, ezamiyyətdə, məzuniyyətdə olması, 

habelə iş yeri və vəzifəsi saxlanılmaqla qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər 
hallarda müəyyən səbəbdən müvəqqəti olaraq işə çıxmaması ilə əlaqədar onun 
əmək funksiyasının başqa işçi tərəfindən icrasının zəruriyyəti olduqda; 

- təbii və iqlim şəraitinə və ya işin xüsusiyyətinə görə il boyu görülə bilməyən 
mövsümü işlərin yerinə yetirilməsi zamanı; 

- işin həcminin və davamiyyətinin qısamüddətli olduğu təmir-tikinti, quraşdırma, yeni 
texnologiyanın tətbiqi və mənimsənilməsi, təcrübə-sınaq işlərinin aparılması və bu 
qəbildən olan digər işlərin görüldüyü hallarda;  

- müvafiq vəzifə (peşə) üzrə əmək funksiyasının mürəkkəbliyi, məsuliyyətliliyi 
baxımından işçinin əmək və peşə vərdişlərinin mənimsənilməsi, yüksək peşəkarlıq 
səviyyəsinin əldə edilməsi tələb olunan (stajkeçmə dövrü və s.) hallarda; 

- işçinin şəxsi, ailə-məişət vəziyyəti ilə bağlı olan, o cümlədən işləməklə yanaşı təhsil 
aldığı, müəyyən səbəbdən müvafiq yaşayış məntəqəsində müvəqqəti yaşadığı, 
pensiya yaşına çatdıqda işləmək istəyi olduğu hallarda; 

- Müvafiq icra hakimiyyəti (Dövlət Məşğulluq Xidməti) orqanının göndərişi ilə haqqı 
ödənilən ictimai işlər görülərkən; 

- AR ƏM-nin 6-cı maddəsinin «c» bəndində göstərilən orqanlar (AR Milli Məclisinin 
deputatları və bələdiyyələrə seçilmiş şəxslər) istisna olmaqla seçkili orqanlarda 
(təşkilatlarda, birliklərdə) seçkili vəzifələrə seçilərkən; 

- Tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl edilməklə onların qarşılıqlı razılığı ilə; 
- AR ƏM-nin 46.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada (Müvafiq işlərin 

görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi (tikinti-təmir, yükləmə-boşaltma, məişət, 
ticarət, əkin-biçin, heyvandarlıq işləri) iki və daha çox işçi qrupu tərəfindən 
kollektiv halında həyata keçirilməklə əmək müqaviləsinin bağlanması 
kollektivin (briqadanın, işçi qrupunun) hər bir üzvünün yazılı razılığı ilə yol 
verilir. Bu halda işçilər, işəgötürənlə kollektiv əmək müqaviləsi bağlamaq 
üçün bir nümayəndəsini müvəkkil edir) işçilərlə briqada, işçi qrupu halında 
kollektiv əmək müqaviləsi bağlandıqda; 

- Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 
 
 

 

Əmək müqaviləsinin forması 

 

Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır (AR ƏM - maddə 44). 

Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi AR ƏM-ə əlavə edilmiş nümunəvi formaya uyğun 
tərtib edilir (AR ƏM - maddə 44). 



Əmək müqaviləsi iki nüsxədən az olmayaraq tərtib olunub tərəflərin imzası (möhürü) ilə 
təsdiq edilir və onun bir nüsxəsi işçidə, digər nüsxəsi isə işəgötürəndə saxlanılır (AR ƏM - 
maddə 44). 

 

QEYD 

 

 Əmək müqaviləsinin bağlanılması, ona dəyişiklik edilməsi və ya xitam verilməsi (AR 
ƏM-nin 7-ci maddəsinin 2-1-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla) bununla 
bağlı elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil edilmiş 
əmək müqaviləsi bildirişinin həmin elektron informasiya sistemində qeydiyyata 
alınmasından və bu barədə işəgötürənə elektron qaydada məlumat göndərilməsindən 
sonra hüquqi qüvvəyə minir (AR ƏM - maddə 49). 

 Elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil edilmiş 
əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması barədə 1 iş günündən gec olmayaraq 
sistem vasitəsilə işəgötürənə elektron qaydada məlumat göndərilir (AR ƏM - maddə 49). 

 Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə 
gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi 
bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə 
qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə 
etməklə bağlı qaydalar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikası Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsı Nazirliyi) tərəfindən müəyyən edilir (AR ƏM - maddə 49). 

 İstər bilavasitə əmək müqaviləsi bağlanarkən, istərsə də əmək münasibətləri 
prosesində işəgötürən etibar edərək verdiyi əmlakın maddi və ya digər sərvətlərin 
saxlanması, emalı, satışı, daşınması, istifadəsi və başqa əməliyyatların aparılması ilə 
bilavasitə əlaqədar işlər görən və ya xidmətlər göstərən 18 yaşına çatmış işçilərlə onların 
tam maddi məsuliyyət daşıması barədə yazılı müqavilə bağlaya bilər (AR ƏM - maddə 
200). 

 Tam maddi məsuliyyət barədə müqavilə bağlanmadıqda əməlində cinayət tərkibi 
olan təqsirli hərəkətləri istisna olunmaqla qalan hallarda işəgötürənə vurulan ziyana görə 
işçi yalnız orta əmək haqqı məbləğində maddi məsuliyyət daşıyır (AR ƏM - maddə 200). 

 

 

İşə qəbul zamanı tələb olunan sənədlər : 

 

İşə qəbul zamanı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və digər normativ 
aktlara əsasən tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır : 

- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (AR ƏM- maddə 48); 
- Əmək kitabçası (ilk dəfə əmək müqaviləsi bağlayan şəxslər istisna olmaqla (AR ƏM- 

maddə 48)); 
- Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi (ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna 

olmaqla (AR ƏM- maddə 48)); 
- İşçinin əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə uyğun olan peşə hazırlığının və ya 

təhsilinin olması zəruri sayılan hallarda təhsili barədə müvafiq sənəd (AR ƏM - 
maddə 48); 

- İşçinin sağlamlığı haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 03.01.2000-ci il tarixli, 1 nömrəli Qərarı); 

 

QEYD 

 

 Məcburi köçkün, onlara bərabər tutulan şəxs və ya qaçqın statusu olan, habelə 
Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan işçilərlə, əcnəbilərlə və 
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vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə əmək kitabçası təqdim edilmədən əmək müqaviləsi 
bağlanıla bilər (AR ƏM – maddə 48). 

 Əvəzçilik qaydasında işə qəbul edilən işçinin istəyi ilə əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti 
haqqında əmək kitabçasında qeydlər əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin surəti əsasında 
işçinin arzusu ilə əsas iş yerində aparılır (AR ƏM- maddə 87). 

 Şəxslər insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan şəxslərin işləməsinə yol 
verilməyən peşələrə və vəzifələrə qəbul edilərkən insanın immunçatışmazlığı virusuna 
mütləq tibbi müayinədən, işlədiyi müddətdə isə vaxtaşırı həmin müayinədən keçməlidirlər 
(AR ƏM – maddə 48). 

 Əmək müqaviləsinin bağlanması işçinin müvafiq yaşayış məntəqəsində 
qeydiyyatının olub-olmaması ilə şərtləndirilə bilməz (AR ƏM – maddə 48). 

 Ümumtəhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən işçinin təqdim etdiyi sənədlər 
araşdırılır və işə təyin barədə qərar qəbul edilir. 

 Ümumtəhsil müəssisəsinin rəhbəri işçini əmək funksiyaları, müəssisədaxili intizam 
qaydaları, məktəbin nizamnaməsi və digər normativ sənədlərlə tanış etməlidir. 

 

 

İşə qəbul zamanı işçi ilə bağlanan əmək müqaviləsinin məzmunu : 

 

Əmək müqaviləsinin məzmunu və quruluşu qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə 
tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 43.1). 

Əmək müqaviləsində mütləq aşağıdakı əsas şərtlər və məlumatlar göstərilməlidir (AR 
ƏM – Maddə 43.2) : 

- işçinin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin adı, 
onun seriya və nömrəsi, pin kodu, verildiyi tarix, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi verən 
orqanın adı; 

- işəgötürən hüquqi şəxs olduqda onun adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 
(VÖEN), sığortaedənin uçot nömrəsi (SUN), hüquqi ünvanı, fiziki şəxs olduqda onun 
adı, soyadı, atasının adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), 
sığortaedənin uçot nömrəsi (SUN), dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi 
(SSN), ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin adı, seriyası, nömrəsi, pin kodu və 
ya fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN), verildiyi tarix, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi 
verən orqanın adı; 

- işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi); 
- əmək müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başlamalı olduğu gün; 
- əmək müqaviləsinin müddəti; 
- işçinin əmək funksiyası; 
- işçinin əmək şəraitinin şərtləri — iş və istirahət vaxtı, əmək haqqı və ona əlavələr, 

əmək məzuniyyətinin müddəti, əməyin mühafizəsi, sosial və digər sığorta olunması; 
- tərəflərin əmək müqaviləsi üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri; 
- işçiyə bədən tərbiyəsi və idmanla, o cümlədən iş rejimi şəraitində və işdən sonrakı 

reabilitasiya və peşəkar-tətbiqi məşqlərlə, idman-sağlamlıq turizmi ilə məşğul ola 
bilməsi üçün şəraitin yaradılması;  

- tərəflərin müəyyən etdiyi əlavə şərtlər barədə məlumatlar. 
- ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna olmaqla, işçinin dövlət sosial sığorta 

şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN); 
- işçinin iş yerinin əsas və ya əlavə iş yeri olması barədə qeyd.  

 

QEYD 

 



 AR ƏM-nin 43-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərdən hər hansı biri 
göstərilmədən bağlanmış əmək müqaviləsi tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə etibarsız hesab 
edilə və ya yenidən tərtib edilməsi tələbi qoyula bilər. Həmin şərtin (şərtlərin) əmək 
müqaviləsində göstərilmədiyi aşkar olunduğu andan onlar işəgötürən tərəfindən əmək 
müqaviləsinə daxil edilməlidir. Bu halda tərəflərin arasında başqa razılıq olmamışdırsa, 
əmək müqaviləsi həmin şərtin (şərtlərin)  daxil edildiyi tarixdən asılı olmayaraq bağlandığı 
və ya yazılı formada tərtib edildiyi gündən etibarlı hesab olunur (AR ƏM - maddə 46). 

 İşçilərin əmək funksiyalarının müəyyən edilməsi zamanı “Təhsil sahəsi işçilərinin 
qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası”, habelə, müvafiq vəzifələr üzrə 
fəhlə peşələri və qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçalarından istifadə 
edilir. 

 

 

Sınaq müddəti 

      

Əmək müqaviləsi bağlayarkən AR ƏM ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətə sınaq 
müddətini müəyyən etmək işəgötürənin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə  
11.1). 

Əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyasını icra 
etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə sınaq müddəti müəyyən edilməklə bağlanıla 
bilər (AR ƏM – Maddə 51.1).  

Sınaq müddəti 3 aydan artıq olmamaq şərti ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 51.1). 

Sınaq müddəti işçinin faktiki olaraq əmək funksiyasını icra etdiyi iş vaxtından ibarətdir 
(AR ƏM – Maddə 51.2). 

İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə iş yeri və orta əmək haqqı 
saxlanılmaqla  işdə olmadığı dövrlər (AR ƏM – Maddə 179) sınaq müddətinə daxil edilmir 
(AR ƏM – Maddə 51.2). 

Sınaq müddəti göstərilməyən əmək müqaviləsi sınaq müəyyən edilmədən bağlanmış 
hesab olunur (AR ƏM – Maddə 51.3). 

 

Əmək müqaviləsi bağlanılarkən aşağıdakı hallarda sınaq müddəti müəyyən edilmir (AR 
ƏM – Maddə 52)  : 

- yaşı 18-dən az olan şəxslərlə; 

- müsabiqə yolu ilə müvafiq vəzifəni tutanlarla; 

- hamilə və üç yaşına çatmamış uşağı olan qadınlara, habelə üç yaşınadək uşağını 
təkbaşına böyüdən kişilərə; 

- təhsil müəssisələrini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən 
şəxslərə; 

- ödənişli seçkili vəzifəyə seçilmiş şəxslərə; 

- iki ay müddətinədək əmək müqaviləsi bağlanılan şəxslərə; 

- tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən digər hallarda.  

 

QEYD 

 

 Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri digərinə üç gün əvvəl yazılı xəbərdarlıq 
etməklə əmək müqaviləsini poza bilər (AR ƏM – Maddə 53.1). 

 Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri əmək müqaviləsinin xitamını tələb 
etməyibsə, işçi sınaqdan çıxmış hesab edilir (AR ƏM – Maddə 53.2).  
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 İşçi sınaqdan çıxmış hesab edildiyi andan etibarən əmək müqaviləsinə yalnız AR ƏM 
ilə müəyyən edilmiş qaydada və əsaslarla xitam verilə bilər (AR ƏM – Maddə 53.2). 

 Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin 
sınaq zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə 
xitam verilməsi şərti göstərilməlidir (AR ƏM – Maddə 53.3). 

 Sınaq müddətində özünü doğrultmamış işçinin əmək müqaviləsinə işəgötürənin 
əsaslandırılmış əmri ilə xitam verilə bilər (AR ƏM – Maddə 53.4). 

    

 

Əmək müqavilələrinin bağlanmasının sənədləşdirilməsi, uçotu qaydaları 

və sənədlərin saxlanılmasının təmin edilməsi : 

 

Kargüzarlıq işini tənzimləmək məqsədi ilə zəruri hallarda bağlanmış əmək müqaviləsi 
qüvvəyə mindikdən sonra işəgötürənin mülahizəsinə əsasən onun əmri (sərəncamı, 
qərarı) ilə rəsmiləşdirilə bilər (AR ƏM - maddə 81.1). 

Qanunveririliklə müəyyən edilmiş qaydada yazılı formada əmək müqaviləsi 
bağlanmadan əmək münasibətlərinin işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə 
rəsmiləşdirilməsi qadağandır (AR ƏM - maddə 81.2). 

 

İşəgötürən bağlanmış əmək müqavilələrini, onlara edilən dəyişiklikləri, bu müqavilələrlə 
əlaqədar verilmiş əmrləri (sərəncamları, qərarları), habelə digər əmrləri (sərəncamları, 
qərarları) xüsusi kitab (jurnal) və ya kompüter vasitəsi ilə xüsusi proqramla uçotunun 
qeydiyyatını aparmalıdır (AR ƏM – Maddə 85.1).  

Uçot kompüter vasitəsi ilə aparılmırsa, qeydiyyat kitabı səhifələnməli, qaytanlanmalı və 
kitabın son səhifəsindəki qaytanın düyünü üzərinə müəssisənin möhürü vurulmalıdır (AR 
ƏM – Maddə 85.1). 

İşəgötürən qeydiyyat kitabını xüsusi uçot sənədi kimi saxlamalı və aparılan qeydlər 
səliqə ilə həmin kitaba yazılmalıdır. Kitabdakı qeydlərin qaralanmasına, pozulmasına, 
səhifələrin cırılmasına, dəyişdirilməsinə yol verilmir (AR ƏM – Maddə 85.2). 

Göstərilən sənədlərin uçotu və qeydiyyatı istər kompüter proqramları vasitəsilə, istərsə 
də əl üsulu ilə həyata keçirilərkən işəgötürən tərəfindən uçot sənədlərinin mühafizəsi təmin 
olunmalıdır (AR ƏM – Maddə 85.3). 

  

İşəgötürən bağlanmış əmək müqavilələrini, onlara aparılan dəyişiklikləri, verilmiş əmrləri 
(sərəncamları, qərarları) beş il müddətinə saxlamağa borcludur, onların məhv edilməsi, 
itirilməsi, korlanması yolverilməzdir (AR ƏM – Maddə 86.1). 

Müəssisə ləğv edildikdə işəgötürəndə saxlanılan əmək müqavilələri müəyyən olunmuş 
qaydada müvafiq dövlət arxivinə təhvil verilir (AR ƏM – Maddə 86.2).  

Müəssisə yenidən təşkil olunduqda və ya mülkiyyətçisi dəyişdikdə isə həmin 
müqavilələr yeni işəgötürənə təhvil verilir (AR ƏM – Maddə 86.2).. 

    

 

QEYD 

 

 İşə qəbul barədə əmrin məzmunu bağlanmış əmək müqaviləsinin şərtlərinə uyğun 
olmalıdır. 

 Ümumtəhsil müəssisəsinin əmr kitabında işçinin işə qəbulu barədə əmrin qeydiyyatı 
aparılır. 



 İşəgötürən 5 gündən artıq işləyən bütün işçilərin əmək kitabçasında onların işə qəbul 
edilməsi, başqa daimi işə keçirilməsi, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə 
müvafiq qeydləri yazmalıdır. 

 Əmək müqaviləsinin məzmununa daxil olan şərtlər, məlumatlar həmin müqavilə tərtib 
edilərkən hökmən göstərilməlidir.  

 AR ƏM-nə əlavə edilən nümunədə göstərilən əlavə müddəaların, şərtlərin hər biri 
konkret hallarda işəgötürən və işçi tərəfindən Əmək müqaviləsi bağlanarkən 
razılaşdırılaraq tərtib edilir. Lakin bütün hallarda işəgötürən Əmək müqaviləsinin 
məzmununu AR ƏM-nə əlavə edilən nümunədə göstərilən qaydada dolğun şəkildə 
tərtib etməyə borcludur.  

 Əmək müqaviləsinin formasındakı boş yerlər əl ilə və ya makinada, kompüterdə səliqə 
ilə yazılmalıdır, məlumatların pozulmasına, qaralanmasına yol verilməməlidir. 

 

 

Qadınların əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi 

 

Əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, 
yaşayış yerinə, əmlak vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, 
əqidəsinə, siyasi baxışlarına, həmkarlar ittifaqlarına və ya başqa ictimai birliklərə 
mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq 
səriştəsi, əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər 
hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amillər zəminində bilavasitə və ya dolayısı ilə 
imtiyazların və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqların məhdudlaşdırılması qəti 
qadağandır (AR ƏM - maddə 16). 

Qadınlara əmək münasibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların 
müəyyən edilməsi ayrı-seçkilik hesab edilmir (AR ƏM - maddə 16). 

Hamilə və üç yaşına çatmamış uşağı olan qadınlara əmək müqaviləsi bağlanılarkən 
sınaq müddəti  müəyyən edilmir (AR ƏM - maddə 52). 

Hamilə və yaşyarımadək uşağı olan qadınlar üçün qısaldılmış iş vaxtının müddəti 36 
saatdan artıq olmamalıdır (AR ƏM - maddə 91). 

Hamilə və ya 3 yaşına çatmamış uşağın olması səbəbinə görə qadınla əmək 
müqaviləsinin bağlanmasından imtina etmək yolverilməzdir. Bu qayda işəgötürənin 
müvafiq işi (vəzifəsi) olmadığı, habelə qadın əməyindən istifadə olunmasına yol 
verilməyən iş yerlərinə işə götürməkdən imtina olunan hallara şamil olunmur  (AR ƏM - 
maddə 240). 

 

QEYD 

 

 Gecə vaxtı görülən işlərə hamilə və üç yaşınadək uşağı olan qadınların cəlb 
edilməsinə yol verilmir (AR ƏM - maddə 98). 

 İşəgötürən hamilə və ya 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınla bu səbəblərə görə 
əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina etdikdə, qadın imtinanın səbəbi barədə 
işəgötürəndən yazılı cavab verilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əmək müqaviləsi 
bağlamaqdan imtina edilməsinin səbəblərinə görə qadın hüququnun müdafiə olunması 
üçün məhkəməyə müraciət edə bilər (AR ƏM - maddə 240). 

 Hamilə qadınların və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınların gecə işlərinə, iş 
vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə 
cəlb edilməsinə, habelə onların ezamiyyətə göndərilməsinə yol verilmir (AR ƏM - maddə 
242). 

 3 yaşından 14 yaşınadək uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı 
olan qadınların iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, bayram və iş günü hesab olunmayan 



digər günlərdə işə cəlb edilməsinə və ezamiyyətə göndərilməsinə yalnız onların razılığı ilə 
yol verilir (AR ƏM - maddə 242). 

 Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlara iş vaxtı ərzində istirahət və yemək 
üçün verilən ümumi fasilədən başqa, həm də uşağını yedizdirmək (əmizdirmək) üçün 
əlavə fasilələr verilməlidir. Bu fasilələrin hərəsi azı 30 dəqiqə olmaqla, hər 3 saatdan bir 
verilir. Qadının yaş yarımına çatmamış iki və daha çox uşağı olduqda hər fasilənin müddəti 
azı bir saat müəyyən edilir. Uşağın yedizdirilməsi ilə əlaqədar fasilələr iş vaxtına daxil edilir 
və orta əmək haqqı saxlanılır (AR ƏM - maddə 244).  

 Hamilə, 14 yaşına çatmamış uşağı, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan, 
habelə tibbi rəy əsasında xəstə ailə üzvünə qulluq edən qadınların xahişi ilə işəgötürən 
onlara işlənmiş vaxta mütənasib əmək haqqı ödənilən natamam iş günü və ya natamam iş 
həftəsi müəyyən etməlidir. Bu halda qadının gündəlik və ya həftəlik iş vaxtının müddəti 
tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM - maddə 245). 

 Qadının istəyi ilə uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələr cəmlənərək nahar və istirahət 
vaxtına birləşdirilə, habelə iş vaxtının (növbəsinin). əvvəlində, yaxud axırında istifadə edilə 
bilər. Əgər qadın uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələri cəmləyərək iş vaxtının sonunda 
istifadə etmək istəsə, onda onun iş günü həmin fasilələrin müddəti qədər qısaldılır (AR ƏM 
- maddə 244). 

 

 

Yetkinlik yaşına çatmayanların işə qəbul qaydası 

 

Əmək müqaviləsi 15 yaşına çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər. Yaşı 15-dən az olan 
şəxslərin işə qəbul edilməsinə yol verilmir. Həmin şəxslərlə bağlanılan əmək müqaviləsi 
etibarsız sayılır və belə müqaviləni bağlayan işəgötürən AR ƏM-nin 312-ci maddəsinə 
uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilir. 15 yaşından 18 yaşınadək olan şəxslərlə 
əmək müqaviləsi, bağlanarkən onların valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən, 
qəyyumlarından birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı 
alınmalıdır.  (AR ƏM - Maddə 46; Maddə 249). 

Əmək şəraiti ağır, zərərli olan iş yerlərində, yeraltı tunellərdə, şaxtalarda və digər yeraltı 
işlərdə, habelə əxlaqi kamilliyinin inkişafına mənfi təsir göstərən amilli gecə klublarında, 
barlarında, kazinolarda, o cümlədən spirtli içkilərin, toksik preparatların istehsalı, 
daşınması, satışı və saxlanılması işlərində, həmçinin narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi ilə bağlı işlərdə yaşı 18-dən az olan 
şəxslərin əməyinin tətbiq edilməsi qadağandır. İcbari ümumi orta təhsil haqqında 
qanunvericiliyin şamil edildiyi yaşı 18-dən az olan şəxslərin bu təhsilini tam həcmdə almaq 
imkanından məhrum edə bilən işlərə götürülməsi qadağandır (AR ƏM - maddə 250). 

 

QEYD 

 

 Yaşı 18-dən az olan şəxslərin azyaşlı olduğuna və ya əmək vərdişlərinin, yaxud 
peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasına görə işə qəbul olunmasından imtina edilə bilməz 
(AR ƏM - maddə 248). 

 Yaşı 18-dən az olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəti 
müəyyən edilmir (AR ƏM - maddə 52). 

 Yaşı 18-dən az olan şəxslərə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Qısaldılmış iş 
vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşadək işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaşdan 18 
yaşadək işçilər üçün 36 saatdan artıq olmamalıdır (AR ƏM - maddə 91). 

 Yaşı 18-dən az olan işçilərin əvəzçilik qaydasında əlavə iş yerində çalışmalarına 
yalnız onların həm əsas, həm də əlavə iş yerində gündəlik iş vaxtının cəmi AR ƏM-nin 91-



ci maddəsində onlar üçün nəzərdə tutulmuş qısaldılmış iş vaxtından çox olmadıqda, yol 
verilə bilər. 

 Gecə vaxtı görülən işlərə yaşı on səkkizdən az olan işçilərin cəlb edilməsinə yol 
verilmir (AR ƏM - maddə 98). 

 Yaşı 18-dən az olan işçi qanuna zidd hərəkətləri ilə yalnız aşağıdakı hallarda 
vurduğu ziyana görə tam həcmdə maddi məsuliyyət daşıyır (AR ƏM - maddə 199): 

- inzibati xətalar, yaxud cinayət, habelə vergi qanunvericiliyi ilə cəza verilməsi nəzərdə 
tutulmuş hərəkət və ya hərəkətsizliyində ictimai təhlükəli əməllərin əlamətləri 
olduqda; 

- əmlakı və ya digər maddi sərvətləri qəsdən korladıqda, məhv etdikdə, habelə 
işəgötürənə digər üsulla qəsdən ziyan vurduqda; 

- alkoqol, toksik (zəhərli), psixotrop maddələrdən və ya narkotik vasitələrdən sərxoş 
vəziyyətdə ziyan vurduqda. 
 

 Yaşı 18-dən az olan şəxslər işə yalnız tibbi müayinə keçirildikdən sonra qəbul 
edilirlər və onlar 18 yaşına çatanadək hər il işəgötürənin vəsaiti hesabına hökmən tibbi 
müayinədən keçirilməlidirlər (AR ƏM - maddə 252).  

 Yaşı 18-dən az olan işçilər attestasiyası keçirilmir (AR ƏM - maddə 66). 
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ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji 
kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”; 

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin 
dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında"16.01.2015-ci il tarixli 994 
nömrəli Sərəncamı; 

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji 
işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında” 24.11.2010-cu il 
tarixli 215 nömrəli Qərarı; 

9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən 
müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması 
haqqında” 07.10.2015-ci il tarixli 994 nömrəli əmri 

10. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin (Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu)  
“Qanunun elan edilməsi və icrası" barədə 15.07.2011-ci il tarixli 1404 nömrəli əmri; 

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən 
müəssisələrdə çalışmanın yaş həddinə çatmış işçinin çalışma müddətinin 5 ildən 
artıq uzadılmasına yol verən elm, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin 
inkişafında xüsusi xidmətlərin meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 31.10.2011-ci 
il tarixli 180 nömrəli Qərarı; 

12. “Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən kompyuter sinif laborantlarının vəzifə 
uyğunluğuna dair aparılmış monitorinqin nəticələri: mövcud vəziyyət, problemlər və 
onların həlli yolları barədə” Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 17.10.2012-ci il tarixli 
qərarı; 

13. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 15.02.2012-ci il tarixli, 46-25-883/16 №li 
məktubu;  

14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İşçinin səhhətinə, sağlamlığına 
mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, 
habelə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, 
səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək müqaviləsi 
bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 03.01.2000-ci il tarixli, 1 
nömrəli Qərarı; 

15. Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası; 

16. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 

17. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
ilə dəyişiklik edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il 
tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”. 
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II bölmə 
İş və istirahət vaxtı ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ 

baza 
 

 

İşçinin iş vaxtının tənzimlənməsi 

 
- Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş vaxtında çalışmaq; 
- Müvafiq peşələr (vəzifələr), istehsalatlar və digər hallar nəzərə alınmaqla 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qısaldılmış iş vaxtında çalışmaq; 
- iş vaxtından artıq vaxtda işə cəlb olunduqda əlavə əmək haqqını almaq və ya onun 

verilməsini tələb etmək əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqlarındandır 
(AR ƏM – Maddə  9). 

İşəgötürən işçilər tərəfindən əmək funksiyasının AR ƏM ilə müəyyən edilmiş iş vaxtı 
müddətindən artıq olmayan iş vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etməlidir (AR ƏM – 
Maddə  54). 

Tam iş vaxtı müddəti AR ƏM  ilə nəzərdə tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları 
ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır (AR 
ƏM – Maddə 89.1). 

Gündəlik normal iş vaxtının müddəti səkkiz saatdan artıq ola bilməz (AR ƏM – Maddə 
89.2). 

Gündəlik normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 saatdan 
artıq müəyyən edilə bilməz (AR ƏM – Maddə 89.3). 

Bir qayda olaraq, iki istirahət günü olan beşgünlük iş həftəsi müəyyən edilir (AR ƏM – 
Maddə 90.1).  

İstehsalın, işin, xidmətin və əmək şəraitinin xarakterindən asılı olaraq işəgötürən və ya 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti həftəlik tam iş vaxtının müddəti çərçivəsində 
altıgünlük iş həftəsi müəyyən edə bilər (AR ƏM – Maddə 90.2). 

Altıgünlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 7 
saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik 
norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz (AR ƏM – 
Maddə 90.3). 

Hər il dekabr ayının sonunadək növbəti il üçün normal iş vaxtı üzrə istehsalat təqvimi 
və iş vaxtının normasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi) müəyyən edir (AR ƏM – Maddə 96.3). 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji 
işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında” 24.11.2010-cu il tarixli 215 
saylı Qərarı” ilə təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-
ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi 
aparılmış müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normaları aşağıdakı kimi müəyyən 
edilmişdir : 

- məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyəçilərin həftəlik iş vaxtı - 30 saat; 
- bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və liseylərdə, peşə 

məktəbləri və peşə liseylərində, idman və incəsənət məktəblərində müəllimlərin, 
məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində dərnək rəhbərlərinin həftəlik 1 (bir) stavka 
dərs yükü - 12 saat (bu zaman həftəlik dərs yükü 3 (üç) stavkanı aşmamalıdır);  

- ümumtəhsil məktəblərində, internatlarda, lisey, gimnaziyalar və peşə təhsili 
məktəblərində tərbiyəçi-müəllimlərin həftəlik iş vaxtı - 24 saat; 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan 
bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və 
əməkhaqqının artırılması haqqında” 16 yanvar 2015-ci il tarixli 994№-li Sərəncamı ilə 
Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə artırılmışdır. 

 

Müəssisələrdə işləyən müəllimlər arasında dərs bölgüsü "Dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan 
müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 16.01.2015-ci il tarixli 994 nömrəli Sərəncamına, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və 
bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin, həmin müəssisələrin 
direktor və direktor müavinlərinin vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin, vəzifə 
maaşlarına əlavələrin məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında" 11.07.2016-cı il tarixli 270 
nömrəli qərarına, "Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin və ümumtəhsil 
fənlərini tədris edən digər pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsinin aparılması qaydalarının təsdiqi və diaqnostik qiymətləndirilmənin 
keçirilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 04.08.2017-ci il tarixli 236-
1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalara və bu Qaydalara uyğun aparılır və vakant yerlər 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir  (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.1). 

Müəllimlərin yeni tədris ili üçün dərs yükü müəssisə rəhbəri tərəfindən müəllimlər əmək 
məzuniyyətinə çıxanadək müəyyənləşdirilir və onlara bu barədə məlumat verilir. 
Müəllimlərin dərs yükü tədris ili ərzində, bir qayda olaraq, sabit saxlanılır. Dərs yükü 
bölüşdürülərkən mövcud qanunvericiliyin və təlimati sənədlərin tələbləri, müəllimlərin 
diaqnostik qiymətləndirmədə göstərdiyi nəticələri müəssisə rəhbəri tərəfindən nəzərə 
alınır. Dərs bölgüsü aparılarkən müəssisədə işləyən müəllim üçün həftəlik dərs yükü 18 
saat (bu zaman həftəlik dərs yükü 2 stavkadan artıq olmamalıdır) müəyyənləşdirilir. Vakant 
dərs yükü 18 saatdan az olarsa, həmin saatlar ilk növbədə müəssisənin ixtisaslı 
müəllimləri arasında bölüşdürülür. Müəssisədə hər hansı ixtisasdan kadr olmadıqda, 
həmin ixtisas üzrə tədris planına əsasən müəyyənləşdirilmiş həftəlik dərs yükü 18 
saatadək olduğu halda, yerli təhsili idarəetmə orqanının və ərazi maliyyə hesablaşma 
mərkəzinin razılığı ilə müəssisə rəhbəri tərəfindən digər müəssisələrdən əvəzçiliklə və ya 
saathesabı qaydasında müəllim dəvət olunur. Bu mümkün olmadıqda həmin dərs saatları 
vakant hesab olunur və Nazirliyin internet səhifəsində elan edilir  (AR TN – ƏMR - F-346 - 
Qaydalar – 2.2). 

  Sosial məzuniyyətdə olan müəllimlərə hər dərs ilinin əvvəlində tarifləşmə 
cədvəlində həftəlik dərs yükü ayrılır və əmrləşdirilir. Sosial məzuniyyətdə olan müəllimlərin 
dərs yükü ilə bağlı aşağıdakı ardıcıllıq gözlənilməklə qərar qəbul edilir: 

-dərs yükü müəssisədə çalışan ixtisaslı müəllimlər arasında bölüşdürülür; 

-tabeçilik üzrə təhsili idarəetmə orqanının razılığı əsasında digər məktəblərdən 
əvəzçiliklə ixtisaslı müəllim dəvət edilir.; 

-mərkəzləşdirilmiş müsabiqədə iştirak edərək keçid balı toplamış namizədlə yerli təhsili 
idarətemə orqanı və ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzi ilə razılaşdırılmaqla əmək 
müqaviləsi bağlanılır.Qeyd olunanlar mümkün olmadığı halda sosial məzuniyyət yerinə 
müddətli əmək müqaviləsi ilə müəllimlərin işə qəbulu Qaydaların 4.5-ci bəndinə uyğun 
tənzimlənir.  (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.6). 

Zəruri ehtiyac olduqda təhsil müəssisələrinin təqdimatına əsasən ibtidai siniflərdə 
müəllimlərin iki sinif komplektində dərs aparmasına tabelik üzrə təhsili idarəetmə orqanının 
razılığı ilə yol verilir. (AR TN – ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.7).  

İbtidai siniflərdə fiziki tərbiyə, musiqi, texnologiya və təsviri incəsənət dərsləri ibtidai sinif 
müəllimlərinin özləri tərəfindən tədris edilir. İbtidai sinif müəllimlərinin yazılı razılığı 
əsasında həmin dərslərin ixtisas müəllimləri tərəfindən tədrisinə icazə verilir. İbtidai 
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siniflərdə xarici dil və informatika fənləri ixtisaslı kadrlar tərəfindən tədris edilir. Kadr 
olmadığı halda, informatika fənni ibtidai sinif müəllimi tərəfindən tədris oluna bilər   (AR TN 
– ƏMR - F-346 - Qaydalar – 2.8). 

.  

 

QEYD 

 

 Əmək müqaviləsinin şərtləri imkan verdiyi hallarda işçi əsas iş yeri üzrə müəyyən 
olunmuş iş vaxtından sonra həm əsas iş yerində, həm də əvəzçilik qaydasında əmək 
müqaviləsi bağlayaraq başqa iş yerlərində də əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Bu 
zaman əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi bağlanan iş yeri işçinin əlavə iş yeri, əmək 
kitabçası saxlanılan yer isə əsas iş yeri sayılır. Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi əmək 
kitabçası təqdim edilmədən bağlanılır (AR ƏM – Maddə 58.1). 

 Əvəzçilik üzrə iş vaxtının müddəti AR ƏM-nin 89-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş 
(Yəni - gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan, Gündəlik normal iş vaxtına 
uyğun olaraq həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq ola bilməz) normanın 
yarısından çox olmamaqla tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 58.2). 

 İş vaxtından sonra əvəzçilik üzrə əlavə iş yerlərində işləməyə əsas iş yeri üzrə 
işəgötürənin razılığı tələb edilmir. İş vaxtı ərzində isə əvəzçilik üzrə işləməyə 
işəgötürənin razılığı ilə yol verilir. Əvəzçilik üzrə əmək şəraitinin şərtlərini, əmək 
funksiyasının həcmini əlavə iş yerinin işəgötürəni ilə əmək müqaviləsi bağlanarkən 
tərəflərin özləri müəyyən edirlər (AR ƏM – Maddə 58.3). 

 Əlavə iş yerində əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti göstərən işçilərə AR ƏM-nin 58.5-ci 
(58.5. Əgər işçi əsas iş yerində zərərli, təhlükəli və insanın sağlamlığına mənfi təsir 
göstərən amillər olan əmək şəraitində işləyirsə, onda onun eyni əmək şəraitli əlavə iş 
yerində əvəzçilik üzrə çalışması yolverilməzdir) və 58.6-cı (58.6.Yaşı 18-dən az olan 
işçilərin əvəzçilik qaydasında əlavə iş yerində çalışmalarına yalnız onların həm əsas, 
həm də əlavə iş yerində gündəlik iş vaxtının cəmi AR ƏM-nin 91-ci maddəsində onlar 
üçün nəzərdə tutulmuş qısaldılmış iş vaxtından çox olmadıqda, yol verilə bilər) 
maddələrində göstərilən hallar istisna olunmaqla heç bir məhdudiyyət qoyulmadan 
əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş bütün normalar, qaydalar və müddəalar şamil 
edilir (AR ƏM – Maddə 58.4). 

 Əgər işçi əsas iş yerində zərərli, təhlükəli və insanın sağlamlılığına mənfi təsir 
göstərən amillər olan əmək şəraitində işləyirsə, onda onun eyni əmək şəraitli əlavə iş 
yerində əvəzçilik üzrə çalışması yolverilməzdir (AR ƏM – Maddə 58.5). 

 Yaşı 18-dən az olan işçilərin əvəzçilik qaydasında əlavə iş yerində çalışmalarına 
yalnız onların həm əsas, həm də əlavə iş yerində gündəlik iş vaxtının cəmi AR 
ƏM-nin 91-ci maddəsində (91.2. Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 
yaşadək işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər və 1-ci, 2-ci qrup 
əlil olan işçilər üçün, həmçinin hamilə və yaşyarımadək uşağı olan qadınlar və 3 
yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən valideynlər üçün 36 saatdan artıq 
olmamalıdır) onlar üçün nəzərdə tutulmuş qısaldılmış iş vaxtından çox 
olmadıqda, yol verilə bilər (AR ƏM – Maddə 58.6). 

 Bilavasitə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
müvafiq vəzifəli şəxslərinə AR ƏM-nin 58-ci maddəsində nəzərdə tutulan əvəzçilik 
üzrə əmək müqaviləsi bağlayaraq əlavə iş yerində işləmək hüququ şamil olunmur (AR 
ƏM – Maddə 58.7). 

 

 

Qısaldılmış iş vaxtı və natamam iş vaxtı 
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Müvafiq peşələr (vəzifələr), istehsalatlar üzrə iş yerlərində qanunvericiliklə müəyyən 
olunmuş qısaldılmış iş vaxtında çalışmaq Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas 
hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə 9). 

İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına, onların yaşı, səhhəti, əmək şəraiti, əmək 
funksiyasının xüsusiyyətləri və digər hallar nəzərə alınaraq AR ƏM ilə və müvafiq normativ 
hüquqi aktlarla, habelə əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin şərtləri ilə qısaldılmış iş 
vaxtı müəyyən edilə bilər (AR ƏM – Maddə 91.1). 

Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində  

- 16 yaşınadək işçilər üçün - 24 saatdan;  
- 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər üçün - 36 saatdan; 
- və 1-ci, 2-ci qrup əlil olan işçilər üçün - 36 saatdan; 
- hamilə və yaşyarımadək uşağı olan qadınlar və 3 yaşınadək uşağını təkbaşına 

böyüdən valideynlər üçün - 36 saatdan  

artıq ola bilməz (AR ƏM – Maddə 91.2). 

 

Əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər 
ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatlarda, peşə və vəzifələrdə 
çalışan işçilərə (Əmək şəraiti zərərli olan işlərdə çalışan işçilər) həftədə 36 saatdan çox 
olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 92.1). 

Əmək şəraiti zərərli olan işlərin siyahısı və bu işləri yerinə yetirən işçilər üçün iş 
vaxtının qısaldılmış müddəti kollektiv müqavilələrlə, həmin müqavilələr bağlanmadığı 
hallarda isə, işəgötürənlə həmkarlar ittifaqları təşkilatı arasındakı məsləhətləşmələrdən 
sonra, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı 
nəzərə alınmaqla müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 92.2). 

Yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə 
mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerlərində (həkimlərə, müəllimlərə, 
elektrotexniki qurğularda, cihazlarda və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər iş 
yerlərində) işləyənlərə (Xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilər) həftə ərzində 36 saatdan 
çox olmamaq şərtilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 93).  

 

Əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işçi ilə 
işəgötürənin qarşılıqlı razılığı ilə natamam iş vaxtı — natamam iş günü, yaxud natamam iş 
həftəsi müəyyən edilə bilər (AR ƏM – Maddə 94.1). 

Natamam iş vaxtının müddəti və onun qüvvədə olduğu zamanın — ayın, ilin 
davamiyyəti tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 94.2). 

İşçinin səhhəti və fizioloji vəziyyəti (hamiləlik, əlillik, 18 yaşınadək sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğu), habelə xroniki xəstəliyi olan uşağının və digər ailə üzvünün 
səhhəti müvafiq tibbi rəyə görə əmək funksiyasının natamam iş vaxtında yerinə 
yetirilməsini tələb edərsə, habelə 14 yaşına çatmamış, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud 
uşağı olan qadınlara ərizələrilə işəgötürən natamam iş vaxtı (iş günü, yaxud iş həftəsi) 
müəyyən etməlidir. Bu halda qadının gündəlik və ya həftəlik iş vaxtının müddəti tərəflərin 
razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 94.3; Maddə 245.1). 

Natamam iş vaxtı əməyin ödənilməsi ya əmək funksiyasının icrasına sərf olunan vaxta 
mütənasib, ya da tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 94.4; 
Maddə 171).  

Əmək funksiyasını natamam iş vaxtında yerinə yetirən işçilərin AR ƏM və ya əmək 
müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək hüquqlarının hər hansı şəkildə məhdudlaşdırılması 
yolverilməzdir (AR ƏM – Maddə 94.5). 

 

QEYD 
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 “Qısaldılmış iş vaxtı” və “Natamam iş vaxtı” bir birindən müstəqil hüquqi 
anlayışlardır və biri digərini istisna etmir. Belə ki, qısaldılmış iş vaxtında çalışan işçilər 
də tam iş vaxtında çalışan işçilər kimi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şərtlər daxilində 
natamam iş vaxtından istifadə edə bilər. Bu zaman həmin işçi üçün natamam iş vaxtı 
və müvafiq əmək haqqı onun çalışdığı qısaldılmış iş vaxtına nəzərən tətbiq edilir və 
hesablanır.  

 

 AR ƏM-nin 92.1-ci maddəsində qeyd edilən “İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox 
olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji 
və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri 
mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 AR ƏM-nin 93-cü maddəsində qeyd edilən "İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox 
olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, 
fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər 
amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə 
peşələrin, vəzifələrin Siyahısı" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
12.08.2003 il tarixli, 106 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

 Yaşı 18-dən az olan işçilərin əvəzçilik qaydasında əlavə iş yerində çalışmalarına 
yalnız onların həm əsas, həm də əlavə iş yerində gündəlik iş vaxtının cəmi AR ƏM-nin 
91-ci maddəsində (91.2.: Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşadək 
işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər və 1-ci, 2-ci qrup əlil olan işçilər 
üçün, həmçinin hamilə və yaşyarımadək uşağı olan qadınlar və 3 yaşınadək uşağını 
təkbaşına böyüdən valideynlər üçün 36 saatdan artıq olmamalıdır) onlar üçün nəzərdə 
tutulmuş qısaldılmış iş vaxtından çox olmadıqda, yol verilə bilər (AR ƏM - maddə 58.6). 

 Natamam iş vaxtı (natamam iş günü və ya natamam iş həftəsi) şəraitində işləyən 
işçilərə əmək məzuniyyəti tam iş vaxtı şəraitində işləyən işçilərə verilən əmək 
məzuniyyəti müddətində, yerinə yetirdikləri və ya çalışdıqları vəzifəyə uyğun olaraq 
verilir (AR ƏM – Maddə 114.4). 

 Hamilə və 3 yaşınadək uşağı olan qadınların həm özünün, həm də uşağının tibb 
müəssisələrində dispanser və ambulator müayinələrinin keçirildiyi, həkim məsləhətləri 
aparıldığı günlərdə orta əmək haqqı saxlanılır. Belə müayinələrin keçirilməsi üçün 
işəgötürən hökmən hamilə qadınlara zəruri şərait yaratmalıdır (AR ƏM – Maddə 245.2). 

 AR ƏM-nin 91-ci, 92-ci və 93-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş qısaldılmış iş vaxtı 
şəraitində çalışan işçilərin əməkhaqları normal iş vaxtı üçün müəyyən edilən tam 
məbləğlərdə ödənilir (AR ƏM – Maddə 159.2). 

 18 yaşına çatmamış işçilərin AR ƏM-nin 91-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qısaldılmış 
iş vaxtı şəraitində əmək haqları müvafiq vəzifələr, peşələr üzrə işləyən yaşlı işçilər üçün 
müəyyən edilmiş tam məbləğdə ödənilir (AR ƏM – Maddə 253.1). 

 Yaşı 18-dən az olan və işəmuzd işlərdə çalışan işçilərin əməyi yaşlı işçilər üçün 
müəyyən edilmiş işəmuzd qiymətlər üzrə ödənilir, AR ƏM-nin 91-ci maddəsi ilə 
müəyyən edilmiş qısaldılmış iş vaxtı ilə yaşlı işçilərin gündəlik iş vaxtı arasındakı 
müddət fərqi üçün onlara tarif dərəcəsi üzrə əlavə haqq verilir (AR ƏM – Maddə 253.1). 

 

 

İş vaxtının rejimi və uçotu 

 

İş vaxtının rejimi qaydaları — gündəlik iş vaxtının müddəti, onun başlanması və 
qurtarması, işdə fasilələrin vaxtı və müddəti, sutkadakı növbələrin sayı, növbə sənədləri və 
onların tərtibi, bir növbədən digər növbəyə keçirilmə, iş vaxtının cəmlənmiş uçotu, işlənmiş 
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iş günlərinin istirahət günləri ilə əvəz edilməsi (əvəzgünün verilməsi) qaydaları, habelə 
həftəlik iş günlərinin sayı müəssisədaxili intizam qaydaları və ya əmək müqaviləsi, kollektiv 
müqavilə ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 95.1). 

İş vaxtının rejimi və onu müəyyən edən qaydalar AR ƏM və digər normativ hüquqi 
aktlarla müəyyən edilmiş iş vaxtı müddətinə əməl olunmaqla işəgötürənin əmri (sərəncamı, 
qərarı) ilə təsdiq edilir. Bu qaydalarla işçilər hökmən tanış edilməlidirlər. Həmin qaydaların 
iş rejimini tənzimləyən əsas bölmələri böyüdülmüş şəkildə bütün işçilərin hər gün görə 
biləcəyi yerdən asılmalıdır (AR ƏM – Maddə 95.2). 

Qeydiyyat (uçot) dövründə iş vaxtının müddəti qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş 
saatlarının sayından çox olmamaq şərti ilə iş vaxtının cəmlənmiş uçotu tətbiq edilə bilər. 
Bu halda qeydiyyat (uçot) dövrü bir ildən artıq, gündəlik işin (növbənin) müddəti isə 12 
saatdan çox ola bilməz (AR ƏM – Maddə 96.1). 

İş vaxtının cəmlənmiş uçotunun tətbiqi qaydası kollektiv müqavilə ilə, müəssisədə iş 
vaxtının rejimini müəyyən edən qaydalarla və ya əmək müqaviləsi ilə tənzim edilir (AR ƏM 
– Maddə 96.2). 

İşəgötürən, faktiki olaraq hər bir işçinin iş vaxtının və iş vaxtından artıq işlənmiş 
saatlarının dəqiq, dürüst uçotunu aparmağa borcludur (AR ƏM – Maddə 102.1). 

İş vaxtının uçotunun aparılması forması və qaydası işəgötürən tərəfindən müəyyən 
edilir (AR ƏM – Maddə 102.2). 

 

QEYD 

 

 Hər il dekabr ayının sonunadək növbəti il üçün normal iş vaxtı üzrə istehsalat təqvimi 
və iş vaxtının normasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi) müəyyən edir (AR ƏM – Maddə 96.3). 

 

 

Gecə vaxtı iş 

 

Saat 22-dən səhər saat 6-dək olan müddət gecə vaxtı sayılır (AR ƏM – Maddə 97.1). 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş əmək şəraiti 
ağır və zərərli olan iş yerlərində, habelə xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin gündəlik iş 
vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına düşdükdə, iş vaxtının gecə vaxtına düşən hissəsi 1 
(bir) saat qısaldılır (AR ƏM – Maddə 97.2). 

 
Gecə vaxtı görülən işlərə cəlb edilməsinə yol verilmir (AR ƏM – Maddə 98.1): 

- Hamilə qadınların; 
- 3 yaşınadək uşağı olan qadınların;  
- Yaşı 18-dən az olan işçilərin  

 

Əlil işçilər gecə vaxtı görülən işlərə yalnız onların yazılı razılığı ilə və müvafiq Tibbi 
Sosial Ekspert Komissiyasının rəyi nəzərə alınmaqla cəlb edilə bilərlər (AR ƏM – Maddə 
98.2). 

  

QEYD 

 

 Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ("Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə 
çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin müəyyən edilməsi barədə" 5 aprel 
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2001-ci il tarixli 74 nömrəli qərar) tərəfindən müəyyən edilmiş həddən aşağı 
olmamaqla işəgötürən tərəfindən yüksək məbləğdə ödənilir (AR ƏM - Maddə 166.1). 

 Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqına əlavə 
ödəmənin konkret məbləği əmək müqaviləsi və ya kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir 
(AR ƏM -Maddə 166.2). 

 Hamilə qadınların və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınların gecə işlərinə cəlb 
edilməsinə yol verilmir (AR ƏM - Maddə 242).  

 Yaşı 18-dən az olan işçiləri gecə vaxtı işlərə cəlb edilməsi qadağandır. Yaşı 18-dən az 
olan işçilər üçün gecə vaxtı axşam saat 20-dən səhər saat 7-dək olan müddət hesab 
edilir (AR ƏM - Maddə 254). 

 

İş vaxtından artıq iş 

 

İş vaxtından artıq vaxtda işə cəlb olunduqda əlavə əmək haqqını almaq və ya onun 
verilməsini tələb etmək Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – 
Maddə 9) 

İş vaxtından artıq iş — işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) və işçinin razılığı ilə əmək 
funksiyasını müəyyən olunmuş iş günü vaxtından artıq müddət ərzində yerinə yetirməsi 
sayılır (AR ƏM – Maddə 99.1) 

Təbii fəlakətin, istehsalat qəzasının və digər fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması, 
onların nəticələrinin aradan qaldırılması, hərbi vəziyyət rejiminin təmin edilməsi, habelə 
tezkorlanan malların itkisinin qarşısını almaq məqsədilə AR ƏM ilə müəyyən edilmiş 
qaydalara əməl olunmaqla işçinin iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilməsinə yol verilir (AR 
ƏM – Maddə 99.2). 

Xüsusilə ağır və zərərli sahələrdə işləyən işçilərin və AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş 
digər hallarda iş vaxtından artıq işə cəlb edilməsinə yol verilmir (AR ƏM – Maddə 99.3). 

Əmək şəraiti ağır və zərərli olan sahələrdə bütün iş günü (növbəsi) ərzində iş 
vaxtından artıq işlərin müddəti 2 saatdan çox ola bilməz (AR ƏM – Maddə 99.4). 

İş vaxtından artıq işlərin görülməsinə cəlb olunmuş işçilər üçün işəgötürən AR ƏM-nin 
«Əməyin mühafizəsi» bölməsində (207-239-cu maddələr) nəzərdə tutulmuş normalara 
uyğun istehsalat və sosial-məişət şəraiti yaratmalı, əməyin təhlükəsizliyini təmin etməlidir 
(AR ƏM – Maddə 99.5). 

Hər bir işçi dalbadal gələn iki iş günü ərzində 4 saatdan, əmək şəraiti ağır və zərərli 
olan iş yerlərində isə iki saatdan çox iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilə bilməz (AR ƏM - 
Maddə 100). 

 

İş vaxtından artıq işlərə yalnız aşağıdakı müstəsna hallarda yol verilir (AR ƏM - Maddə 
101.1) : 

- dövlətin müdafiəsinin təmin olunması üçün, habelə təbii fəlakətin, istehsal qəzasının 
qarşısını almaq və ya onların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün yerinə yetirilməsi 
zəruri olan ən vacib işlərin görülməsinə; 

- başlanmış və istehsalın texniki şəraitinə görə iş gününün sonunadək tamamlana 
bilməyən işlərin dayandırılması avadanlıqların, əmtəələrin qarşısıalınmaz 
korlanması, sıradan çıxması təhlükəsi zamanı işlərin tamamlanması zəruriyyəti 
olduqda; 

- işçilərin əksəriyyətinin işinin dayandırılmasına səbəb olan sıradan çıxmış 
mexanizmlərin, qurğuların təmiri, bərpası ilə əlaqədar işlərin görülməsi zərurəti 
olduqda; 

- əvəz edən işçinin işdə olmaması ilə əlaqədar işə fasilə verilməsinə yol vermək 
mümkün olmadıqda. 
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İşəgötürən işdə olmayan işçinin başqa işçi ilə əvəz olunmasını, habelə AR ƏM-nin 101-
ci maddəsində nəzərdə tutulan müstəsna hallarda iş vaxtından artıq işlərə işçilərin cəlb 
edilməsini doğuran səbəblərin vaxtında aradan qaldırılması üçün bütün zəruri tədbirləri 
görməyə borcludur (AR ƏM - Maddə 101.2). 

 

QEYD 

 

 İşçilərə iş vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işin hər saatı üçün əmək haqqı 
aşağıdakı kimi ödənilir (AR ƏM - Maddə 165.1) : 
- əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (vəzifə) maaşının ikiqat 

məbləğindən aşağı olmamaqla; 
- əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində işəmuzd əmək haqqı tam ödənilməklə 

müvafiq dərəcəli (ixtisaslı) vaxtamuzd işçinin saatlıq tarif (vəzifə) maaşından aşağı 
olmamaqla əlavə haqq məbləğində. 

 

 Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə iş vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işə 
görə işçilərə daha yüksək məbləğdə əlavə haqqın ödənilməsi nəzərdə tutula bilər (AR 
ƏM - Maddə 165.2). 

 İş vaxtından artıq işlərin əlavə istirahət günü ilə əvəz edilməsinə yol verilmir (AR ƏM - 
Maddə 165.3). 

 Hamilə qadınların və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınların gecə işlərinə, iş 
vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə 
cəlb edilməsinə, habelə onların ezamiyyətə göndərilməsinə yol verilmir (AR ƏM - 
Maddə 242.1).  

 3 yaşından 14 yaşınadək uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan 
qadınların iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, bayram və iş günü hesab olunmayan digər 
günlərdə işə cəlb edilməsinə və ezamiyyətə göndərilməsinə yalnız onların razılığı ilə yol 
verilir (AR ƏM - Maddə 242.2). 

 Yaşı 18-dən az olan işçiləri gecə vaxtı işlərə, iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü 
hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə cəlb edilməsi, habelə onların 
ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır  (AR ƏM - Maddə 254.1). 

 

 

İşçilərin istirahət vaxtı 

 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş həftələrarası istirahət günlərindən istifadə etmək 
Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə 9) 

İşəgötürən işçilər tərəfindən əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün  AR ƏM ilə 
müəyyən edilmiş istirahət vaxtından istifadə olunmasını təmin etməlidir (AR ƏM – Maddə  
54). 

İş günü (növbəsi) ərzində işçilərə istirahət və nahar etmək üçün fasilə verilməlidir (AR 
ƏM – 103.1). 

Fasilənin verilməsi vaxtı və davamiyyəti müəssisədaxili intizam qaydaları, növbə 
cədvəlləri və ya əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 
103.2). 

Əmək şəraitinin xarakterinə görə işi dayandırmaqla fasilənin vaxtını və davamiyyətini 
müəyyən etmək mümkün olmadıqda, işəgötürən işçiyə nahar etməyə şərait yaratmalıdır 
(AR ƏM – Maddə 103.3). 



İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı azı 12 saat 
olmalıdır. Növbəli iş vaxtı rejimində işçilərin istirahət vaxtının müddəti müvafiq növbə 
cədvəlləri ilə tənzimlənir (AR ƏM – Maddə 103.4). 

İstirahət və nahar fasilələrinin müddəti iş vaxtına daxil edilmir. İstirahət və nahar 
fasilələrindən işçi öz mülahizəsi ilə istədiyi kimi istifadə edə bilər (AR ƏM – Maddə 103.5). 

  

Hər bir işçiyə həftələrarası fasiləsiz istirahət günlərindən istifadə etməyə şərait 
yaradılmalıdır. Həftələrarası istirahət günlərinin sayı beşgünlük iş həftəsində iki gün, 
altıgünlük iş həftəsində isə bir gün olmalıdır (AR ƏM – Maddə 104.1).  

İş vaxtının cəmlənmiş uçotu zamanı istirahət günləri, həmkarlar ittifaqları təşkilatı ilə 
razılaşdırılmış növbə cədvəlinə uyğun olaraq verilir. Həmkarlar ittifaqları təşkilatı olmayan 
iş yerlərində isə bu qayda əmək müqaviləsi ilə tənzimlənir (AR ƏM – Maddə 104.2). 

Hər dəfə qan və ya qan komponentlərini pulsuz (əvəzsiz) verən donorlara orta 
əməkhaqqı saxlanılmaqla əlavə istirahət günü verilir. Həmin istirahət günü donorun arzusu 
ilə onun illik məzuniyyətinə əlavə edilə və ya il ərzində istənilən vaxtda istifadə edilə bilər 
(AR ƏM – Maddə 104.3).  

Azərbaycan Respublikasının iş günü hesab edilməyən bayramları aşağıdakılardır (AR 
ƏM – Maddə 105.2) : 

- Yeni il bayramı (yanvarın 1 və 2-si); 
- Qadınlar günü (martın 8-i); 
- Faşizm üzərində qələbə günü (mayın 9-u); 
- Respublika günü (mayın 28-i); 
- Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü (iyunun 15-i); 
- Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü (iyunun 26-sı); 
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı günü (noyabrın 9-u);  
- Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü (dekabrın 31-i); 
- Novruz bayramı - beş gün; 
- Qurban bayramı - iki gün; 
- Ramazan bayramı - iki gün. 

 

İş günü hesab edilməyən bayram günlərində işçilərin işə cəlb olunmasına yalnız AR 
ƏM-də nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda yol verilə bilər (AR ƏM – Maddə 105.3). 

Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayramının keçiriləcəyi günlər növbəti il 
üçün dekabr ayının sonunadək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 
müəyyən edilib əhaliyə elan olunur (AR ƏM – Maddə 105.4). 

Həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə 
düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir (AR 
ƏM – Maddə 105.5). 

Qurban və Ramazan bayramları iş günü hesab olunmayan başqa bayram günü ilə üst-
üstə düşdükdə növbəti iş günü istirahət günü hesab edilir (AR ƏM – Maddə 105.6). 

Bayram və həftələrarası istirahət günləri biri digərindən əvvəl və ya sonra gələrsə, iş 
və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu iş və ya istirahət günlərinin yeri dəyişdirilə bilər (AR ƏM 
– Maddə 105.7). 

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin, Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə üzvlərinin seçkiləri, həmçinin 
referendum zamanı səsvermə günü seçki (referendum) keçirilən ərazidə iş günü hesab 
edilmir. Səsvermə günü qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 
105-1). 

 Hər il yanvarın 20-si — Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak 
olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmə günü — ümumxalq hüzn günüdür. Bu gün iş günü 
hesab edilmir (AR ƏM – Maddə 106). 
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 AR ƏM-nin 101-ci maddəsinin «a» və «b» bəndlərində nəzərdə tutulmuş müstəsna 
hallar, habelə fasiləsiz istehsalatlar, ticarət, ictimai iaşə, rabitə, nəqliyyat və digər xidmət 
müəssisələri istisna olunmaqla istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram 
günlərində və ümumxalq hüzn günündə işçilərin işə cəlb olunması yolverilməzdir (AR ƏM 
– Maddə 107).  

AR ƏM-nin 91, 92 və 93-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla, 
qalan iş yerlərində səsvermə, AR ƏM-nin 105-ci maddəsində göstərilən iş günü hesab 
edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü qabağı iş gününün müddəti həftəlik iş 
günlərinin sayından asılı olmayaraq bir saat qısaldılır (AR ƏM – Maddə 108.1). 

Altıgünlük iş həftəsi ilə işləyən müəssisələrdə bilavasitə səhərisi gün istirahət günü 
olan iş gününün müddəti 6 saatdan çox ola bilməz (AR ƏM – Maddə 108.2). 

AR ƏM-nin 107-ci maddəsi ilə yol verilən müstəsna hallarda istirahət, səsvermə, iş 
günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü işə cəlb edilən işçilərin 
əməyi AR ƏM-nin 164-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada ödənilir (AR ƏM – Maddə 
109). 

 

QEYD 

 

 İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü 
görülən işə görə əməkhaqqı aşağıdakı kimi ödənilir (AR ƏM – Maddə 164.1) : 

- əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində gündəlik tarif maaşının iki mislindən aşağı 
olmamaqla; 

- əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində ikiqat işəmuzd qiymətlərindən aşağı 
olmamaqla; 

- aylıq maaş alan işçilərə iş aylıq iş vaxtı norması çərçivəsində görülmüşsə, maaşdan 
əlavə gündəlik vəzifə maaşı məbləğindən aşağı olmamaqla, əgər iş aylıq iş vaxtı 
normasından artıq vaxtda görülmüşsə, maaşdan əlavə gündəlik vəzifə maaşının 
ikiqat məbləğindən aşağı olmamaqla. 

 İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü 
işləmiş işçinin arzusu ilə ona əməkhaqqı əvəzinə başqa istirahət günü verilə bilər (AR 
ƏM – Maddə 164.2). 

 İş vaxtından artıq işlərin əlavə istirahət günü ilə əvəz edilməsinə yol verilmir (AR ƏM – 
165.3). 

 Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlara iş vaxtı ərzində istirahət və yemək üçün 
verilən ümumi fasilədən başqa, həm də uşağını yedizdirmək (əmizdirmək) üçün əlavə 
fasilələr verilməlidir. Bu fasilələrin hərəsi azı 30 dəqiqə olmaqla, hər 3 saatdan bir 
verilir. Qadının yaş yarımına çatmamış iki və daha çox uşağı olduqda hər fasilənin 
müddəti azı bir saat müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 244.1). 

 Uşağın yedizdirilməsi ilə əlaqədar fasilələr iş vaxtına daxil edilir və orta əmək haqqı 
saxlanılır (AR ƏM – Maddə 244.2). 

 Qadının istəyi ilə uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələr cəmlənərək nahar və istirahət 
vaxtına birləşdirilə, habelə iş vaxtının (növbəsinin) əvvəlində, yaxud axırında istifadə 
edilə bilər. Əgər qadın uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələri cəmləyərək iş vaxtının 
sonunda istifadə etmək istəsə, onda onun iş günü həmin fasilələrin müddəti qədər 
qısaldılır (AR ƏM – Maddə 244.3). 

 

 

NÜMUNƏLƏR  

 

1. Əmr – Dərs cədvəlinin təsdiq edilməsi barədə 
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2. Əmr – İş vaxtından artıq işə cəlb etmə 

3. Əmr – Hamiləliklə əlaqədar qısaldılmış iş vaxtı 

4. Əmr – Əlilliklə əlaqədar natamam iş həftəsi 

5. Əmr – Uşağın yedizdirilməsi üçün fasilə 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ NORMATİV BAZA : 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi; 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin 
dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında” 16 yanvar 2015-ci il tarixli 
994№-li Sərəncamı 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
ilə dəyişiklik edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il 
tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarındakargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji 
işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında” 24.11.2010-cu il 
tarixli 215 saylı Qərarı” 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox 
olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və 
habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud 
olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi 
barədə 06.11.2004-cü il tarixli 175 nömrəli Qərarı; 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26.07.2005-ci il tarixli 146 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş ““İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış 
iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın 
sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli 
istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı(AR NK – 175/ 06.11.2004)"nın tətbiqi 
Qaydaları”; 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox 
olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, 
fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər 
amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə 
peşələrin, vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə” 12.08.2003 il tarixli, 106 
nömrəli Qərarı;  

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə 
çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin müəyyən edilməsi barədə" 5 aprel 
2001-ci il tarixli 74 nömrəli Qərarı; 

9. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının 
ödənilməsi barədə İZAHAT; 

10. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti 
itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və 
ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.09.1998-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarı; 

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “2016-cı ildə Novruz, Ramazan, 
Qurban bayramları haqqında” 24.dekabr 2015-ci il tarixli 402 nömrəli Qərarı; 
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12. “2016-cı il üçün iş vaxtı normasının və istehsalat təqviminin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin Kollegiyasının 2015-ci 29 dekabr tarixli 9 nömrəli Qərarı. 
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III bölmə 
İşçinin məzuniyyət hüququ ilə bağlı qaydalar, nümunələr və 

normativ baza: 
 

 

İşçinin məzuniyyət hüququ və məzuniyyətin növləri 

 

Hər il AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas 
məzuniyyətdən və müvafiq hallarda əlavə, sosial, ödənişsiz, təhsil məzuniyyətlərindən 
istifadə etmək əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə  
9). 

İşəgötürən İşçilər tərəfindən əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün AR ƏM ilə 
müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə olunmasını təmin etməlidir (AR ƏM – Maddə  
54.1). 

İşçilər vəzifəsindən (peşəsindən), əmək şəraitindən və əmək müqaviləsinin 
müddətindən asılı olmayaraq, AR ƏM ilə müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə 
etmək hüququna malikdirlər (AR ƏM – Maddə  110.1). 

Əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçilərin də AR ƏM ilə müəyyən edilmiş 
məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır (AR ƏM – Maddə  110.2). 

İşçilərin AR ƏM ilə müəyyən edilmiş məzuniyyət hüququ və ondan istifadə qaydaları 
məhdudlaşdırıla bilməz (AR ƏM – Maddə  110.3). 

   İşçilərin məzuniyyət hüququ aşağıdakı məzuniyyət növləri ilə təmin edilir (AR ƏM – 
Maddə  112) : 

- əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzuniyyəti; 
- sosial məzuniyyət;  
- təhsilini davam etdirmək və elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün verilən təhsil və 

yaradıcılıq məzuniyyəti; 
- ödənişsiz məzuniyyət. 

 

QEYD 

 

 Məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) və AR ƏM-də 
nəzərdə tutulmuş hallarda orta əmək haqqı saxlanılır (AR ƏM – Maddə  111.1).  

 Məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinin 
pozulması və işçinin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi yolverilməzdir (AR ƏM – 
Maddə  111.1).  

 Məzuniyyətdə olduğu müddət işçinin əmək stajına, həmçinin ixtisası üzrə stajına daxil 
edilir (AR ƏM – Maddə  111.1). 

 Əmək müqaviləsində, habelə kollektiv müqavilələrdə məzuniyyətdə olan işçilər üçün 
əlavə təminatların verilməsi nəzərdə tutula bilər (AR ƏM – Maddə  111.2). 

 Əmək funksiyasının yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirilməsində, 
müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl edilməsində fərqlənmiş işçilər işəgötürən 
tərəfindən əlavə məzuniyyət verilməklə mükafatlandırıla bilərlər (AR ƏM – Maddə 
185.1). 

 Məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olan, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi müddət ərzində 
işçiyə intizam tənbehi verilə bilməz (AR ƏM – Maddə 189.2). 

 İntizam tənbehi, işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi 
gündən bir ay keçənədək verilə bilər. İşçinin xəstə olduğu, yaxud məzuniyyətdə, 
ezamiyyətdə olduğu vaxt həmin müddətə daxil edilmir (AR ƏM – Maddə 187.2). 



 Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi zamanı yaranan mübahisələr fərdi əmək 
mübahisələrinin predmeti olaraq AR ƏM ilə nizama salınır (AR ƏM – Maddə 288).  

 

 

Əmək məzuniyyəti və onun müddətləri 

 

Əmək məzuniyyəti — işçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının 
mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifadə etdiyi 
müddəti AR ƏM-də nəzərdə tutulandan az olmayan istirahət vaxtıdır (AR ƏM – Maddə 
113.1). 

Əmək məzuniyyəti müvafiq peşə (vəzifə) üzrə əmək funksiyasını yerinə yetirən işçilərə 
verilən illik əsas məzuniyyətdən və istehsalın, əməyin xarakterinə və əmək stajına görə, 
habelə uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətdən ibarət olub, istər birlikdə, istərsə də 
ayrılıqda verilə bilər (AR ƏM – Maddə 113.2). 

Əmək məzuniyyəti hər il müvafiq iş ili üçün verilir. İş ili işçinin işə götürüldüyü gündən 
başlanır və növbəti ilin həmin günü başa çatır. Əgər işçinin iş ili onun əmək məzuniyyətinə 
çıxmaq üçün müraciət etdiyi vaxtda başlanmayıbsa, onda ona əmək məzuniyyəti yalnız iş 
ili başlanandan sonra verilə bilər. Bir iş ilinə görə yalnız bir əmək məzuniyyəti verilə bilər. 
Təqvim ili ərzində işçinin iki iş ilinə görə məzuniyyət hüququ olduqda o, həmin təqvim ilində 
hər iki iş ilinə görə məzuniyyətdən birlikdə və ya ayrı-ayrılıqda istifadə edə bilər (AR ƏM – 
Maddə 113.3). 

 

Əsas məzuniyyət işçinin əmək müqaviləsində göstərilmiş peşəsi (vəzifəsi) üzrə 
minimum müddəti AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş məzuniyyətdir (AR ƏM – Maddə 114.1). 

İşçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 21 təqvim günündən az olmayaraq verilməlidir (AR 
ƏM – Maddə 114.2).   

    Aşağıdakı işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 30 təqvim günü müddətində verilməlidir (AR 
ƏM – Maddə 114.3): 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında çalışan işçilərə; 
- məsul vəzifələrdə (vəzifənin məsulluğu işin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir) qulluq keçən dövlət qulluqçularına, 
müəssisənin rəhbər işçilərinə və mütəxəssislərinə;  

- xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, təhsil müəssisəsində pedaqoji iş 
aparmayan rəhbər işçilərə və inzibati-tədris heyəti işçilərinə, habelə 
məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin rəhbərlərinə;  

- təhsil müəssisələrinin metodistlərinə, baş ustalarına, istehsalat təlimi ustalarına, 
təlimatçılarına, kitabxanaçılarına, laborantlarına, emalatxana rəhbərlərinə, 
dayələrə, dəyişək xidmətçilərinə, bədii rəhbərlərinə;  

- elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərə; 
- həkimlərə, orta tibb işçilərinə və əczaçılara. 

 

Əmək şəraiti zərərli və ağır, habelə əmək funksiyası yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni 
və fiziki gərginliklə bağlı olan işçilərə əməyin şəraitinə və əmək funksiyasının 
xüsusiyyətlərinə görə 6 təqvim günündən az olmayan əlavə məzuniyyətlər verilir (AR ƏM – 
Maddə 115.1).  

 

Əmək stajından asılı olaraq işçilərə aşağıdakı müddətdə əlavə məzuniyyət verilir  (AR 
ƏM – Maddə 116.1): 

- beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda — 2 təqvim günü; 
- on ildən on beş ilədək əmək stajı olduqda — 4 təqvim günü; 
- on beş ildən çox əmək stajı olduqda — 6 təqvim günü.  



   

Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq, 14 yaşınadək iki uşağı 
olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda üç və daha çox uşağı olan, həmçinin sağlamlıq 
imkanları məhdud uşağı olan qadınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət 
verilir (AR ƏM – Maddə 117.1). 

 

Aşağıdakı işçilərə əmək məzuniyyəti 56 təqvim günü müddətində verilməlidir (AR ƏM – 
Maddə 118.1): 

- illik normanın üçdə bir hissəsindən az olmamaqla pedaqoji iş aparan təhsil 
müəssisələrinin rəhbər işçilərinə, tərbiyəçilərinə, təlimatçılarına, dərnək və musiqi 
rəhbərlərinə, konsertmeysterlərə, akkompaniatorlara, xormeysterlərə və başqa 
musiqi işçilərinə;  

- bütün ixtisas və adlardan olan müəllimlərə (məşqçi müəllimlərdən başqa); 
- uşaq birliyi rəhbərlərinə, magistrlərinə, praktik psixoloqlara, loqopedlərə, 

surdopedaqoqlara; 
- təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərinə (ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi 

məktəblər və xüsusi internat məktəblərinin tərbiyəçilərindən başqa) eşitmə 
kabinetlərinin təlimatçılarına, dərnək rəhbərlərinə, hərbi rəhbərlərə, bədən 
tərbiyəsi rəhbərlərinə; 

- sosial müdafiə orqanlarının və səhiyyə təşkilatlarının bilavasitə pedaqoji 
fəaliyyətlə məşğul olan işçilərinə; 

- elmi müəssisə və təşkilatların, habelə ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat 
bölmələrinin elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və 
onların elmi işlər üzrə müavinlərinə, elmi katiblərinə; 

- müvafiq elmi şuranın qərarı əsasında müstəqil elmi tədqiqat işləri aparan elmi 
işçilərə. 

 

Aşağıdakı işçilərə əmək məzuniyyəti 42 təqvim günü müddətində verilməlidir (AR ƏM – 
Maddə 118.2) : 

- uşaq evlərinin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbər işçilərinə, 
tərbiyəçilərinə, tərbiyəçi-müəllimlərinə, metodistlərə, defektoloqlara, loqopedlərə, 
musiqi rəhbərlərinə, psixoloqlara;; 

- metodika kabinetlərinin və mərkəzlərinin rəhbərlərinə, metodistlərinə və 
təlimatçılarına; 

- ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəblərinin 
tərbiyəçilərinə;  

- məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin dərnək rəhbərlərinə, kütləvi işçilərinə; 
- məşqçi müəllimlərə; 
- elmi müəssisə və təşkilatların, habelə ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat 

bölmələrinin fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və 
onların elmi işlər üzrə müavinlərinə, elmi katiblərinə.  

 

Fizioloji keyfiyyətləri ilə bağlı olaraq 16 yaşından 18 yaşınadək işçilərə əmək 
məzuniyyəti 35 təqvim günündən az olmayaraq verilir (AR ƏM – Maddə 119.1).  

 

Fizioloji keyfiyyətləri ilə bağlı olaraq aşağıdakı işçilərə əmək məzuniyyəti 42 təqvim 
günündən az olmayaraq verilməlidir (AR ƏM – Maddə 119): 

- Yaşı 16-dan az olan işçilərə (AR ƏM – Maddə 119.1); 
- Əlilliyin qrupundan, səbəbindən və müddətindən asılı olmayaraq işləyən əlillərə 

(AR ƏM – Maddə 119.2); 
- sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə (AR ƏM – Maddə 119.2). 

 



Aşağıdakı işçilərə əmək məzuniyyəti 46 təqvim günü müddətində verilməlidir (AR ƏM – 
Maddə 120): 

- Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya ) alan işçilərə;  

- Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarına; 
- Sovet İttifaqı Qəhrəmanlarına;  
- 1941-1945-ci illər müharibəsində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş, habelə 

hərbi xidmətdə olmuş, lakin döyüş əməliyyatlarında iştirak etməmiş hərbi 
qulluqçulara; 

- İstiqlal ordeni ilə, habelə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünün müdafiəsi ilə bağlı digər dövlət təltifləri ilə təltif olunmuş işçilərə.  

 

QEYD 

 

 Əmək məzuniyyətinin müddəti təqvim günü ilə hesablanır (AR ƏM – Maddə 113.1). 

 Natamam iş vaxtı (natamam iş günü və ya natamam iş həftəsi) şəraitində işləyən 
işçilərə əmək məzuniyyəti tam iş vaxtı şəraitində işləyən işçilərə verilən əmək 
məzuniyyəti müddətində, yerinə yetirdikləri və ya çalışdıqları vəzifəyə uyğun olaraq 
verilir (AR ƏM – Maddə 114.4). 

 Mövsümi işlərdə çalışan işçilərə əsas məzuniyyət, bir qayda olaraq, mövsümün 
sonunda hər iş ayına görə iki təqvim günündən az olmayan müddətə verilir  (AR ƏM – 
Maddə 114.5); 

 Əmək məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan bayram günləri 
məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir (AR ƏM – Maddə 114.6); 

 Uşaqlarını təkbaşına böyüdən ataların, həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərin 
AR ƏM-nin 117.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əlavə məzuniyyət hüququ vardır (AR 
ƏM – Maddə 117.2); 

 Əlavə məzuniyyət hüququ müvafiq təqvim ilinin sonunadək uşaqlardan birinin 14 yaşı 
tamam olduğu hallarda da saxlanılır (AR ƏM – Maddə 117.3); 

 Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ 
verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin siyahısı əlavə məzuniyyətlərin 
müddəti göstərilməklə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 
edilir (AR ƏM – Maddə 115.2); 

 Əmək şəraiti zərərli və ağır olan işçilərə həmin əmək şəraitinə görə əlavə məzuniyyət 
müvafiq istehsalatda, peşə və ya vəzifədə iş ili ərzində faktik işlədiyi vaxta mütənasib 
olaraq verilir. Bu əlavə məzuniyyətə işçinin hüququ həmin iş yerlərində üst-üstə azı altı 
ay işlədikdə əmələ gəlir (AR ƏM – Maddə 131.6).  

 Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçinin işəgötürənlə əmək müqaviləsi 
bağlayaraq faktik olaraq işlədiyi dövrə əsasən müəyyən edilir. Bu əmək stajına işçinin 
əmək müqaviləsi üzrə faktik işlədiyi müddətdən başqa yalnız əmək qabiliyyətini 
müvəqqəti itirdiyi, habelə AR ƏM-nin 179-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallarda iş 
yeri və orta əmək haqqı saxlanıldığı dövrlər daxil edilir (AR ƏM – Maddə 116.2). 

 Aşağıdakı işçilərə AR ƏM-nin 116 və 117-ci maddələrində nəzərdə tutulan əlavə 
məzuniyyətlər verilmir: 
- Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilər (AR ƏM – Maddə 118); 
- Fizioloji keyfiyyətləri ilə bağlı işçilər (AR ƏM – Maddə 119); 
- Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilər (AR ƏM – Maddə 120); 
- Teatr-tamaşa və bunlara uyğun digər müəssisələrin işçiləri (AR ƏM – Maddə 121). 

 

 

Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 

 



İşəgötürənlə əmək münasibətlərində olmaqla yanaşı doktoranturada müvafiq elmi 
dərəcə almaq üçün təhsilini davam etdirən işçilərə dissertasiya işlərini tamamlamaq, 
həmçinin müəlliflərə dərsliklər və ya dərs vəsaiti yazmaq üçün ödənişli yaradıcılıq 
məzuniyyətləri verilə bilər (AR ƏM – Maddə 122.1). 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini tamamlamaqdan ötrü 2(iki) 
təqvim ayınadək, elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini 
tamamlamaqdan ötrü isə 3(üç) təqvim ayınadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilir. Bu 
yaradıcılıq məzuniyyətlərindən işçi müvafiq elmi şuranın qərarına uyğun olaraq ona verilən 
arayış əsasında istifadə edir (AR ƏM – Maddə 122.2); 

 İşləməklə yanaşı doktoranturada təhsil alan (o cümlədən doktoranturaya daxil olmaq 
üçün) işçilərə hər tədris ilində 30 təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir (AR ƏM – Maddə 
122.3); 

 Dərsliklər və ya dərs vəsaitləri yazmaqla məşğul olan işçilərə müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının qərarı ilə və arayışı əsasında 3(üç) ayadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilə 
bilər (AR ƏM – Maddə 122.4); 

 Müvafiq elmi şura və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yaradıcılıq məzuniyyətlərinin 
müddətini və onlardan istifadə olunması məsələlərini qabaqcadan işəgötürənlə 
məsləhətləşməklə müəyyən etməlidir (AR ƏM – Maddə 122.5); 

    Yaradıcılıq məzuniyyəti müddətində ödənilən əmək haqqı işçinin vəzifəsi (peşəsi) üçün 
müəyyən olunmuş aylıq əmək haqqından hesablanır (AR ƏM – Maddə 122.6); 

  

 İşləməklə yanaşı təhsil alan işçilərə aşağıdakı ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir (AR 
ƏM – Maddə 123): 

- müvafiq tədris mövsümü sessiyalarında tədris-təlimdə iştirak etmək, laboratoriya 
işlərini yerinə yetirmək, yoxlamaları və imtahanları vermək üçün; 

- dövlət imtahanlarını vermək üçün; 
- diplom layihəsini (işini) hazırlamaq və müdafiə etmək üçün. 

 

Təhsil məzuniyyətləri işçilərə aşağıdakı müddətlərdə verilir (AR ƏM – Maddə 124) : 

 Ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə laboratoriya işlərini 
yerinə yetirdikləri, yoxlama və imtahan verdikləri dövrdə hər tədris ilində:  

- birinci və ikinci kurslarda 30 təqvim günü;  
- qalan kurslarda 40 təqvim günü. 

 Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə:  
- birinci və ikinci kurslarda 20 təqvim günü;  
- digər kurslarda 30 təqvim günü müddətində məzuniyyət verilir.  

 Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə dövlət 
imtahanları dövründə 30 təqvim günü müddətində məzuniyyət verilir. 

 Diplom işinin hazırlandığı və müdafiə edildiyi dövrdə:  
- ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 4 təqvim 

ayınadək; 
- orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 2 

təqvim ayınadək məzuniyyət verilir. 
 Peşə məktəblərində, peşə litseylərində istehsalatdan ayrılmadan təhsil alan işçilərə 

imtahanlara hazırlaşmaq və imtahanları vermək üçün tədris ilində 30 təqvim günü 
müddətində məzuniyyət verilir. 

 Ümumtəhsil müəssisələrinin qiyabi qruplarında təhsil alan işçilərə buraxılış 
siniflərində imtahanlarını vermək üçün 20 təqvim günü müddətində məzuniyyət 
verilir. 

 

QEYD 

 



 Təhsil məzuniyyətlərindən təhsil proqramları ilə müəyyən edilən dövrlərdə, təhsil 
müəssisəsinin verdiyi arayış əsasında istifadə oluna bilər(AR ƏM – Maddə 124.8). 

 Ödənişli təhsil məzuniyyəti müddətində işçiyə AR ƏM-nin 177-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş qaydada müəyyən edilən orta əmək haqqı ödənilir  (AR ƏM – Maddə 123.2). 

 Əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı istisna olmaqla qalan bütün hallarda 
işçinin orta əmək haqqı ödənişdən əvvəlki iki təqvim ayı ərzində qazandığı əmək 
haqqının cəmi həmin aylardakı iş günlərinin sayına bölməklə bir günlük əmək haqqı 
tapılır və alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş günlərinin sayına vurulmaqla 
müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 177.2). 

 2 aydan az işləmiş işçilər üçün orta aylıq əmək haqqı aşağıdakı qaydada hesablanır: 
işçinin faktik işlənmiş günlər ərzində qazandığı əmək haqqını həmin günlərə bölməklə 
bir günlük əmək haqqı müəyyən edilir, alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş 
günlərin sayına vurulur (AR ƏM – Maddə 177.3). 

 

  

Sosial məzuniyyətlər 

  

Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü 
(doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 56 təqvim günü) müddətində ödənişli 
məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda, iki və daha çox uşaq doğulduqda doğuşdan 
sonrakı məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir (AR ƏM – Maddə 125.1).  

 

İki aylığadək yaşında uşağı övladlığa götürən, yaxud övladlığa götürmədən böyüdən 
qadınlar doğuşdan sonra müəyyən edilmiş 56 günlük sosial məzuniyyətdən, həmçinin AR 
ƏM-nin 117-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əlavə (uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri) 
və AR ƏM-nin 127-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qismən ödənişli məzuniyyətlərdən 
istifadə etmək hüququna malikdirlər (AR ƏM – Maddə 126). 

   

Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü uşağın üç 
yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
məbləğdə müavinət verilən qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər 
(AR ƏM – Maddə 127.1). 

Uşağa qulluq edən işçi yazılı ərizəsi əsasında qismən ödənişli sosial məzuniyyət 
hüququndan tam, yaxud hissə-hissə istifadə edə bilər (AR ƏM – Maddə 127.2). 

  

  

Ödənişsiz məzuniyyətlər 

  

Qohumluq borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsələləri 
təxirə salmadan həll etmək, təhsil almaq, yaradıcı elmi işlə məşğul olmaq üçün, habelə 
yaşına, fizioloji keyfiyyətlərinə görə işdən ayrılmaq zərurəti olduqda işçinin ödənişsiz 
məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır (AR ƏM – Maddə 128).  

 

 Ödənişsiz məzuniyyətlər AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş hallarda işçilərin xahişi və ya 
tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə verilir (AR ƏM – Maddə 129.1). 

 İşəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığına əsasən, həmçinin kollektiv müqavilələrdə 
nəzərdə tutulan hallarda, o cümlədən əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilən şərtlərlə işçilərə 
müddəti 6(altı) aydan çox olmayaraq tərəflərin mülahizəsinə əsasən müəyyən edilən 
ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər (AR ƏM – Maddə 129.2). 

  



İşçilərin xahişi ilə bir iş ilində aşağıdakı hallarda və müddətdə ödənişsiz məzuniyyətlər 
verilir (AR ƏM – Maddə 130): 

- həkim məsləhət komissiyasının rəyi əsasında xroniki xəstəliyə tutulmuş uşağı olan 
valideynlərdən birinə, yaxud ailənin uşağa bilavasitə qulluq edən digər üzvünə — 
uşaq 4(dörd) yaşına çatanadək; 

- arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə — 14 təqvim gününədək; 
- 16 yaşınadək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara, 

himayədarlara — 14 təqvim gününədək; 
- əlillik qrupundan və səbəbindən asılı olmayaraq əlillərə, sağlamlıq imkanları 

məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə — 1(bir) bir təqvim ayınadək; 
- müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş şəxslərə — 14 təqvim 

gününədək; 
- Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyinin müdafiəsi zamanı 

xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış işçilərə — 14 təqvim gününədək;  
- insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan uşaq böyüdən, həmçinin sağlamlıq 

imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağı olan valideynlərə — 14 təqvim gününədək;  
- doktoranturada, təhsil alan işçilərə — 1 təqvim ayınadək;  
- ali təhsil müəssisələrində qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə — 14 təqvim günü, 

orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə — 7 təqvim 
günü; 

- ixtirasının və ya səmərələşdirici təklifinin işlədiyi müəssisədən kənar yerdə ilkin 
tətbiqi zamanı müəllifə — 14 təqvim gününədək; 

- ailənin xəstə üzvünə qulluq edən qohumlardan birinə — səhiyyə müəssisəsinin rəyi 
ilə 14 təqvim gününədək; 

- sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqları olan işçilərə — 14 təqvim 
gününədək; 

- ailə, məişət və başqa sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə — 7 təqvim 
gününədək;  

- Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq qeydə alınmış 
namizədə — müvafiq seçki komissiyasında qeydə alındığı gündən seçkilərin 
nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək, ərizəsində göstərilən müddət üçün. 

  

 

Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları 

 

İşçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ əmək 
müqaviləsinin bağlandığı andan etibarən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir (AR ƏM – 
Maddə 131.1). 

İşçiyə 6(altı) ay işlədikdən sonra birinci iş ili bitənədək əmək məzuniyyəti ərizəsi 
əsasında işəgötürənlə razılaşdırıldığı vaxtda verilə bilər (AR ƏM – Maddə 131.2). 

İşçiyə işin ikinci və sonrakı illəri üçün məzuniyyət işəgötürənlə qarşılıqlı razılıqla 
müəyyən edilən vaxtda verilə bilər (AR ƏM – Maddə 131.3). 

 

Əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək 
məzuniyyətindən aşağıdakı işçilərin istifadə etmək hüququ vardır (AR ƏM – Maddə 131.4):  

- qadınların hamiləliyə və doğuşa görə — sosial məzuniyyətdən bilavasitə əvvəl, 
yaxud sonra; 

- on səkkiz yaşına çatmamış işçilərin; 
- müddətli hərbi xidmətdən buraxıldıqdan 3 ay keçənədək işə götürülən işçilərin; 
- əsas iş yerində məzuniyyətə çıxan əvəzçilik üzrə işləyənlərin; 
- hərbi qulluqçu arvadının (ərinin); 
- təhsil müəssisələrində oxuyan şəxslərin — kurs işlərinin və ya imtahanların verildiyi, 

diplomun müdafiə edildiyi vaxtda; 



- əlillərin. 

 

Əmək məzuniyyətinə hüquq verən əmək stajına işçinin faktik işlədiyi vaxt və aşağıdakı 
dövrlər daxil edilir (AR ƏM – Maddə 132.1):  

- iş yerinin və AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş hallarda əmək haqqının saxlanılması şərti 
ilə işçinin işdən ayrıldığı dövr; 

- qanunsuz və əsassız işdən çıxarılmaqla, yaxud başqa işə keçirilməklə əlaqədar işə 
bərpa edilən işçilərin məcburi işburaxma dövrü; 

- əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi dövr; 
- təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri 

nəticəsində işdən (vəzifədən) azad edilmiş və ya kənarlaşdırılmış və müəyyən 
edilmiş qaydada tam bəraət almış işə (vəzifəyə) bərpa edilən şəxsin məcburi 
işburaxma dövrü və ya həbsdə olduğu dövr. 

 

Aşağıdakı işçilərə əmək məzuniyyəti arzusu ilə onlar üçün əlverişli olan vaxtda verilə 
bilər (AR ƏM – Maddə 133.3): 

- 14 yaşınadək iki və daha çox uşağı olan və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşağı 
olan qadınlara;  

- 16 yaşınadək uşaqları təkbaşına böyüdən valideynə və ya qəyyuma; 
- hərbi qulluqçunun arvadına (ərinə); 
- əlillərə; 
- müharibə veteranlarına; 
- Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı radioaktiv 

şüalanmaya məruz qalaraq sağlamlığı pozulmuş və ya şüalanma xəstəliyinə 
düçar olmuş şəxslərə; 

- yaşı on səkkizdən aşağı olan işçilərə; 
- işləməklə yanaşı təhsil alan şəxslərə; 
- AR ƏM-nin 120-ci maddəsində göstərilən Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi 

xidmətləri olan işçilərə. 

Müəssisədə işlədiyi müddətdən asılı olmayaraq işçinin arzusu ilə əmək məzuniyyəti 
arvadının hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olduğu dövrdə verilir (AR ƏM – Maddə 
133.4). 

  

Əmək məzuniyyətlərinin verilmə vaxtı işəgötürənin və işçinin təşəbbüsü ilə 
əsaslandırılmaqla onların qarşılıqlı razılığı ilə başqa vaxta keçirilə bilər (AR ƏM – Maddə 
134.1). 

 Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi dedikdə, cari ildə məzuniyyətinin verilmə 
növbəsində nəzərdə tutulan vaxtın bir aydan başqa aya, cari iş ilindən növbəti iş ilinə, 
habelə növbəti təqvim ilinə keçirilməsi başa düşülməlidir (AR ƏM – Maddə 134.2). 

İşçinin təşəbbüsü ilə aşağıdakı hallarda əmək məzuniyyəti başqa vaxta keçirilə bilər (AR 
ƏM – Maddə 134.3): 

- əmək qabiliyyəti müvəqqəti itirildikdə; 
- əmək məzuniyyəti ilə sosial məzuniyyət bir vaxta düşdükdə; 
- işəgötürənin tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün başqa yerə ezam edildikdə. 

İşçiyə əmək məzuniyyətinin müəyyən edilmiş növbədə nəzərdə tutulan vaxtda 
verilməsinin istehsalın, işin, xidmətlərin normal gedişinə xələl gətirə biləcəyi hallarda 
işəgötürənin təşəbbüsü və işçinin razılığı ilə əmək məzuniyyəti başqa vaxta keçirilə bilər 
(AR ƏM – Maddə 134.4). 

Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə əmək məzuniyyətinin istifadə edilməyən hissəsi növbəti iş 
ili üçün əmək məzuniyyəti ilə birləşdirilə bilər (AR ƏM – Maddə 134.5). 

Hərbi vəziyyət dövründə səfərbərlik planlarına (tapşırıqlarına) uyğun olaraq əmək 
məzuniyyəti başqa vaxta keçirilə bilər (AR ƏM – Maddə 134.6). 



AR ƏM-nin 114-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əsas məzuniyyət, yalnız 115 və 116-
cı maddələri ilə müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyətlərlə cəmlənərək birlikdə verilməlidir 
(AR ƏM – Maddə 136.1). 

 İşçinin eyni vaxtda AR ƏM-nin 115 və 116-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş iki və 
daha çox əlavə məzuniyyətə hüququ olduqda onun əsas məzuniyyətinə daha çox müddətli 
bir əlavə məzuniyyət birləşdirilir (AR ƏM – Maddə 136.2). 

 Əmək məzuniyyəti işçinin arzusu və işəgötürənin razılığı ilə hissələrə bölünərək verilə 
bilər, bu şərtlə ki, məzuniyyətin bölünmüş hissələrindən birinin müddəti 2(iki) təqvim 
həftəsindən az olmasın. Əmək məzuniyyətinin bir hissəsindən istifadə edildiyi hallarda 
onun qalan hissəsi həmin məzuniyyətin verildiyi iş ili bitənədək və ya təqvim ilinin 
sonunadək, yaxud işçinin arzusu ilə növbəti iş ilinin əmək məzuniyyətinə birləşdirilib verilir 
(AR ƏM – Maddə 137.1). 

Müstəsna hallarda — istehsalatda baş vermiş qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması, 
habelə təxirəsalınmaz işlərin görülməsi zərurəti olduqda əmək məzuniyyətində olan işçi 
ancaq onun razılığı ilə məzuniyyətdən geri çağırıla bilər. Əmək məzuniyyətindən 
geriçağırma əmrlə (sərəncamla, qərarla) rəsmiləşdirməlidir (AR ƏM – Maddə 137.2). 

 Əmək məzuniyyətindən geri çağırılan işçiyə tərəflərin razılığı ilə ya işə başladığı 
gündən etibarən əmək haqqı hesablanır və işləndiyi məzuniyyət günlərinin əvəzində 
ödənişsiz əlavə istirahət günləri (əvəzgün) verilir, ya da işə başladığı gündən etibarən 
işçiyə əmək haqqı hesablanır, istifadə edilməmiş məzuniyyət günlərinə düşən məzuniyyət 
pulunun məbləği ondan tutulur və məzuniyyətin istifadə edilməmiş günləri gələcəkdə 
müəyyən edilmiş vaxtda verilərək AR ƏM-nin 140-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş 
qaydada yenidən məzuniyyət pulu hesablanıb ödənilir (AR ƏM – Maddə 137.3). 

    İşçinin təşəbbüsü ilə əmək məzuniyyətindən geriçağırılma yalnız işəgötürənin 
mülahizəsi ilə həyata keçirilə bilər (AR ƏM – Maddə 137.4). 

 Bütün növ məzuniyyətlərin verilməsi işçinin ərizəsi əsasında işəgötürənin əmri 
(sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir. Əmrdə (sərəncamda, qərarda) işçinin adı, atasının 
adı və soyadı vəzifəsi (peşəsi), verilən məzuniyyətin növü, müddəti, müvafiq iş ili, 
məzuniyyətin başlandığı, qurtardığı və məzuniyyət müddəti bitdikdən sonra işçinin işə 
başlamalı olduğu il, ay, gün göstərilməlidir (AR ƏM – Maddə 138.1). 

Məzuniyyətin verilməsi barədə əmr (sərəncam, qərar) məzuniyyətin başlanmasına azı 
5(beş) gün qalmış verilir və işçi onunla tanış edilir (AR ƏM – Maddə 138.2). 

 İşəgötürən məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu dürüst və vaxtında aparmağa 
borcludur. Məzuniyyətlərin verilməsinin uçotu işçilərin iş illəri, məzuniyyətlərin növləri, 
müddətləri, verildiyi vaxt və müvafiq əmrin (sərəncamın, qərarın) nömrəsi, tarixi 
göstərilməklə aparılmalıdır. Məzuniyyətlərin verilməsi işəgötürənin imkanlarına müvafiq 
olaraq kompüter proqramları və ya sadələşdirilmiş kargüzarlıq yolu ilə aparılır (AR ƏM – 
Maddə 138.3). 

 Əmək məzuniyyətlərinin verilməsinin düzgünlüyünün təmin olunması məqsədi ilə 
məzuniyyətlərin uçotu işçilərin iş illəri üzrə aparılmalıdır (AR ƏM – Maddə 138.4). 

  

QEYD 

 

 Bilavasitə təlim-tədris prosesində iştirak edən pedaqoji işçilərə işə girdikləri vaxtdan 
asılı olmayaraq əmək məzuniyyətləri, bir qayda olaraq, məktəblərdə yay tətili dövründə 
verilir (AR ƏM – Maddə 131.5).  

 Əmək şəraiti zərərli və ağır olan işçilərə həmin əmək şəraitinə görə əlavə məzuniyyət 
müvafiq istehsalatda, peşə və ya vəzifədə iş ili ərzində faktik işlədiyi vaxta mütənasib 
olaraq verilir. Bu əlavə məzuniyyətə işçinin hüququ həmin iş yerlərində üst-üstə azı altı 
ay işlədikdə əmələ gəlir (AR ƏM – Maddə 131.6).  

 AR ƏM-nin 127-ci maddəsində nəzərdə tutulan qismən ödənişli sosial məzuniyyət 
müddəti, habelə azadlıqdan məhrum etmədən islah işlərinə məhkum edilən şəxslərin 



cəza çəkdiyi müddət məzuniyyət hüququ verən əmək stajına daxil edilmir (AR ƏM – 
Maddə 132.1).  

 İstehsalın və işin normal gedişini tənzimləmək, məzuniyyətlərin uçotunun düzgün 
aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə hər il yanvarın sonunadək əmək 
məzuniyyətlərinin verilməsi üçün növbəlilik cədvəlləri tərtib edilə bilər (AR ƏM – Maddə 
133.1). 

 Əmək məzuniyyətlərinin verilmə növbəsi həmkarlar ittifaqları təşkilatının, o olmadıqda 
isə işçinin rəyi öyrənilməklə işəgötürən tərəfindən təsdiq edilir (AR ƏM – Maddə 
133.2). 

 AR ƏM-ə uyğun olaraq işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək məzuniyyətinin verilməməsi 
qadağandır (AR ƏM – Maddə 135.1). 

 İşçi müvafiq iş  ilində  əmək məzuniyyətindən  istənilən  səbəbdən istifadə etmədikdə 
ona həmin iş ili (iş illəri) üçün istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə müəyyən 
olunmuş qaydada və məbləğdə kompensasiya ödənilir (AR ƏM – Maddə 135.2). 

  

 

Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları 

 

Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı hesablanarkən əməyin ödənilməsinin 
qüvvədə olan sisteminə daxil olmayan birdəfəlik ödənişlər istisna edilməklə AR ƏM-nin 
154.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əmək haqqı anlayışına daxil olan bütün növ 
ödəmələr nəzərə alınır (AR ƏM – Maddə 139.1). 

Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun hansı iş ili üçün verilməsindən 
asılı olmayaraq məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına 
əsasən müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 140.1). 

12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun 
faktik işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır (AR ƏM – Maddə 140.2).  

 Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 
12 təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək 
haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına — 
30,4-ə bölmək yolu ilə bir günlük əmək haqqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə 
müəyyən edilmiş bir günlük əmək haqqının məbləği, məzuniyyətin müddətinin təqvim 
günlərinin sayına vurulur (AR ƏM – Maddə 140.3). 

Əmək müqaviləsində və ya kollektiv müqavilədə, həmçinin kollektiv müqavilə olmayan 
müəssisədə, habelə büdcədən maliyyələşdirilən idarələrin, təşkilatların saxlanması 
xərclərinin smetasında işçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial-məişət şəraitinin yaradılması 
müəyyən məbləğdə sosial-məişət müavinətinin ödənilməsi, müəssisənin vəsaiti hesabına 
istirahət-sağlamlıq müəssisələrinə göndərilməsi, eləcə də işçinin ailə-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması üçün digər tədbirlərin görülməsinə maddi yardımın verilməsi nəzərdə 
tutulmuşdursa, məzuniyyət pulunun ödənilməsi ilə yanaşı müəyyən edilmiş müavinətlər, 
yardımlar da ödənilir (AR ƏM – Maddə 141.1). 

 

QEYD 

  

 Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 
alınmayan ödənişlərin geniş siyahısı, habelə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək 
haqqının əmsallaşdırılması qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 
tərəfindən müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 139.2). 

 AR ƏM-nin 140-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş məzuniyyət haqqının ödənilməsi 
üçün əmək haqqının hesablanması qaydası işçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyətə 
görə pul əvəzi ödənilərkən də tətbiq edilir.  



 İşçiyə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı məzuniyyətin başlanmasına ən geci 3 
gün qalmış ödənilir (AR ƏM – Maddə 140.5). 

 Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, 
məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı müəyyən səbəbdən məzuniyyət başlanandan 
sonra ödənilmişdirsə, işçinin tələbi ilə məzuniyyətin başlanma vaxtı əmək haqqının 
faktik olaraq verildiyi gündən hesablanıla bilər (AR ƏM – Maddə 140.6). 

 Məzuniyyət vaxtı üçün hesablanmış orta əmək haqqı qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada əmsallaşdırılıb ödənilməlidir (AR ƏM – Maddə 140.7). 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
həmçinin işəgötürən və ya işəgötürənlərin nümayəndəli orqanı işçilərə məzuniyyət 
vaxtı üçün AR ƏM-nin 141.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ödənclərin, yardımların 
verilməsini tənzimləyən qaydalar hazırlayıb qəbul edir (AR ƏM – Maddə 141.2). 

 Əmək haqqı — müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək 
müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə 
işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq 
məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusudur 
(AR ƏM – Maddə 154.1). 

 

 

Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun 
tənzimlənməsi qaydası 

  

Müvafiq iş ilinin (illərinin) məzuniyyətindən istifadə etməmiş işçi ilə əmək müqaviləsinə 
xitam verilərkən işçinin arzusu ilə həmin iş ili (illəri) üçün ona məzuniyyət verilir və 
işdənçıxma tarixi məzuniyyətin son günü hesab edilir (AR ƏM – Maddə 143.1). 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin səbəbindən və əsasından asılı olmayaraq işçiyə 
işdən çıxan günədək hər hansı şərt və ya məhdudiyyət qoyulmadan istifadə etmədiyi bütün 
iş illərinin əsas məzuniyyətlərinə görə pul əvəzi ödənilməlidir (AR ƏM – Maddə 144.2).  

Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən AR ƏM-nin 115 və 116-cı maddələrində 
nəzərdə tutulmuş əlavə məzuniyyətlərə, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyətlərinə, habelə 
sosial məzuniyyətlərə görə pul əvəzi verilmir (AR ƏM – Maddə 144.3).  

 Müəyyən iş ilinə görə əmək məzuniyyətindən istifadə etmiş işçinin əmək müqaviləsinə 
həmin iş ili başa çatanadək xitam verilərkən ödənilmiş məzuniyyət haqqının müvafiq 
hissəsi işçidən tutula bilər (AR ƏM – Maddə 144.4).  

 

İşəgötürən həmkarlar ittifaqları təşkilatı ilə birlikdə və ya öz mülahizəsilə vəsaiti 
hesabına məzuniyyətlərinə AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş müddətlərindən az olmamaq şərti 
ilə başqa növ məzuniyyətlərin, onların müddətlərinin artırılmasını, məzuniyyətə gedərkən 
işçilərə müvafiq miqdarda sosial-məişət müavinətinin, sanatoriya-kurort müalicəsinin 
xərclərinin ödənilməsini və məzuniyyətdən səmərəli istifadə etmək üçün məzuniyyət 
dövründə işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına və ya kollektivin bütün üzvlərinə əlavə maddi-
məişət güzəştlərinin verilməsini, habelə digər tədbirlərin həyata keçirilməsini kollektiv 
müqavilələrdə və yaxud əmək müqaviləsində nəzərdə tuta bilər (AR ƏM – Maddə 145).  

 

Kollektiv müqavilələrdə, belə müqavilələr bağlanmadığı hallarda əmək müqavilələrində 
nəzərdə tutulan şərtlərlə və qaydalarda, işin normal ahəngini pozan amillər — təbii fəlakət, 
istehsalat qəzaları və operativ surətdə qarşısı alınmayan digər hallar mövcud olduqda, 
işəgötürənin təqsiri olmadan istehsalın, axın xəttinin və işin dayandırılması ilə əlaqədar 
olaraq işçilər qrup halında ödənişli, yaxud ödənişsiz məzuniyyətə buraxıla bilərlər. Bu 
halda ödənişsiz məzuniyyətin müddəti, işçinin AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş qaydada 



müəyyən edilmiş əsas məzuniyyətinin iki illik müddətinin cəmindən çox olmamalıdır (AR 
ƏM – Maddə 146.1).  

İşəgötürənin təqsiri üzündən istehsalın, axın xəttinin və işin dayandırıldığı hallarda 
işçilərin qrup halında ödənişsiz məzuniyyətə buraxılması yolverilməzdir. Bu hal 
işəgötürənin təqsiri üzündən boşdayanma hesab edilir və işçilərə AR ƏM-nin 169-cu 
maddəsində nəzərdə tutulmuş məbləğdə əmək haqqı ödənilir (AR ƏM – Maddə 146.2).  

 

QEYD 

 

 İşəgötürən tərəfindən məzuniyyətdə olduğu vaxtda işçilərin AR ƏM-nin 70-ci maddəsi 
ilə müəyyən edilmiş əsaslarla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır (AR ƏM – 
Maddə 79.1). 

 Hər dəfə qan və ya qan komponentlərini pulsuz (əvəzsiz) verən donorlara orta 
əməkhaqqı saxlanılmaqla əlavə istirahət günü verilir. Həmin istirahət günü donorun 
arzusu ilə onun illik məzuniyyətinə əlavə edilə və ya il ərzində istənilən vaxtda istifadə 
edilə bilər (AR ƏM – Maddə 104.3). 

 İşçi AR ƏM-nin 143.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda  və qaydada (əmək 
münasibətlərinə xitam verilərkən) məzuniyyətdən istifadə etmək istəmədikdə ona AR 
ƏM-nin 144-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə istifadə edilməmiş 
məzuniyyətə görə pul əvəzi ödənilir (AR ƏM – Maddə 143.2). 

 İşəgötürənin sərəncamı ilə müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətə çıxmış və həmin iş ili 
bitənədək işdən çıxdığı halda məzuniyyətin işlənməmiş günlərinə düşən məzuniyyət 
pulu işçinin əmək haqqından tutulur (AR ƏM – Maddə 175.2). 

 

 

 

 

NÜMUNƏLƏR  

 

1. Əmr – Əmək məzuniyyəti – Müəllim 

2. Əmr – Əmək məzuniyyəti – Digər işçilər 

3. Əmr – Əmək məzuniyyətindən geri çağırma 

4. Əmr – Əmək məzuniyyətinin istifadə olunmayan hissəsinin verilməsi barədə 

5. Əmr – Əmək məzuniyyətinin bir hissəsindən istifadə barədə 

6. Əmr – İstifadə olunmayan və növbəti əmək məzuniyyətinin birləşdirilməsi barədə 

7. Əmr – Hamiləliyə və doğuşa görə sosial məzuniyyət 

8. Əmr – Qismən ödənişli sosial məzuniyyət 

9. Əmr – Qismən ödənişli sosial məzuniyyət – övladlığa götürmə faktı ilə bağlı 

10. Əmr – Təhsil məzuniyyəti 

11. Əmr – Yaradıcılıq məzuniyyəti 

12. Əmr – Ödənişsiz məzuniyyət – ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 

13. Əmr – Ödənişsiz məzuniyyət – Laborant – ali təhsillə əlaqədar 
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2. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 
alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək 
haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust  tarixli 137 nömrəli qərarı; 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
ilə dəyişiklik edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il 
tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarındakargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”; 

4. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti 
itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və 
ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.09.1998-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarı; 
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IV bölmə 
Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişilməsi və başqa işə keçirmə ilə 

bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza  
 

 

Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişməsi 

 

AR ƏM-nin və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl etməklə əmək şəraitinin 
şərtlərini dəyişdirmək və ya işçilərin sayını ixtisar etmək, ştatları, struktur bölmələri ləğv 
etmək işəgötürənin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə  11.1). 

İstehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər edilməsi zərurəti olduqda işçinin peşəsi, 
ixtisası və vəzifəsi üzrə işi davam etdirməklə əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsinə yol 
verilir. AR ƏM ilə müəyyən olunmuş hallar istisna edilməklə əmək şəraitinin şərtləri 
birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilməz (AR ƏM – Maddə 54). 

İşəgötürən əmək şəraitinin şərtlərini (AR ƏM-nin 55-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
şərtlərdən başqa) dəyişdirməzdən azı bir ay əvvəl işçini yazılı məlumatı və ya əmri 
(sərəncamı) ilə xəbərdar etməlidir. İşəgötürən bu xəbərdarlıq müddəti əvəzinə işçiyə 
onun razılığı ilə orta aylıq əməkhaqqından az olmamaqla əməkhaqqını bir dəfəyə 
ödəməklə müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Bu halda xəbərdarlıq 
müddəti ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərə xəbərdarlıq müddəti əvəzinə 
verilən ödəniş xəbərdarlıq müddətinin ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır. (AR ƏM 
– Maddə 77.4). 

Əgər işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, onda o, başqa 
vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün olmadıqda isə əmək müqaviləsinə AR ƏM-nin 68-ci 
maddəsinin ikinci hissəsinin «c» bəndində nəzərdə tutulan əsasla (“əmək şəraitinin 
şərtlərinin dəyişdirilməsi”) xitam verilə bilər (AR ƏM – Maddə 56). 

Azı 50 nəfər işçi çalışan müəssisədə işçilərin ümumi sayının on faizindən çoxunun 
əmək şəraitinin şərtlərinin pisləşməsinə səbəb olan dəyişikliklər aparılarkən bunun hansı 
məqsədlə edilməsi əsaslandırılmaqla işəgötürən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına (Dövlət 
Məşğulluq Xidməti və onun yerli orqanları) rəsmi məlumat verməlidir. Dövlət 
Məşğulluq Xidməti orqanı həmin tədbirlərin əsaslı və qanunauyğun həyata keçirilməsini 
araşdırıb səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq tədbirlər görə bilər (AR ƏM – Maddə 56.4). 

 

QEYD 

 

 İşçilər tərəfindən əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün işəgötürən aşağıdakı 
əmək şəraitini təmin etməlidir (AR ƏM – Maddə 54) : 

- peşə (vəzifə) adlarının, ixtisasların, əməyin ödənilməsi dərəcələrinin müəyyən 
edilməsi; 

- əməyə görə haqqın miqdarının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi; 
- əmək normaları və əməyin qiymətləndirilməsi normalarının müəyyən edilməsi; 
- sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən iş yerinin və iş şəraitinin 

yaradılması; 
- əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik normalarının gözlənilməsi; 
- əmək funksiyasının AR ƏM ilə müəyyən edilmiş iş vaxtı müddətindən artıq 

olmayan iş vaxtında yerinə yetirilməsini; 
- AR ƏM ilə müəyyən edilmiş istirahət vaxtından, məzuniyyətlərdən istifadə 

olunmasını; 
- işçilərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məcburi dövlət sosial sığorta 

edilməsini; 



- işçilərə əmək funksiyasının icrası üçün zəruri olan avadanlıqların, materialların, 
alətlərin, texniki və digər sənədlərin vaxtında verilməsi və onların lazımi 
keyfiyyətdə olması; 

- insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan işçi ilə məsləhətləşmə aparmaqla 
onun üçün münasib iş şəraitinin (xüsusi avadanlıqlarla təminat, istirahət 
fasilələri üçün imkanlar və tibbi müayinələr üçün icazələrin verilməsi və s.) 
yaradılması;  

- əmək müqavilələrində, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan şərtləri.  

 

 Əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işəgötürən 
imkanı hesabına AR ƏM-də, yaxud kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş əmək 
şəraitinin şərtlərindən daha yüksək əlavə əmək haqqı, əlavə məzuniyyət müddəti, 
qısaldılmış və ya natamam iş vaxtı, əlavə fərdi sığorta məbləği, sosial təminat və 
yardımlar, habelə heç bir norma ilə məhdudlaşdırılmayan digər əlavə şərtləri 
müəyyən edə bilər. Bu əlavə şərtlərin dairəsi, qüvvədə olma müddəti və istifadə 
qaydaları, habelə onların dəyişdirilməsi tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir (AR-ƏM – 
Maddə 55). 

 AR ƏM-nin 55-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada işəgötürən tərəfindən 
müəyyən edilən əmək şəraitinin əlavə şərtlərinin dəyişdirilməsi əmək müqaviləsinə 
xitam verilməsi üçün əsas ola bilməz (AR-ƏM – Maddə 54). 

 

 

Başqa işə keçirmə 

 

İşçiyə əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmayan başqa peşə, ixtisas və vəzifə üzrə əmək 
funksiyasının yerinə yetirilməsini həvalə etmək, başqa işə keçirilmə sayılır və buna yalnız 
işçinin razılığı ilə, həmçinin əmək müqaviləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməklə və ya yeni 
əmək müqaviləsi bağlanılmaqla yol verilir (AR ƏM – Maddə 59). 

İşçi, onun razılığı olmadan istehsalat zəruriyyəti və boşdayanma hallarının qarşısını 
almaq məqsədi ilə bir ay müddətinə, müvəqqəti olaraq başqa işə keçirilə bilər. Bu halda 
işçi onun səhhətinə mənfi təsir edən, habelə aşağı ixtisaslı işə keçirilə bilməz (AR ƏM – 
Maddə 60).   

Başqa işə keçirilmə müddətində işçinin əməyi görülən işin müqabilində, lakin əvvəlki 
orta əmək haqqından aşağı olmamaqla ödənilir (AR ƏM – Maddə 60).  

 

QEYD 

 
 

 Səhhətinə görə daha yüngül işdə işləməyə ehtiyacı olan işçiləri işəgötürən onların 
razılığı ilə tibbi rəyə uyğun olaraq daha yüngül müvafiq işə müvəqqəti və ya daimi 
keçirməyə borcludur (AR ƏM – Maddə 231). 

 İşçi sağlamlığının mühafizəsinin təmin olunması məqsədi ilə səhhətinə mənfi təsir 
göstərməyən yüngül və əvvəlkinə nisbətən aşağı maaşlı işə keçirilə bilər. Bu halda 
işçilərin yüngül işə keçirildiyi gündən etibarən bir ay ərzində əvvəlki işi (vəzifəsi) üzrə 
orta əmək haqqı saxlanılır (AR ƏM – Maddə 232). 

 Vərəm və digər xroniki ağır xəstəliyə tutulmuş və bu səbəbdən başqa az maaşlı işə 
müvəqqəti keçirilmiş işçilərə keçirildikləri bütün vaxt ərzində, lakin dörd aydan çox 
olmayaraq əvvəlki iş yerində aldığı əmək haqqı saxlanılır (AR ƏM – Maddə 232). 

 İş yerində bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş və ya peşə xəstəliyinə 
tutulmuş və müvafiq həkim məsləhət komissiyası və ya müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının rəyi əsasında yüngül işə müvəqqəti keçirilmiş işçilərə əvvəlki əmək haqqı ilə 
yeni iş yerindəki əmək haqqı arasındakı fərq ödənilir. Bu fərq işçinin əmək qabiliyyəti 



bərpa olunanadək və ya əlillik, 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu 
müəyyən edildiyi vaxtadək ödənilməlidir (AR ƏM – Maddə 232).  

 Əməyin mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə AR ƏM-nin 230-cu (Təhlükəsiz 
əmək şəraitinin təmin edilməməsi ilə əlaqədar məcburi boşdayanmaya, yaxud işdən 
imtina etməyə görə işçilərin təminatları) və 233-cü (Soyuq və isti havalar şəraitində 
fasilələr və işin dayandırılması) maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda iş 
dayandırıldıqda işçi başqa işə keçirilə bilər. Bu halda işçi azmaaşlı işə keçirilərsə, onun 
əvvəlki vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək haqqı saxlanılır  (AR ƏM – Maddə 234). 

 Kollektiv danışıqların iştirakçılarının danışıqlar dövründə, intizam məsuliyyətinə cəlb 
olunmasına, başqa işə keçirilməsinə və ya işəgötürənin təşəbbüsü ilə işdən azad 
edilməsinə yol verilmir (AR ƏM – Maddə 27). 

 Tibbi rəyə uyğun olaraq hamilə qadınlar üçün hasilat və ya xidmət norması azaldılır, 
yaxud onlar zərərli istehsal amillərinin təsirini istisna edən daha yüngül işə keçirilirlər. 
Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlar, əmək funksiyasını yerinə yetirməklə 
yanaşı uşağını yedizdirməkdə və ya əmizdirməkdə çətinlik çəkirlərsə, işəgötürən 
qadının ərizəsi ilə onu uşağı yaş yarımına çatanadək başqa yüngül işə keçirməlidir və 
ya uşağının yedizdirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılmasını təmin etməlidir. Qeyd 
edilən hallarda qadınla başqa yüngül işə keçirilərkən onların əsas vəzifələri üzrə orta 
əmək haqqı saxlanılır (AR ƏM – Maddə 243). 

 AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş hallarda əmək funksiyasının, əmək şəraitinin və onun 
şərtlərinin dəyişdirilməsi (başqa işə keçirilmə), habelə əvəzçilik qaydasında əmək 
müqaviləsinin bağlanması işəgötürənin müvafiq məzmunda əmri (sərəncamı, qərarı) 
ilə sənədləşdirilə bilər. Bu zaman əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklər 
edilməsi qaydalarına mütləq əməl edilməlidir (AR ƏM – Maddə 82). 

 İşəgötürən 5 gündən artıq işləyən bütün işçilərin əmək kitabçasında onların işə qəbul 
edilməsi, başqa daimi işə keçirilməsi, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə 
müvafiq qeydləri yazmalıdır (AR ƏM – Maddə 87).  

 Başqa işə keçirilməklə əlaqədar işə bərpa edilən işçilərin məcburi işburaxma dövrü 
Əmək məzuniyyətinə hüquq verən əmək stajına daxil edilir (AR ƏM – Maddə 132). 

 

 

Başqa işçinin əmək funksiyasının icrası 

 

Müəyyən səbəbdən iş yerində olmayan işçinin əmək funksiyasının icrasına tərəflərin 
razılığı ilə yol verilir. Bu zaman əmək haqqı AR ƏM-nin 162-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
qaydada ödənilir (AR ƏM – Maddə 61.1). 

Boş vəzifə üzrə əmək funksiyasının icrasının həvalə edilməsinə işçinin razılığı ilə yol 
verilir (AR ƏM – Maddə 61.2). 

Əgər işçi eyni zamanda həm özünün, həm də əvəz etdiyi boş vəzifə üzrə əmək 
funksiyasını yerinə yetirirsə, onda ona boş vəzifə üçün nəzərdə tutulmuş əmək haqqının 
(vəzifə maaşının) yarısından az olmamaq şərti ilə əlavə əmək haqqı ödənilməlidir (AR ƏM 
– Maddə 61.2). 

Boş vəzifə üzrə işçiyə üç aydan çox olmayan müddətə əmək funksiyasının yerinə 
yetirilməsi həvalə edilə bilər. Bu müddət bitdikdən sonra ya əvəzedici işçi onun razılığı ilə 
həmin vəzifəyə keçirilir, ya hər iki vəzifə birləşdirilərək əvəzedici işçinin əmək funksiyasının 
genişləndirilməsi ilə əlaqədar yeni əmək müqaviləsi bağlanılır, ya da boş vəzifəyə yeni işçi 
götürülür (AR ƏM – Maddə 61.3). 

Əgər boş vəzifə üzrə əmək funksiyası boş olmayan vəzifə üzrə əmək funksiyası ilə eyni 
xarakterlidirsə, həmin boş olmayan vəzifəni tutan işçi onun razılığı ilə öz vəzifəsində 
qalmaqla həmçinin belə boş vəzifəyə təyin edilə bilər. Bu zaman işçiyə boş vəzifə üzrə 
nəzərdə tutulmuş əməkhaqqının (vəzifə maaşının) yarısından az olmamaq şərtilə əlavə 
əməkhaqqı ödənilir (AR ƏM – Maddə 61.4). 

 



QEYD 

 

 Özünün əmək funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı müəyyən səbəbdən müvəqqəti işə 
çıxmayan işçini əvəz edən işçiyə, əvəz edilən işçinin tarif (vəzifə) maaşı ilə onun maaşı 
arasındakı fərq ödənilir (AR ƏM – Maddə 162.1). 

 Əvəz edilən işçinin tarif (vəzifə) maaşı əvəz edən işçinin maaşı ilə eyni və ya ondan az 
olduqda isə əmək haqqına əlavə müəyyən edilib verilir. Bu əlavə işçinin və işgötürənin 
qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM – Maddə 162.2). 

 

 

 

NÜMUNƏLƏR 

 

1. Əmr – Başqa işə keçirmə 

2. Əmr – Başqa işçinin vəzifəsinin həvalə edilməsi  
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1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi; 

2. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti 
itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və 
ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.09.1998-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarı; 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
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hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarındakargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” 
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V bölmə  
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı məsələlər, 

nümunələr və normativ baza: 

 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin ümumi qaydaları 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları aşağıdakılardır (AR ƏM – Maddə 68): 

 

a) tərəflərdən birinin təşəbbüsü; 

b) əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması;  

c) əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi; 

ç) müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi (AR ƏM – Maddə 63.2-də göstərilən  

    işçilər); 

d) tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar; 

e) tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar. 

 

Yeni mülkiyyətçi tərəfindən müəssisənin işəgötürəninin (rəhbərinin), onun müavinlərinin, 
baş mühasibin və bilavasitə idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən digər struktur bölmələrin 
rəhbərlərinin əmək müqavilələrinə mülkiyyətçinin dəyişməsi ilə əlaqədar AR ƏM-nin 68-ci 
maddəsinin «ç» bəndi ilə xitam verilə və ya AR ƏM-nin 56-cı maddəsində nəzərdə tutulan 
qaydada onların əmək müqavilələrinin şərtləri dəyişdirilə bilər (AR ƏM – Maddə 63.2). 

AR ƏM – 56-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən İşəgötürən əmək şəraitinin şərtlərini 
(AR ƏM-nin 55-ci maddəsində nəzərdə tutulan əmək şəraitinin əlavə şərtlərindən başqa) 
dəyişdirməzdən azı bir ay əvvəl işçini yazılı məlumatı və ya əmri (sərəncamı) ilə xəbərdar 
etməlidir. İşəgötürən bu xəbərdarlıq müddəti əvəzinə işçiyə onun razılığı ilə orta aylıq 
əməkhaqqından az olmamaqla əməkhaqqını bir dəfəyə ödəməklə müvafiq əsasla 
əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Bu halda xəbərdarlıq müddəti ərzində əmək 
müqaviləsinə xitam verilmiş işçiyə xəbərdarlıq müddəti əvəzinə verilən ödəniş xəbərdarlıq 
müddətinin ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır.  (AR ƏM – Maddə 77.4). 

Əgər işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, onda o, başqa 
vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün olmadıqda isə əmək müqaviləsinə AR ƏM-nin 68-ci 
maddəsinin ikinci hissəsinin «c» bəndində nəzərdə tutulan əsasla (“əmək şəraitinin 
şərtlərinin dəyişdirilməsi”) xitam verilə bilər (AR ƏM – Maddə 56.2). 

 

 

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası 

 

Müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda xitam verilir. Bu Məcəllənin 45-ci 
maddəsinin beşinci hissəsi nəzərə alınmaqla, müddətli əmək müqaviləsində göstərilən 
müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam etdirilərsə və müddət bitdikdən sonrakı bir 
həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə, həmin əmək 
müqaviləsi əvvəl müəyyən olunmuş müddətə uzadılmış hesab olunur  (AR ƏM – Maddə 
73.1). 

İşçinin müəyyən üzürlü səbəbdən (xəstələnməsi, ezamiyyətdə, məzuniyyətdə 
olması, habelə AR ƏM-nin 179-cu maddəsində nəzərdə tutulan iş yeri və orta əmək 
haqqı saxlandığı hallarda) iş yerində olmadığı dövrdə müddətli əmək müqaviləsinin 
müddəti qurtardığı hallarda həmin müqaviləyə işçi işə çıxdıqdan sonra işəgötürənin 



müəyyən etdiyi gündə, lakin onun işə çıxdığı gündən bir təqvim həftəsi keçməmiş xitam 
verilə bilər (AR ƏM – Maddə 73.2). 

 

 

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam 

verilməsinin əsasları 

 

Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək müqaviləsinə aşağıdakı 
hallarda xitam verilir (AR ƏM – Maddə 74) : 

- işçi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırıldıqda; 

- əvvəllər müvafiq işdə (vəzifədə) çalışan işçinin işinə (vəzifəsinə) bərpa edilməsi 
barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) olduqda. 

- qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilməyibsə, əmək qabiliyyətinin 
fasiləsiz olaraq altı aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə əlaqədar işçi əmək 
funksiyasını yerinə yetirə bilmədikdə; 

- İşçinin nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə, müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, 
müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum 
etmə cəzasına məhkum edildiyi barədə məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə 
mindikdə;  

- məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə işçinin fəaliyyət qabiliyyətsizliyi 
təsdiq edildikdə; 

- işçi vəfat etdikdə; 

- əvvəllər həmin müəssisədə çalışan işçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata 
buraxıldıqdan sonra öz iş yerinə (vəzifəsinə) qayıtmaq hüququndan istifadə 
etdikdə.  

 

QEYD 

 

 Əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Tibbi Sosial 
Ekspert Komissiyası) rəyi ilə müəyyən edilir. Əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi 
dedikdə, icra hakimiyyəti orqanının (Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası) qərarı ilə 
işçiyə müvafiq dərəcədən əlillik qrupu və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının 
məhdudluğu müəyyən edilməklə ən azı bir il müddətinə əmək qabiliyyətsiz hesab 
edilməsi başa düşülməlidir (AR ƏM – Maddə 74 : QEYD). 

 Əmək qabiliyyətinin 6 aydan az müddətə müvəqqəti itirilməsi əmək müqaviləsinə xitam 
verilməsi üçün əsas ola bilməz (AR ƏM – Maddə 74 : QEYD).  

 Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərin iş yeri və vəzifəsi saxlanılmaqla onlara ilk 
14 gün üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti) tərəfindən müəyyən olunmuş (AR NK – Qərar № 189, 15.09.1998) qaydada  
və miqdarda işəgötürənin vəsaiti, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta 
haqları hesabına müavinət ödənilir (AR ƏM – Maddə 74 : QEYD).  

 Əmək qabiliyyətini bir ildən çox olmayan müddətə qismən itirmiş işçilər üçün isə 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası) rəyi nəzərə 
alınır (AR ƏM – Maddə 74 : QEYD).  

 Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müəssisənin ləğvi istisna olmaqla, işçinin 
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət ərzində mülkiyyət növündən və təşkilati-
hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisədə iş yeri və vəzifəsi saxlanılır. Müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə çağırılanadək müvafiq müəssisədə işləmiş şəxslər, hərbi 
xidmətdən buraxıldıqdan ən geci 60 təqvim günü keçənədək həmin müəssisədə əvvəlki 
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və ya buna bərabər vəzifəyə (peşəyə) qayıtmaq hüququna malikdirlər (AR ƏM – 
Maddə 77.9). 

 İşdən çıxarılmış işçinin işinə (vəzifəsinə) bərpa olunması haqqında məhkəmə 
tərəfindən qətnamə (qərar) qəbul edilərsə, işəgötürən tərəfindən məhkəmənin qanuni 
qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) dərhal icra edilərək o, əvvəlki vəzifəsinə və ya 
razılığı ilə başqa vəzifəyə (işə) bərpa olunmalıdır. Bu zaman işə bərpa edilən işçinin 
yerinə götürülmüş işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər (AR ƏM – 
Maddə 74.2). 

 

 

İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 

 

İşçi bir təqvim ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək 
müqaviləsini ləğv edə bilər (AR ƏM – Maddə 69.1). 

Ərizə verildiyi gündən bir təqvim ayı bitdikdən sonra işçi işə çıxmamaq və son haqq-
hesabının aparılmasını tələb etmək hüququna malikdir. Bu halda işəgötürən işçinin 
tələblərini yerinə yetirməyə borcludur (AR ƏM – Maddə 69.2). 

İşçi yaşa, əlilliyə görə təqaüdə çıxdıqda, təhsilini davam etdirmək üçün müvafiq təhsil 
müəssisəsinə daxil olduqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, başqa işəgötürənlə əmək 
müqaviləsi bağladıqda, seksual qısnamaya məruz qaldıqda və qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş digər hallarda ərizəsində göstərdiyi gün əmək müqaviləsi ləğv edilə bilər (AR ƏM 
– Maddə 69.3).  

Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənədək 
istədiyi vaxt ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni 
ərizə verə bilər. Bu halda əmək müqaviləsi ləğv edilə bilməz. Bu şərtlə ki, işəgötürən həmin 
vəzifəyə (peşəyə) yeni işçinin götürülməsi barədə işçiyə rəsmi qaydada yazılı xəbərdarlıq 
etməmiş olsun. Əmək müqaviləsi bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydalara əməl 
olunmaqla ləğv edildikdən sonra işçinin əvvəlki ərizəsini geri götürmək və ya onu etibarsız 
hesab etmək barədə edilən müraciətin hüquqi qüvvəsi yoxdur (AR ƏM – Maddə 69.4). 

İşçi ərizəsində əmək münasibətlərini dayandırmaq istədiyi günü göstərməyibsə, 
xəbərdarlıq müddəti bitənədək bu maddə ilə müəyyən edilmiş əsasla əmək müqaviləsinin 
ləğv edilməsinə yol verilmir (AR ƏM – Maddə 69.5). 

İşçi məzuniyyət hüququndan istifadə etməklə ona müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətin 
verilməsi və məzuniyyət müddətinin qurtardığı gündən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 
xahişi ilə işəgötürənə ərizə verə bilər. İşçi məzuniyyət müddəti bitənədək AR ƏM – Maddə 
69.4 ilə müəyyən edilmiş qaydada əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə ərizəsini geri 
götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yazılı müraciət edə bilər. Bu 
halda işçinin xahişi təmin edilməlidir (AR ƏM – Maddə 69.6). 

İşəgötürən tərəfindən zor işlədilərək, hədə-qorxu gələrək, yaxud hər hansı başqa üsulla 
işçinin iradəsinin əleyhinə əmək müqaviləsini ləğv etməyə onu məcbur etmək 
qadağandır(AR ƏM – Maddə 69.7). 

 

 

İşəgötürən tərəfindən Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 

 

Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər (AR ƏM – 
Maddə 70) : 

a) müəssisə ləğv edildikdə; 

b) işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə; 



c) peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə 
işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan (işçilərin ixtisasına, 
peşə dərəcəsinə, təcrübəsinə, peşəkarlıq səviyyəsinə görə tutduğu vəzifəyə 
uyğun olduğunu müəyyən etmək məqsədi ilə yaradılan və müvafiq səlahiyyətlərə 
malik olan attestasiya komissiyası) tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə; 

ç) işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə 
yetirmədikdə, yaxud AR ƏM-nin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək 
vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda; 

d) sınaq müddəti ərzində işçi özünü doğrultmadıqda;  

e) dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə 
çatdıqda.  

 

QEYD :  İşçilərin sayının və ya ştatların ixtisarı 

 

 AR ƏM-nin və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl etməklə əmək şəraitinin 
şərtlərini dəyişdirmək və ya işçilərin sayını ixtisar etmək, ştatları, struktur bölmələri ləğv 
etmək işəgötürənin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə  11.1). 

 İşçilərin sayı azaldılarkən və ya ştatların ixtisarı həyata keçirilərkən, o cümlədən işçinin 
tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan (attestasiya komissiyası) 
tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilərkən işəgötürən AR ƏM ilə müəyyən edilmiş 
tədbirlər görür (AR ƏM – Maddə 71.1). 

 Müvafiq hallarda işçilərin sayı azaldılarkən və ya ştatların ixtisarı həyata keçirilərkən 
müəyyən vəzifələr üzrə əmək funksiyasının icrası üçün tələb olunan ixtisasın 
(peşəsinin) və peşəkarlıq səviyyəsinin daha yüksəyinə malik olan işçilər işdə saxlanılır. 
İşçinin peşəkarlıq səviyyəsini işəgötürən müəyyən edir (AR ƏM – Maddə 78). 

 İşəgötürən ixtisasları (peşələri) və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda aşağıdakı 
şəxslərin işdə saxlanmasına üstünlük verir (AR ƏM – Maddə 78) :  

- şəhid ailəsinin üzvlərinə; 

- müharibə iştirakçılarına; 

- əsgər və zabitlərin arvadına (ərinə); 

- öhdəsində iki və daha çox 16 yaşınadək uşağı olanlara; 

- həmin müəssisədə əmək şikəstliyi almış və ya peşə xəstəliyinə tutulmuşlara; 

- xüsusi məcburi köçkün onlara bərabər tutulan şəxs və qaçqın statusu olan 
şəxslərə; 

- kollektiv müqavilələrdə və ya əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan digər şəxslərə. 

 

 İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda işəgötürən tərəfindən həmkarlar 
ittifaqının üzvü olan işçinin əmək müqaviləsi müəssisədə fəaliyyət göstərən 
həmkarlar ittifaqı təşkilatının qabaqcadan razılığı alınmaqla ləğv edilir (AR ƏM – 
Maddə 80.1). 

 Bu zaman işəgötürən həmin müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatına əsaslandırılmış 
yazılı təqdimatla müraciət edir. Təqdimata müvafiq əsaslandırma sənədləri əlavə 
edilir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatı bu təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci on gün 
müddətində özünün əsaslandırılmış yazılı qərarını işəgötürənə təqdim etməlidir (AR 
ƏM – Maddə 80.2). 

 İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin 
“b” bəndi ilə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilməzdən əvvəl işçi 
işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək 
müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı 
müddətlərdə rəsmi xəbərdar edilməlidir: 



  

 bir ilədək əmək stajı olduqda – azı iki təqvim həftəsi; 

  

 bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – azı dörd təqvim həftəsi; 

  

 beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – azı altı təqvim həftəsi; 

  

 on ildən çox əmək stajı olduqda – azı doqquz təqvim həftəsi. (AR ƏM – Maddə 77.1). 

 Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haqqı saxlanılmaqla iş axtarmağa 
imkan yaradılması məqsədi ilə işçi azı bir iş günü əmək funksiyasının icrasından azad 
edilir (AR ƏM – Maddə 77.2). 

 İşəgötürən işçinin razılığı ilə bu maddənin birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş azı iki 
təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 0,5 misli, azı dörd 
təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 0,9 misli, azı altı 
təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 1,4 misli, azı 
doqquz təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 2 misli və 
bu Məcəllənin 56-cı maddəsinin ikinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş xəbərdarlıq müddəti 
əvəzinə orta aylıq əməkhaqqından az olmamaqla əməkhaqqını bir dəfəyə ödəməklə 
müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Bu halda xəbərdarlıq müddəti 
ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərə bu hissənin birinci cümləsində 
nəzərdə tutulmuş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə verilən ödəniş xəbərdarlıq müddətinin 
ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır  (AR ƏM – Maddə 77.4). 

 Əmək müqaviləsi bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən 
işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək 
müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı 
məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir (AR ƏM – Maddə 77.3): 

  

 bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqı miqdarında; 

  

 bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,4 misli 
miqdarında; 

  

 beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,7 misli 
miqdarında; 

  

 on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı iki misli miqdarında.: 

 

  

 İşəgötürənlər iş yerlərinin ixtisarı ilə əlaqədar işdən azad olunmuş “Valideynlərini itirmiş 
və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və 
valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq, habelə onların arasından olan şəxs hesab 
edilən işçiləri sonradan həmin müəssisədə və ya digər müəssisədə işə düzəltmək üçün 
öz vəsaiti hesabına zəruri yeni peşə hazırlığına cəlb edirlər (AR ƏM – Maddə 77.8).  

 

QEYD : Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağan olunan hallar 

 

 İşəgötürən tərəfindən AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin “b”, “c”, “ç”, “d” və “e” bəndləri 
ilə müəyyən edilmiş əsaslarla aşağıdakı işçilərin əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 
qadağandır (AR ƏM – Maddə 79) : 



- hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı olan qadınların, üç yaşınadək uşağını 
təkbaşına böyüdən kişilərin;  

- yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşınadək uşağını təkbaşına 
böyüdən işçilərin; 

- əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin; 

- işçinin şəkərli diabetlə və ya dağınıq sklerozla xəstə olması səbəbinə görə;  

- həmkarlar ittifaqları təşkilatının və ya hər hansı siyasi partiyanın üzvü olması 
motivinə görə; 

- öhdəsində sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək və ya I qrup əlil ailə üzvü 
olan işçilər;  

- işçi məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu vaxtda, habelə kollektiv danışıqlarda iştirak 
etdiyi müddət ərzində.  

 

QEYD : İşçinin öz əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini 

yerinə yetirməməsi, yaxud əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozması 

 

 İşçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə 
yetirmədikdə, yaxud AR ƏM-nin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək 
vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi AR ƏM-nin 
70-ci maddəsinin “ç” bəndinə əsasən ləğv edilə bilər (AR ƏM – Maddə 70.ç). 

 İşçi tərəfindən əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması halları aşağdakılar hesab 
edilir (AR ƏM – Maddə 72)  : 

a) heç bir üzürlü səbəb (özünün xəstəliyi, yaxın qohumunun xəstələnməsi və ya 
vəfat etməsi) olmadan bütün iş günü işə gəlməməsi; 

b) alkoqollu içkilər, narkotik vasitələr və psixotrop, toksik və digər zəhərli maddələr 
qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə işə gəlməsi, habelə işə gəldikdən sonra iş yerində 
həmin içkiləri və ya maddələri qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə olması;  

c) təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində mülkiyyətçiyə maddi ziyan vurması; 

ç) təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində əməyin mühafizəsi qaydalarını 
pozaraq iş yoldaşlarının səhhətinə xəsarət yetirməsi və ya onların bu səbəbdən 
həlak olması; 

d) qəsdən istehsal, kommersiya və ya dövlət sirrinin yayılması və ya bu sirrin gizli 
saxlanılması üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi; 

e) əmək fəaliyyəti zamanı yol verdiyi kobud səhvləri, hüquq pozuntuları nəticəsində 
işəgötürənin, müəssisənin və ya mülkiyyətçinin qanuni mənafeyinə ciddi xələl 
gətirməsi; 

ə) əmək funksiyasını pozduğuna görə əvvəllər işəgötürən tərəfindən verilmiş 
intizam tənbehindən nəticə çıxarmayaraq altı ay ərzində təkrarən əmək 
funksiyasını pozması; 

f) iş vaxtı ərzində bilavasitə iş yerində inzibati xətalara və ya cinayət tərkibi olan 
ictimai-təhlükəli əməllərə yol verməsi.  

 

 Həmkarlar ittifaqının üzvü olan işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək 
müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaxud AR ƏM-nin 72-ci maddəsində 
sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda işəgötürən tərəfindən 
əmək müqaviləsi müəssisədə fəaliyyət göstərən həmkarlar ittifaqı təşkilatının 
qabaqcadan razılığı alınmaqla ləğv edilir. Bu zaman işəgötürən həmin müəssisənin 
həmkarlar ittifaqı təşkilatına əsaslandırılmış yazılı təqdimatla müraciət edir. Təqdimata 
müvafiq əsaslandırma sənədləri əlavə edilir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatı bu təqdimatın 



daxil olduğu gündən ən geci on gün müddətində özünün əsaslandırılmış yazılı 
qərarını işəgötürənə təqdim etməlidir (AR ƏM – Maddə 80). 

 

QEYD : Sınaq müddəti 

 

 Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri digərinə üç gün əvvəl yazılı xəbərdarlıq 
etməklə əmək müqaviləsini poza bilər (AR ƏM – Maddə 53.1). 

 Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin 
sınaq zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə 
xitam verilməsi şərti göstərilməlidir (AR ƏM – Maddə 53.3). 

 Sınaq müddətində özünü doğrultmamış işçinin əmək müqaviləsinə işəgötürənin 
əsaslandırılmış əmri ilə xitam verilə bilər (AR ƏM – Maddə 53.4).  

 İşçi sınaqdan çıxmış hesab edildiyi andan etibarən əmək müqaviləsinə yalnız AR ƏM 
ilə müəyyən edilmiş müvafiq qaydada və əsaslarla xitam verilə bilər (AR ƏM – Maddə 
53.2). 

 

QEYD : Çalışmanın yaş həddi 

 

 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi 65-dir (AR ƏM 
– Maddə 10-1.1). 

 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin 
müəssisədə çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 
ildən çox olmayaraq uzadıla bilər. Bir qayda olaraq, çalışma müddətinin 5 ildən çox 
uzadılmasına yol verilmir (AR ƏM – Maddə 10-1.2). 

 Elm, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin inkişafında müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi xidmətləri olmuş dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin çalışma müddəti müvafiq dövlət 
orqanı tərəfindən 5 ildən artıq uzadıla bilər (AR ƏM – Maddə 10-1.3). 

 Müvafiq sahə üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən hər bir müəssisənin çalışma 
müddəti uzadılmış işçilərinin sayı həmin müəssisənin işçilərinin sayının 2 faizindən 
artıq ola bilməz. Müəssisənin işçilərinin sayı 100 nəfərdən az olduqda, çalışma müddəti 
uzadılmış işçilərin sayı iki ştat vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırılır (AR ƏM – Maddə 10-
1.1.5). 

 İşçilərin çalışma müddətinin uzadılmasına onların razılığı əsasında yol verilir (AR ƏM – 
Maddə 10-1.6). 

 

 

Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda ona xitam verilməsinin 

tənzimlənməsi 

  

Tərəflər əmək müqaviləsi bağlayarkən ona xitam verilməsinin AR ƏM-də nəzərdə 
tutulan hallarından fərqli olan əlavə hallarını müəyyən edə bilərlər (AR ƏM – Maddə 75.1). 

Əmək müqaviləsində, ona xitam verilməsi barədə tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə 
aşağıdakı əlavə hallar nəzərdə tutula bilər (AR ƏM – Maddə 75.2) : 

a) tərəflərin qarşılıqlı razılığı; 

b) səhhəti ilə əlaqədar olaraq işçinin müvafiq vəzifədə (peşədə) çalışması sağlamlığı 
üçün təhlükəli olduğu barədə səhiyyə müəssisəsinin müvafiq rəyinə görə; 

c) əmək funksiyasının müəyyən müddətdə icrası zamanı müvafiq iş yerində peşə 
xəstəliyinə tutulmanın yüksək ehtimalı olduğu halda; 



ç) işin və ya göstərilən xidmətlərin həcminin azalması ilə əlaqədar müəyyən dövr 
keçdikdən sonra işçi ilə hökmən yenidən əmək müqaviləsi bağlayacağı şərti ilə 
işəgötürən yazılı formada məcburi öhdəlik götürdükdə; 

d) AR ƏM-nin 75-ci maddəsinin tələblərinə əməl edilməklə tərəflərin müəyyən etdiyi 
digər hallar. 

 

Tərəflər əmək münasibətlərinin gələcəkdə daha dolğun tənzimlənməsini təmin etmək 
məqsədi ilə bu hallardan işçinin əmək şəraitinə uyğun olanını əmək müqaviləsinə hökmən 
daxil etməlidirlər (AR ƏM – Maddə 75.3). 

Əmək müqaviləsinə ona xitam verilməsi barədə tərəflərin nəzərdə tutduqları hallar 
işçinin və işəgötürənin AR ƏM-nin 2-ci maddəsinin 3-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş 
hüquqlarının təminatı prinsiplərinə zidd olmamalıdır (AR ƏM – Maddə 75.4). 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə dair, tərəflərin AR ƏM-də nəzərdə tutulan 
hüquqlarını məhdudlaşdırmağa yönəldilən, onların şərəf və ləyaqətini alçaldan, şərtlər 
müəyyən edilə bilməz (AR ƏM – Maddə 75.5). 

 

QEYD 

 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi əmək münasibətlərində aşağıdakı 
prinsiplərə əsaslanır (AR ƏM – Maddə 2.3). : 
- tərəflərin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi; 
- tərəflərin mənafelərinin haqq-ədalətlə və qanunun aliliyinin təmin olunması ilə 

qorunması; 
- tərəflərin maddi, mənəvi, sosial, iqtisadi və digər həyati tələbatlarını ödəmək 

məqsədi ilə əqli, fiziki və maliyyə imkanlarından sərbəst istifadə etməsinin təmin 
edilməsi; 

- tərəflərin əsasən əmək müqaviləsi (kontrakt) üzrə öhdəliklərinin icrasına hüquqi 
təminat yaradılması  

 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin sənədləşdirilməsi qaydası 

 

Əmək müqaviləsində onun ləğv edilməsinin sənədləşdirilməsi barədə fərqli qaydalar 
nəzərdə tutulmayıbsa, onda istər işçi, istərsə işəgötürən tərəfindən və istərsə də tərəflərin 
iradəsindən asılı olmayan hallarda AR ƏM-nin 68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci maddələrində 
nəzərdə tutulan əsaslara və qaydalara müvafiq olaraq əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 
işəgötürənin əsaslandırılmış əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilməlidir (AR ƏM 
– Maddə 83.2). 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) onun 
tərəfindən imzalanmalı və müəssisənin möhürü ilə təsdiqlənməlidir. Bu əmrin surəti, işçinin 
əmək kitabçası və işəgötürənin son haqq-hesabı (istifadə edilməmiş əmək 
məzuniyyətinə görə pul əvəzi, işçiyə ödənilməli əmək haqqı və digər ödəmələr) ilə birlikdə 
sonuncu iş günü işçiyə verilməlidir (AR ƏM – Maddə 83.2). 

  

Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında işəgötürənin əmrinin (sərəncamının, 
qərarının) məzmununda aşağıdakı məlumatlar göstərilir (AR ƏM – Maddə 84.1) : 

- müəssisənin adı, hüquqi ünvanı, əmrin (sərəncamın, qərarın) sıra nömrəsi, tarixi və 
onu imzalayan işəgötürənin vəzifəsi, adı, atasının adı və soyadı; 

- işçinin adı, atasının adı və soyadı; 
- əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifəsinin (peşəsinin) adı; 
- əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsası; 



- həmin əsasla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qaydası nəzərdə tutulmuş AR ƏM-
nin müvafiq maddəsi, hissəsi və bəndi; 

- əmək müqaviləsi ləğv edilən gün, ay və il; 
- əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə əmrin (sərəncamın, qərarın) verilməsi 

üçün əsas hesab olunan rəsmi sənədlər. 
 

Bu məlumatlardan hər hansı biri və ya bir neçəsi göstərilməyən əmr (sərəncam, qərar) 
əmək mübahisəsini həll edən məhkəmə tərəfindən etibarsız hesab edilə bilər (AR ƏM – 
Maddə 84.2). 

Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) yalnız 
AR ƏM-nin 84-cü maddəsinin 1-ci hissəsində göstərilən məlumatlar olan sadə, 
həmçinin normativ hüquqi aktlara (Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 
müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat) uyğun formada — təsviri (giriş) 
hissəsindən və həmin məlumatlar göstərilən qərar hissəsindən ibarət formada tərtib edilə 
bilər (AR ƏM – Maddə 84.3). 

 

QEYD 

 

 İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə AR ƏM-nin 68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci 
maddələrində nəzərdə tutulan əsaslardan yalnız biri ilə xitam verilə bilər (AR ƏM – 
Maddə 76.1). 

 Əmək müqaviləsinə eyni zamanda iki və daha artıq əsasla, həmçinin qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmayan əsasla, habelə AR ƏM ilə müəyyən edilmiş əmək müqaviləsinin 
ləğv edilməsi qaydalarına əməl olunmadan xitam verilə bilməz (AR ƏM – Maddə 
76.2). 

 İşəgötürən Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında əmrin (sərəncamın, qərarın) 
əslini beş il müddətinə saxlamağa borcludur, onların məhv edilməsi, itirilməsi, 
korlanması yolverilməzdir (AR ƏM – Maddə 86.1; 86.3;). 

 

 

NÜMUNƏLƏR  

 

1. Əmr – İşçinin ərizəsinə əsasən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

2. Əmr – AR ƏM-nin 70c- maddəsinin “ç” bəndi ilə əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

3. Əmr – Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam 
verilməsi 

4. Əmr – Əvvəllər müvafiq vəzifədə işləyən işçinin məhkəmə yolu ilə işə bərpa edilməsi 
ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

5. Əmr – Müddətinin bitməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

6. Əmr – İşçinin azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməsi ilə əlaqədar 
əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

7. Əmr – İşçinin çalışmanın yaş həddinə çatması ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam 
verilməsi 

8. Əmr – İşçinin əmək qabiliyyətini tam itirməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam 
verilməsi 

9. Əmr – İşçinin hərbi xidmətə çağırılması ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam 
verilməsi 

10. Əmr – İşçinin vəfat etməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

11. Əmr – İşçinin fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə 
xitam verilməsi 

BSTI-IR-TELIMAT-QANUNVERICILIK/FERMAN-935-569-Telimat-Karguzarliq-DHO.pdf
BSTI-IR-TELIMAT-QANUNVERICILIK/FERMAN-935-569-Telimat-Karguzarliq-DHO.pdf
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N1%20-%201-Ərizasna%20asasan%20iscinin%20amak%20muqavilasinin%20lagvi%20amri.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N2%20-1%20Əmək%20funksiyalarını%20yerinə%20yetirməyən%20işçi.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N3%20-1-%20Əmək%20şəraitinin%20şərtlərinin%20dəyişməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N3%20-1-%20Əmək%20şəraitinin%20şərtlərinin%20dəyişməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N4%20-%201-Əvvəllər%20müvafiq%20işdə%20işləyən%20işçinin%20işə%20bərpa%20edilməsi.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N4%20-%201-Əvvəllər%20müvafiq%20işdə%20işləyən%20işçinin%20işə%20bərpa%20edilməsi.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N5%20-%201-Müddəti%20bitdiyi%20üçün%20işçi%20ilə%20bağlanmış%20əmək%20müqaviləsinə%20xitam.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N5%20-%201-Müddəti%20bitdiyi%20üçün%20işçi%20ilə%20bağlanmış%20əmək%20müqaviləsinə%20xitam.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N6%20-%201-%20İşçinin%20azadlıqdan%20məhrum%20edilməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N6%20-%201-%20İşçinin%20azadlıqdan%20məhrum%20edilməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N7%20-%201-Çalışmanın%20yaş%20həddinə%20çatdığına%20%20görə%20işçi%20a-m%20xitami.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N7%20-%201-Çalışmanın%20yaş%20həddinə%20çatdığına%20%20görə%20işçi%20a-m%20xitami.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N8%20-%20İşçinin%20əmək%20qabiliyyətini%20tam%20itirməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N8%20-%20İşçinin%20əmək%20qabiliyyətini%20tam%20itirməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N9%20-%201-İşçinin%20hərbi%20xidmətə%20çagırılması%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N9%20-%201-İşçinin%20hərbi%20xidmətə%20çagırılması%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N10%20-1-%20İşçinin%20vəfat%20etməsi%20ilə%20əlaqədar.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N11%20-1-%20Məhkəmənin%20qərarı%20ilə%20işçinin%20fəaliyyət%20qabiliyyətsiz%20olması.docx
BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNELER/BSTI-IR-TELIMAT-NUMUNE-B5-N11%20-1-%20Məhkəmənin%20qərarı%20ilə%20işçinin%20fəaliyyət%20qabiliyyətsiz%20olması.docx


12. Əmr – İşçinin müəyyən vəzifə tutma hüququndan məhrum edilməsi ilə əlaqədar 
əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

13. Əmr – Müəssisənin ləğv edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

14. Əmr – İşçinin sınaq müddətində özünü doğrultmaması ilə əlaqədar əmək 
müqaviləsinə xitam verilməsi 

15. Əmr – Ştatların ixtisarı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

16. Əmr – Ştatların ixtisarı ilə əlaqədar xəbərdarlıq 

17. Bildiriş – Əmək müqaviləsinin ləğvi barədə 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ NORMATİV BAZA : 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi;  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
ilə dəyişiklik edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il 
tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” 
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VI bölmə 
Əmək və icra intizamı ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ 

baza  
 

 

Əmək və icra intizamının təmin edilməsi qaydaları 

 

Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək Əmək müqaviləsi 
üzrə işçinin əsas vəzifələrindən biridir (AR ƏM – Maddə  10). 

Müəssisələrdə əmək müqavilələri, habelə bağlanmış kollektiv müqavilələr üzrə tərəflərin 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qanunvericiliyinin 
tələblərinin gözlənilməsi və əmək intizamının təmin olunması məqsədi ilə müəssisədaxili 
intizam qaydaları qəbul edilə bilər (AR ƏM – Maddə  182.1). 

Müəssisədaxili intizam qaydaları AR ƏM-nə, habelə əmək qanunvericiliyi üzrə digər 
normativ hüquqi aktlara uyğun tərtib edilməlidir. Bu normativ hüquqi aktlara zidd olan 
müəssisədaxili intizam qaydalarının müvafiq müddəaları və onların tətbiqinin hüquqi 
nəticələri etibarsız hesab edilir (AR ƏM – Maddə  182.3). 

  

Müəssisədaxili intizam qaydalarına, bir qayda olaraq, aşağıdakılar daxil edilir (AR ƏM – 
Maddə  183.1) : 

- müəssisənin adı, təşkilati-hüquqi forması, fəaliyyət növü, hüquqi ünvanı; 
- iş vaxtının, nahar və digər istirahət fasilələrinin başlandığı və qurtardığı saatlar; 
- növbə cədvəlləri və onun tənzimlənməsi qaydaları; 
- əmək şəraitinin təmin edilməsi qaydaları; 
- əmək və icra intizamının, əmək vəzifələrinin yüksək səviyyədə yerinə 

yetirilməsində fərqlənmiş işçilərin, əmək kollektivlərinin mükafatlandırılması şərtləri 
və qaydaları; 

- əmək və icra intizamını pozmuş işçilərə əlavə intizam tənbehi tətbiq edilməsinin 
şərtləri və qaydaları. 

 

Müəyyən müəssisələr birliyinə daxil olan müəssisələr üçün qəbul edilən müəssisədaxili 
intizam qaydalarında AR ƏM-nin 183-cü maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş 
məlumatlarla yanaşı, həmin qaydaların şamil edildiyi müəssisələrin adları sadalanmaqla 
əlavə əmək şəraitinin yaradılmasına, əmək və icra intizamının təmin edilməsinə dair 
qanunvericiliyə uyğun olan digər məlumatlar da göstərilməlidir (AR ƏM – Maddə  183.2). 

 

QEYD 

 

 Əmək funksiyasının yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirilməsində, 
müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl edilməsində fərqlənmiş işçilər işəgötürən 
tərəfindən aşağıdakı həvəsləndirmə vasitələri ilə mükafatlandırıla bilərlər (AR ƏM – 
Maddə  185) : 

- pul və ya qiymətli əşyalar hədiyyə edilməklə; 
- əlavə məzuniyyət verilməklə; 
- əmək haqqına fərdi əlavə edilməklə; 
- daha yüksək məbləğdə fərdi sığorta edilməklə; 
- sanatoriya-kurort müalicəsi, turist səfərləri yollayışının haqqı ödənilməklə; 
- müəyyən edilmiş qaydada dövlət təltifinə təqdim olunmaq barədə vəsatət 

qaldırmaqla; 
- digər həvəsləndirmə vasitələri ilə. 



 

Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun 

növləri 

 

İşçilər əmək müqaviləsinin şərtlərini, müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda 
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada onları intizam məsuliyyətinə cəlb etmək 
işəgötürənin əsas hüquqlarından biridir (AR ƏM – Maddə  11.1). 

Eyni pozuntuya görə işçilərə fərqli intizam tənbehi tədbirini tətbiq etməmək işəgötürənin 
əsas vəzifələrindən biridir (AR ƏM – Maddə  12.1). 

İşçi və ya işəgötürən əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərini, əmək 
funksiyasını, habelə AR ƏM-nin və əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan digər 
normativ hüquqi aktın tələblərini pozaraq biri digərinin hüquqlarına və qanunla qorunan 
mənafelərinə müəyyən ziyan vurarsa, AR ƏM-nin 186-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş 
intizam məsuliyyətinə cəlb edilir (AR ƏM – Maddə  186.1; Maddə  311). 

İşçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz yerinə 
yetirdikdə, AR ƏM-nin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan, həmçinin əmək müqaviləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrini, müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda işəgötürən ona 
aşağıdakı intizam tənbehlərindən birini verə bilər (AR ƏM – Maddə  186.2) : 

a)  töhmət vermək; 
b)  sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək; 
c)  kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdursa, aylıq əmək haqqının 1/4-i 

məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə etmək; 
ç)  əmək müqaviləsini AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv etmək. 
 

İşəgötürən intizam tənbehini verərkən işçinin şəxsiyyətini, kollektivdə nüfuzunu, 
peşəkarlıq səviyyəsini, onun törətdiyi xətanın xarakterini nəzərə almalıdır (AR ƏM – 
Maddə  186.3). 

 

 QEYD 

 

 AR ƏM-nin 186-cı maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilmiş intizam tənbehlərindən hər 
hansı biri tətbiq olunmadan işçiyə yazılı və ya şifahi qaydada xəbərdarlıq edilə bilər. 
Xəbərdarlıq intizam tənbehi sayılmır (AR ƏM – Maddə  186.3).  

 İşəgötürənin AR ƏM-nin 186-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş intizam məsuliyyətinə 
cəlb edilməsi onun işəgötürəni hesab edilən vəzifəli şəxs, müəssisənin mülkiyyətçisi, 
müəssisə dövlət mülkiyyətində olduqda isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
(Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri, dövlət komitələri, dövlət konsernləri, 
şirkətləri və idarələri) tərəfindən həyata keçirilir. İşəgötürən inzibati və ya cinayət 
məsuliyyətinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada cəlb edilir (AR ƏM – Maddə  
186.4). 

 

 

İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları 

 

İntizam tənbehi verilməmişdən əvvəl işəgötürən işçidən yazılı izahatın verilməsini tələb 
edir. İşçinin yazılı izahat verməkdən imtina etməsi ona intizam tənbehi verilməsini istisna 
etmir (AR ƏM – Maddə  187.1). 

İntizam tənbehi, işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi 
gündən bir ay keçənədək verilə bilər. İşçinin xəstə olduğu, yaxud məzuniyyətdə, 
ezamiyyətdə olduğu vaxt həmin müddətə daxil edilmir (AR ƏM – Maddə  187.2). 



İntizam xətasının törədildiyi gündən altı ay keçdikdən sonra işçiyə intizam tənbehi verilə 
bilməz. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin (yoxlanılmasının, təftiş 
aparılmasının) nəticələri ilə aşkar edilmiş vəzifə hüquqpozması ilə bağlı intizam xətalarına 
görə isə işçiyə həmin xətalar törədildiyi gündən iki il keçdikdən sonra intizam tənbehi verilə 
bilməz. Cinayət işi üzrə icraat bu müddətə daxil edilmir (AR ƏM – Maddə  187.3). 

İdarə, müəssisə və ya təşkilatın korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat 
vermiş işçisi barəsində intizam tənbehini tətbiq edən idarə, müəssisə və ya təşkilat intizam 
tənbehinin qanunla müəyyən edilmiş hallardan irəli gəlməsini və korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmalarla bağlı məlumata aidiyyəti olmadığını əsaslandırmalıdır (AR ƏM – Maddə  
187.4). 

 

İntizam tənbehi, yalnız işçi ilə əmək müqaviləsi bağlamaq, onun şərtlərini dəyişdirmək 
və ona xitam vermək səlahiyyətinə malik olan işəgötürən tərəfindən verilə bilər (AR ƏM – 
Maddə  188.1). 

Müəssisənin nizamnaməsində (əsasnaməsində) başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, 
işəgötürən işçilərə intizam tənbehi vermək səlahiyyətini əmri (sərəncamı, qərarı) ilə özünün 
müavinlərindən birinə, müəssisədən kənarda yerləşən struktur bölməsinin rəhbərinə 
həvalə edə bilər. Həmin əmrdə (sərəncamda, qərarda) hansı səbəbə görə intizam tənbehi 
vermək səlahiyyətinin başqa vəzifəli şəxsə həvalə edildiyi əsaslandırılmalı və onun 
səlahiyyətinin dairəsi dəqiq müəyyən edilməlidir(AR ƏM – Maddə  188.2). 

AR ƏM-nin 186-cı maddəsinin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən vəzifəli şəxslərdən 
savayı başqa vəzifəli şəxslərin işçilərə intizam tənbehi verməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər bu 
qaydaların əksinə olaraq işçiyə intizam tənbehi vermək səlahiyyəti olmayan vəzifəli şəxs 
tərəfindən verilibsə, onun əmri hüquqi qüvvəsi olmayan puç (əhəmiyyətsiz) əmr hesab 
edilir(AR ƏM – Maddə  188.3). 

  

Bir intizam xətasına görə yalnız bir intizam tənbehi verilir. Bir dəfə törədilən bir intizam 
xətasına görə eyni zamanda bir neçə intizam tənbehi verilə bilməz (AR ƏM – Maddə  
189.1). 

İntizam tənbehi işçiyə işdə olduğu iş günü ərzində verilə bilər. Məzuniyyətdə, 
ezamiyyətdə olan, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi müddət ərzində, habelə Kollektiv 
danışıqlar dövründə həmin danışıqların iştirakçısı olan işçiyə intizam tənbehi verilə bilməz 
(AR ƏM – Maddə  27.4; Maddə  111.1; Maddə  189.2). 

İntizam tənbehi işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə verilir. İşçi həmin əmrlə 
(sərəncamla, qərarla) tanış edilməli və onun tələbi ilə əmrin surəti ona təqdim olunmalıdır 
(AR ƏM – Maddə  189.3). 

İntizam tənbehi verilməsi barədə əmrdə (sərəncamda, qərarda) işçinin şərəf və 
ləyaqətini alçaldan, onun şəxsiyyətini, mənəvi hisslərini gözdən salan, habelə 
intizamsızlığına görə qisas almaq motivli məlumatların göstərilməsi yolverilməzdir (AR ƏM 
– Maddə  189.4). 

 

QEYD 

 

 İşdən kənar edilmiş işçiyə inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib-
edilməməsindən asılı olmayaraq işəgötürən AR ƏM-nin 186-cı maddəsində nəzərdə 
tutulmuş intizam tənbehlərindən birini tətbiq edə bilər (AR ƏM – Maddə  62.4). 

 İşəgötürən qanunsuz elan edilmiş tətilin davam etdirilməsini təşkil edən işçiləri intizam 
məsuliyyətinə cəlb edə bilər (AR ƏM – Maddə  286.4).  

 Təkbaşına tətil edən işçinin hərəkətlərinin qanunsuz və ya əsassız hesab edilməsi 
barədə məhkəmə qərar qəbul edərsə, işçi müvafiq qaydada intizam məsuliyyətinə cəlb 
edilə bilər (AR ƏM – Maddə  295.8). 
 



 İntizam tənbehi verilən gündən altı ay müddətində qüvvədə olur (AR ƏM – Maddə  
190.1). 

 İşçi verilən intizam tənbehindən nəticə çıxararaq əmək funksiyasını yüksək səviyyədə 
yerinə yetirərsə, müəssisədaxili əmək və intizam qaydalarını pozmazsa işəgötürən 
işdə fərqləndirilmə qaydasında intizam tənbehini vaxtından əvvəl öz əmri (sərəncamı, 
qərarı) ilə ləğv edə bilər (AR ƏM – Maddə  190.2). 

 İntizam tənbehinin qüvvədə olduğu müddət ərzində əmək funksiyasını yüksək 
peşəkarlıqla yerinə yetirdiyinə, müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etdiyinə görə 
işçi AR ƏM-nin 185-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hər hansı həvəsləndirmə 
vasitələri ilə mükafatlandırılarsa, həmin mükafatlandırıldığı gündən ona verilmiş 
intizam tənbehi qüvvədən düşmüş hesab edilir (AR ƏM – Maddə  190.4). 
 

 İntizam tənbehi verilməsi fərdi əmək mübahisələrinin predmetidir (AR ƏM – Maddə  
288).  

 İşçi intizam tənbehi verilərkən işəgötürən tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin və 
onun hüquqlarının pozulduğunu iddia edərsə, AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş qaydada 
fərdi əmək mübahisəsinin həlli üçün məhkəməyə müraciət edə bilər (AR ƏM – Maddə  
190.3).  
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VII bölmə 

Əmək kitabçalarının doldurulması, düzəlişlər edilməsi və uçotu 

ilə bağlı məsələlər, nümunələr və normativ baza: 

 

 

İşçinin əmək fəaliyyəti haqqında sənəd - Əmək kitabçası 

 

İşçinin əmək fəaliyyəti haqqında sənəd əmək kitabçası hesab edilir (AR ƏM - Maddə 
87.1). 

İşə qəbul olunan işçi əmək kitabçasını və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi işəgötürənə 
təqdim etməlidir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI– 1.2).  

İlk dəfə əmək müqaviləsi bağlanarkən əmək kitabçası tələb edilmir (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 1.3).  

İşəgötürən 5 gündən artıq işləyən bütün işçilərin əmək kitabçasında onların işə qəbul 
edilməsi, başqa daimi işə keçirilməsi, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə müvafiq 
qeydləri yazmalıdır (AR ƏM - Maddə 87.2). 

Məcburi köçkün və ya qaçqın statusuna malik olan şəxslərlə, əcnəbilərlə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərlə (qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa) əmək kitabçası 
təqdim edilmədən əmək müqaviləsi bağlana bilər (İşçilərin əmək kitabçasının forması və 
onun tərtibi QAYDALARI – 1.4). 

Xarici ölkədə işləmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşının əmək kitabçasında onun 
xarici ölkədəki əmək fəaliyyəti ilə bağlı qeydlər xarici işəgötürənlə bağladığı əmək 
müqaviləsi və məcburi dövlət sığortasının həyata keçirildiyini təsdiq edən sənəd əsasında 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi) 
tərəfindən aparılır və təsdiq edilir (AR ƏM - Maddə 87.6). 

Əmək kitabçası (əlavə içlik) verilən zaman işçidən əmək kitabçasına çəkilmiş xərclərin 
dəyəri tutulur. Əmək kitabçası və ona əlavə içlik işəgötürənin təqsiri üzündən xarab olarsa, 
əmək kitabçasının xərci işəgötürən tərəfindən ödənilir (İşçilərin əmək kitabçasının forması 
və onun tərtibi QAYDALARI – 1.4). 

 

 

Əmək kitabçasına əlavə içlik 

  

Əmək kitabçasının müvafiq bölmələrinin bütün səhifələri dolduqda ona əmək 
kitabçasının son səhifəsində ““_______” seriyalı “_______” nömrəli içlik açılmışdır”  qeydi 
aparılmaqla əlavə içlik verilir. Əlavə içlik əmək kitabçasının içərisinə tikilir və əmək 
kitabçasının doldurulduğu qaydada işçinin əsas iş yerində işəgötürən tərəfindən aparılır.  

Əmək kitabçasına verilən əlavə içiliyin birinci (titul) səhifəsinin sağ yuxarı küncündə 
“əmək kitabçasına əlavə içlik” sözləri yazılır, seriyası və nömrəsi göstərilir. 

Əmək kitabçası olmadan əlavə içlik etibarsızdır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və 
onun tərtibi QAYDALARI – 5). 

 

 

Əmək kitabçasının doldurulması 

  

Əmək kitabçasının və ona əlavə edilən içliyin doldurulması işəgötürən və ya 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
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Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanları tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində (Azərbaycan dili) aparılır (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.1). 

İşəgötürənlər tərəfindən əmək kitabçasında aşağıdakı qeydlər aparılır (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.2). 

- İşçinin soyadı, adı, atasının adı (işçinin soyadı, adı və atasının adı ixtisar olunmadan 
yazılır), doğulduğu gün, ay, il, təhsili (o cümlədən başa çatdırılmamış tam orta, orta 
ixtisas və ali təhsil), peşəsi, ixtisası təsdiqedici sənədlərə əsasən aparılır. 

- İşçinin işə götürülməsi, bir işdən başqa işə keçirilməsi və işdən azad edilməsi 
haqqında məlumat tarixi (gün, ay, il) göstərilməklə bu qeydləri aparmağa əsas verən 
əmək müqaviləsinə, əmrə, sərəncama (tarixi və nömrəsi göstərilməklə) uyğun 
aparılır. 

- “İş haqqında məlumat” bölməsinin 3-cü qrafasında başlıq formasında işəgötürənin 
tam adı yazılır. Bu başlıq altında 1-ci qrafada daxil edilən yazılışın sıra nömrəsi, 2-ci 
qrafada isə işçinin qəbul edildiyi tarix göstərilir. 

- 3-cü qrafada işin adı, peşəsi, yaxud vəzifəsi, həmçinin vahid tarif cədvəli üzrə 
əməyin ödənilməsi dərəcəsi konkret göstərilməklə hansı sexə, şöbəyə, bölməyə, 
sahəyə, peşə və ya vəzifəyə təyin edilməsi yazılır (İşçinin qəbul edildiyi işin, peşənin, 
yaxud vəzifənin adı haqqında qeyd fəhlə peşələri və qulluqçu vəzifələri üzrə 
ümumrespublika təsnifatına və müvafiq sahələr üzrə fəhlə peşələrinin və qulluqçu 
vəzifələrinin vahid tarif ixtisas sorğu kitabçalarına və digər müvafiq sənədlərə əsasən 
aparılır.). 

- İşəgötürən hüquqi şəxsin adı dəyişdirildikdə, fəhlə və qulluqçuya yeni dərəcə 
verildikdə, ştat cədvəlində; vəzifələrdə, əmək şəraitinin şərtlərində dəyişikliklər 
aparıldıqda əmək kitabçasında dəyişikliklər işəgötürənin əmrinə (sərəncamına) 
müvafiq aparılır. 

- Pensiya təyin olunması haqqında məlumatda pensiyanın təyin olunması tarixi (gün, 
ay, il) və təyin olunan pensiya növü göstərilməlidir. 

 

Əmək kitabçasının birinci səhifəsində işçi haqqında məlumatları işçi şəxsi imzası ilə 
təsdiq edir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.2). 

Mükafatlandırmalar, həvəsləndirmələr və əmək intizamının pozulmasına görə işçiyə 
verilmiş tənbehlər əmək kitabçasına yazılmır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun 
tərtibi QAYDALARI – 3.3). 

"Əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında əmək kitabçasında qeydlər əvəzçilik üzrə 
əmək müqaviləsinin surəti əsasında işçinin arzusu ilə əsas iş yerində aparılır (AR ƏM - 
Maddə 87.7; İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.2). 

İşəgötürən işçiyə, onun xahişi ilə əmək kitabçasından iş fəaliyyəti haqqında çıxarış verir 
(İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.8). 

İşçinin əmək kitabçasında işdən çıxmaq səbəbi qüvvədə olan qanunvericiliyin 
müddəalarına uyğun göstərilməlidir. İşəgötürənin və ya onun müəyyən etdiyi məsul şəxsin 
imzası və həmin müəssisənin, təşkilatın, idarənin möhürü ilə, fiziki şəxs olduqda isə tək 
imzası ilə təsdiq edilir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 
4.1). 

Pensiya təyin edilən zaman pensiya təyin edən orqanları tərəfindən əmək kitabçasının 
pensiya təyin edilməsi haqqında məlumat bölməsində “Pensiya təyin edilmişdir” ştampı 
vurulur (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 4.2). 

Əmək kitabçası işəgötürən və ya işəgötürənin müəyyən etdiyi məsul şəxs tərəfindən 
imzalanır. Əmək kitabçası ilk dəfə hansı işəgötürən tərəfindən doldurulursa, onun da 
möhürü ilə təsdiq edilir. Hüquqi şəxs yaratmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
fiziki şəxs işçinin əmək kitabçasında aparılmış qeydləri imzası ilə təsdiq edir (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.11). 
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Əmək kitabçasında işə qəbul, başqa daimi işə keçirmək, yaxud işdən azad etmək 
haqqında bütün qeydlər işəgötürən tərəfindən əmr (sərəncam) verildikdən 5 gündən gec 
olmamaq şərtilə, işdən azad etmək haqqında isə işçinin işdən çıxarıldığı gün edilir. Bütün 
qeydlər əmək müqaviləsinin, əmrin (sərəncamın) məzmununa uyğun olmalıdır. Gün və ay 
iki rəqəmli ərəb rəqəmləri ilə yazılmalıdır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun 
tərtibi QAYDALARI – 3.4). 

 

Əmək müqaviləsinin şərtlərində, ştat cədvəlində və vəzifələrdə aparılan dəyişikliklər, 
habelə fəhlə və qulluqçuya yeni dərəcələrin verilməsi haqqında dəyişikliklər işəgötürənin 
əmrinə (sərəncamına) əsasən aparılır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi 
QAYDALARI – 3.13). 

 

 

Əmək kitabçasında düzəlişlər 

 

İşə qəbul, daimi başqa işə keçirmək barəsində səhv və qeyri-dəqiq yazılar aşkar 
edildikdə düzəliş işəgötürən tərəfindən aparılır. İş yerini dəyişdikdə belə hallar aşkar 
olunarsa, yeni iş yerindəki işəgötürən bu barədə işçiyə lazımi köməklik göstərməlidir 
(İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.5). 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanları tərəfindən aparılmış yazılarda səhv və qeyri-
dəqiq yazılar aşkar edildikdə düzəliş həmin orqan tərəfindən aparılır (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.5).  

Əmək kitabçasında və onun əlavə içliyində “İş haqqında məlumat” bölməsində qeydin 
dəyişdirilməsi zəruri olduqda, onda müvafiq sıra nömrəsi və qeydin yazılma tarixi 
göstərilməklə 3-cü qrafada belə yazılır: “......” nömrəli qeyd etibarsızdır” (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.6). 

Əgər əmək kitabçasında səhvə yol vermiş, yaxud qeyri-dəqiq yazılış aparmış hüquqi 
şəxs ləğv edilmişdirsə, düzəlişlər hüquqi varis tərəfindən, hüquqi varis olmadığı hallarda 
isə onun tabe olduğu yuxarı orqan tərəfindən aparılır (İşçilərin əmək kitabçasının forması 
və onun tərtibi QAYDALARI – 3.7). 

İşçinin soyadının, adının, atasının adının əmək kitabçasında dəyişdirilməsi son iş 
yerində işəgötürən tərəfindən müvafiq sənədlərə əsasən aparılır. Belə halda hansı 
sənədlərə istinad edilməsi göstərilməlidir. Dəyişikliklər əmək kitabçasının birinci 
səhifəsində edilir. Təhsil, peşə, ixtisas haqqında dəyişikliklər də eyni qaydada aparılır 
(İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 3.12). 

Əmək müqaviləsinin, əmrin (sərəncamın) itdiyi və saxlanmadığı digər hallarda iş 
haqqında düzəliş başqa təsdiqedici sənədlərə əsasən aparılır. Şahid ifadələri əsasında 
əmək kitabçasında düzəlişlər edilməsinə yol verilmir (İşçilərin əmək kitabçasının forması 
və onun tərtibi QAYDALARI – 3.9). 

 

 

Əmək kitabçasının dublikatı 

  

Əmək kitabçası oğurlandıqda, yandıqda, itdikdə, yararsız hala salındıqda, işçi işə 
yenidən bərpa edildikdə qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada işçinin xahişi ilə ona 
əmək kitabçasının dublikatı verilməlidir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi 
QAYDALARI – 3.10). 

Dublikat almaq hüququna malik olan işçi axırıncı iş yeri üzrə işəgötürənə əmək kitabçası 
və ona əlavə içliyin verilməsi haqqında müraciət etməlidir. İşəgötürən 15 gün ərzində bu 
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müraciətə baxıb onu həll etməlidir. Əmək kitabçası itdikdə və ya yararsız hala düşdükdə 
işçiyə verilən yeni əmək kitabçasının işçi haqqında məlumat səhifəsinin yuxarı sağ 
tərəfində iri hərflərlə “Dublikat” sözü yazılır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun 
tərtibi QAYDALARI – 7.1). 

Əmək kitabçası, yaxud əlavə içliyin dublikatı ümumi qayda üzrə doldurulur (İşçilərin 
əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 7.2). 

Əmək kitabçasının və onun əlavə içliyinin dublikatı verildiyi zaman həmin vaxta qədər 
əmək stajına malik olan işçilərin əmək stajı müvafiq əmrə (sərəncama) əsasən 
müəyyənləşdirilir və dublikatda qeyd olunur. Keçmişdəki iş haqqında əmək kitabçasında 
yuxarıda göstərilən məlumat tam dərəcədə olmadığı hallarda, əmək kitabçasının 
dublikatına yalnız sənəddəki məlumat daxil edilir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və 
onun tərtibi QAYDALARI – 7.3). 

 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verildikdə əmək kitabçasının işçiyə təhvil 

verilməsi və ya onların saxlanılması 

 

İşdən çıxan işçilərə əmək kitabçası fərdi əmək müqaviləsi xitam oldunduğu gün 
(sonuncu iş günü) verilir (AR ƏM - Maddə 87.3; İşçilərin əmək kitabçasının forması və 
onun tərtibi QAYDALARI – 6.1). 

Əmək müqaviləsinin xitamı ilə əlaqədar işdən çıxan işçiyə əmək kitabçası qaytarıldıqda 
(verildikdə) ona şəxsi vərəqəsində və əmək kitabçalarının uçotu kitabında imza etdirilir 
(İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 9.1). 

İşdən çıxan gün işçinin işdə olmadığı hallarda işəgötürən həmin gün, poçt vasitəsilə ona 
bildiriş göndərir. Əmək kitabçasının poçt vasitəsilə göndərilməsinə yalnız işdən çıxan 
işçinin razılığı ilə yol verilir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI 
– 6.2). 

İşçi vəfat etdikdə əmək kitabçası onun ailə üzvlərinə verilir və yaxud onların tələbi ilə 
poçt vasitəsilə göndərilir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 
6.3). 

İşçinin əmək kitabçasının müəyyən edilmiş vaxtda (əmək müqaviləsinə xitam verildiyi 
gün-sonuncu iş günü) verilməsi işəgötürənin təqsiri üzündən ləngidildikdə, işçiyə işə 
düzələ bilmədiyi bütün müddət üçün orta əmək haqqı ödənilməlidir (AR ƏM - Maddə 
172.6). 

İşdən çıxan zaman müəyyən səbəblər üzündən götürülməyən əmək kitabçaları iki il 
müddətinə işdə olan işçilərin əmək kitabçalarından ayrı şəkildə işəgötürəndə saxlanılır. 
İşdən çıxmış şəxslərin əmək kitabçaları, əlavə içliklər alınmadıqda həmin şəxs 
işəgötürənin arxivində 50 il müddətində saxlanılır. Göstərilən müddət (50 il) keçdikdən 
sonra qanunla nəzərdə tutulan qaydada məhv edilməsi üçün ayrılır. (İşçilərin əmək 
kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 8.2). 

 

 

Əmək kitabçalarının uçotu 

  

Əmək kitabçaları, (əlavə içliklər) mədaxil-məxaric və onların hərəkətləri, uçotu 
kitablarında qeydə alınır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 
9.1). 

Əmək kitabçaları və əlavə içliklərin hərəkətinin uçotu kitabı işçilərin işə qəbul və işdən 
çıxarılmasını rəsmiyyətə salan şəxs tərəfindən aparılır (İşçilərin əmək kitabçasının forması 
və onun tərtibi QAYDALARI – 9.1). 
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Mədaxil-məxaric kitabına əmək kitabçalarının və əlavə içliklərin sifarişi və alınması ilə 
əlaqədar bütün əməliyyatlar yazılır (seriya və nömrələr göstərilir). Kitab işəgötürənlərin 
mühasibatı tərəfindən aparılır (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi 
QAYDALARI – 9.1). 

Mədaxil-məxaric kitabı, əmək kitabçaları və əlavə içliklərin hərəkəti, uçot kitabı 
nömrələnməli, qaytanlanmalı və işəgötürənin imzası olmaqla möhürlə təsdiq edilməlidir 
(İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 9.1). 

Əmək müqaviləsinin xitamı ilə əlaqədar işdən çıxan işçiyə əmək kitabçası qaytarıldıqda 
(verildikdə) ona şəxsi vərəqəsində və əmək kitabçalarının uçotu kitabında imza etdirilir 
(İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 9.1). 

İşəgötürənlər lazım olan miqdarda təmiz əmək kitabçaları və əlavə içliklərin ehtiyatını 
saxlamalıdırlar (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI – 8.3). 

Doldurulmamış əmək kitabçaları və əlavə içliklər ciddi hesabat sənədləri kimi 
işəgötürənlərin mühasibatında saxlanılır. Əmək kitabçalarının saxlanılması üçün məsul 
olan şəxslər onları təhvil-təslim qaydası ilə verir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və 
onun tərtibi QAYDALARI – 9.2). 

Əmək kitabçalarının uçotunun aparılmasına məsuliyyət daşıyan şəxs hər ay əmək 
kitabçalarının, (əlavə içliklərin) vəziyyəti, əmək kitabçalarına (əlavə içliklərə) çəkilmiş 
xərclərin dəyərinə görə alınmış məbləğlər haqqında (kassaya mədaxil edilməklə) 
işəgötürənə hesabat verir (İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi QAYDALARI 
– 9.2). 
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