
Yeni miqrasiya məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
1 avqust 2013-cü il tarixindən qüvvəyə 
minən Miqrasiya Məcəlləsini təsdiq 
edib.

Miqrasiya Məcəlləsinin ən böyük 
üstünlükləri miqrasiya sahəsində olan 
hüquqi aktların sistemləşdirilməsi və 
ümumiləşdirilməsi, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasında miqrasiya 
məsələlərini tənzimləməsidir 
(Azərbaycan Respublikası daxili 
miqrasiya sahəsi xaric olmaqla).  
Yeni Miqrasiya Məcəlləsi ilə miqrasiya 
qanunvericiliyi sahəsində olan bəzi 
yenilikləri sizin nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirik:

• Ölkədən getmək hüququnun 
məhdudlaşdırılması: Yeni
dəyişikliklərdən biri xaricilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
müvəqqəti olaraq ölkəni tərk etmək 
hüququnun məhdudlaşdırılması 
əsaslarına 
aiddir.

İnzibati xətanın törədilməsi (əgər 
xətaya görə verilən sanksiya aradan 
qalxmayıbsa və ya icra edilməyibsə), 
xaricilərin və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərin ölkədən getmək 
hüququnun məhdudlaşdırılmasına 
səbəb ola bilən hallardan biri kimi 
göstərilir. 

• Viza növləri: Miqrasiya Məcəlləsi 
səfərin məqsədi və müddətindən 
asılı olaraq müxtəlif növ vizaları 
nəzərdə tutur. Məsələn, işgüzar viza 
(180 gün), əmək vizası (90 gün), 
şəxsi səfər vizası (90 gün), elm və ya 
təhsil məqsədi ilə verilən viza və s.

• Viza müraciətlərinə baxılması 
müddəti: Əgər əvvəllər müvafiq 
dövlət orqanlarında viza almaq üçün 
edilən müraciətlərə 1 ay ərzində 
baxılırdısa, hal hazırda bu 
müraciətlərin baxılma müddəti 15 
gün nəzərdə tutulub.
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• Müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması 
əsasları: Azərbaycan Respublikası ərazisində 
müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması əsaslarına 
bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Bu əsasların 
bəziləri aşağıda göstərilmişdir:

i. Müraciət edən şəxsin bank hesabında 
göstərilməli olan məbləğ 100,000.00 manata (təxminən 
128,000.00 ABŞ dolları) qədər artırılmışdır;

ii. Müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verildiyi 
hallar sırasında müraciət edən şəxsin Azərbaycan 
Respublikası ərazisində 100,000.00 manat (təxminən 
128,000.00 ABŞ dolları) dəyərində daşınmaz əmlakın 
olması nəzərdə tutulub;

iii. Həmçinin bir sıra şərtlər daxilində sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olma müvəqqəti yaşamaq üçün 
icazənin verildiyi yeni hallar sırasına daxildir (Şərtlər 
dedikdə sahibkar tərəfindən işləmək üçün cəlb olunan 
xarici vətəndaşların maksimum sayı və s. nəzərdə 
tutulur).

• Prosesual qaydalar: Miqrasiya Məcəlləsi əvvəlki 
qanunlarda da oxşar formada nəzərdə tutulduğu kimi iş 
icazəsinin verilməsi şərtlərini özündə daha aydın və 
geniş formada nəzərdə tutur (Əcnəbilərin və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin işə cəlb olunması ilə 
bağlı  müraciət edən şəxslər işə cəlb etdikləri əcnəbiləri 
yalnız öz iş yerlərində işlə təmin etməlidir). 

• Elektron və yazılı formada müraciətlər:
Prosedur qaydalarının sadələşdirilməsi məqdəsi ilə viza 
alınması üçün müraciətlər, o cümlədən iş və yaşamaq 
icazəsinin alınması üçün müraciətlər elektron və ya 
yazılı müraciət formasında təqdim edilə bilər.

Aşağıda göstərilən qanunlar Miqrasiya Məcəlləsi 
qüvvəyə mindiyi gündən ləğv edilir:

i. "Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
hüquqi vəziyyəti haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının 1996-cı il 13 mart tarixli Qanunu, № 
41-IQ;

ii. "İmmiqrasiya haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının 1998-ci il 22 dekabr tarixli Qanunu, № 
592-IQ ;

iii. "Əmək miqrasiyası haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının 1999-cu il 28 oktyabr tarixli Qanunu  
№ 724-IQ;

iv. "Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzit keçidi 
qaydaları haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi 
barədə" Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 27 
dekabr tarixli Qanunu  № 414-IQ.
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PwC Akademiyasından Yenilik:

Biznesin səmərəliliyinin idarəolunması 
üzrə CIMA Diplomu

PwC Akademiyasının təşəbbüsü ilə, 
Sertifikatlaşdırılmış İdarəetmə Mühasibləri İnstitutu 
(CIMA)  rus dilində ilk beynəlxalq kvalifikasiyasını -
Biznesin səmərəliliyinin idarəolunması üzrə
CIMA Diplomunu - təqdim edir.

CIMA-nın bu diplomu maliyyə və idarəetmə uçotu 
sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün hazırlanıb: 
proqramdan maliyyə menecerləri, idarəetmə uçotu 
üzrə mütəxəssislər, mühasiblər, idarəetmə qərarlarını 
qəbul etdiyi zaman maliyyə məlumatından istifadə 
bacarıqlarını əldə etmək istəyən şirkət menecerləri 
faydalana bilər. 

İki imtahanı (P1 və P2) uğurla keçən proqram 
iştirakçıları CIMA tərəfindən  akkreditasiya olunmuş 
mütəxəssis hesab edilir.

2013-cü ilin payız semestrinin Təlim qrafiki:

CIMA P1:

7-8 sentyabr 2013-cü il

28-29 sentyabr 2013-cü il

1-3 noyabr 2013-cü il

Sınaq imtahanı: 10 noyabr 2013-cü il

CIMA P2:

17-19 sentyabr 2013-cü il

15-17 oktyabr 2013-cü il

Sınaq imtahanı: 9 noyabr 2013-cü il

Qiymət: 1 nəfər üçün 1,600 AZN (ƏDV daxil deyil)

Endirimlər:

Eyni təşkilatdan 3 və daha çox  şəxs qeydiyyatdan 
keçdikdə, 10% endirim tətbiq olunur.

Qeydiyyat üçün,
adınız/soyadınız/vəzifəniz/çalışdığınız şirkət/əlaqə 
telefonu və faks/elektron poçt ünvanı haqqında 
məlumatı aynur.movsumova@az.pwc.com ünvanına 
31 avqust 2013-cü il tarixinə qədər göndərməyiniz 
xahiş olunur.
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PwC Azərbaycan PwC İstedadlar 
Klubuna  ikinci qəbulu başlayır!

Biz Sizi öz biliklərinizi nümayiş 
etdirməyə və PwC İstedadlar 
Klubunun motivasiyalı və bacarıqlı 
tələbələrindən biri olmağa dəvət edirik.

PwC İstedadlar Klubu xüsusi istedadlı universitet 
tələbələrini  birləşdirən və onları özəl və dövlət 
sektorunda real biznes şəraitində tətbiq olunmalı 
işgüzar bacarıqlarla təmin edir. Bu proqramın 
məqsədi peşəkar karyerasının ilk günlərindən 
etibarən yerli və xarici bazarda yaradıcılığa, inkişafa 
və rəqabətə davamlı olmağa can atan xüsusi istedadlı 
gənclərin üzə çıxarılmasıdır.

Klubun məqsədi nədir?

PwC İstedadlar Klubu peşəkar təlimçilər tərəfindən 
interaktiv formatda keçirilən sessiyalar və müxtəlif 
sosial tədbirlərin vasitəsilə Sizin biznes və sosial 
ünsiyyət bacarıqlarınızın inkişafı üçün dəyərli 
imkanlar yaradır. Dərslər konsaltinq, audit, vergi, 
biznes yazışması,  hesabatın hazırlanması və s. 
mövzularda keçirilir və  uğurlu mütəxəssisin 
yetirişdirilməsi üçün zəruri bilikləri və təcrübəni 
təqdim edir.

Klub sizə nə vəd edir?

PwC İstedadlar Klubunun müvəffəqiyyət qazanmış 
üzvləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən   aparıcı 
yerli və ya xarici şirkətlərdən birində təcrübə keçmək 
imkanı əldə edir. Təcrübə zamanı klubun üzvləri real 
situasiyalarda nəzəri bilikləri tətbiq  etmək və 
buraxılış/diplom işi, o cümlədən gələcək karyera 
üçün dəyərli materiallar toplamaq imkanı əldə 
edəcəklər. Sponsorların dəqiq siyahısı tezliklə elan 
olunacaqdır.

Klub necə fəaliyyət göstərir?

PwC mütəxəssisləri həftədə 2 saat olmaqla, 6 ay 
müddətində yuxarıda qeyd olunan  mövzularda 
mühazirələr təqdim edir. Semestrin sonunda PwC 
komandası ən istedadlı tələbələri müəyyən edib, 
onları diplomlarla təltif edir və şirkətlərə təcrübə 
üçün istiqamətləndirir.  

Kluba üzvü olmaq üçün nə etmək lazımdır? 

Klub üzvü olmaq haqqında məlumat üçün  aşağıdakı 
linkə daxil olun:

https://www.facebook.com/pages/PwC-Talents-
Club/397440490327772
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