
ÜMUMI MƏӘLUMAT 
 
 

Azəәrbaycan Respublikasının ümumvəәtəәndaş pasportu (bundan sonra pasport) - 
onu daşıyan şəәxsin vəәtəәndaşlığın vəә şəәxsiyyəәtini təәsdiq edəәn səәnəәddir. Pasportun etibarlıq 
müddəәti bitdikdəә vəә ya səәhifəәləәri dolduqda vəәtəәndaş yeni pasport almalıdır 
 

Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2012-ci il tarixli 686 nömrəәli 
Fəәrmanına əәsasəәn 1 sentyabr 2013-cü il tarixindəәn etibarəәn Azəәrbaycan Respublikası 
vəәtəәndaşlarına yeni nəәsil biometrik pasportların rəәsmiləәşdirilməәsinəә başlanılmışdır. 
 

Biometrik pasportda elektron daşıyıcı (çip) yerləәşdirilmişdir. Elektron daşıyıcıya 
(çipəә) Azəәrbaycan Respublikasının adı, dövləәt gerbi, ölkəәnin kodu, pasportun tipi, 
nömrəәsi, sahibinin soyadı, adı, atasının adı, vəәtəәndaşlığı, doğulduğu yer vəә tarix, cinsi, 
fəәrdi identifikasiya nömrəәsi, qan qrupu, pasportu verəәn orqanın adı, verilməә tarixi, 
etibarlılıq müddəәti, pasport sahibinin üz təәsviri vəә barmaq izi daxil edilir. 
 

Yeni biometrik pasportun etibarlıq müddəәti 1 yaşınadəәk uşaqlar üçün bir (1) illik 
müddəәtəә, 1 yaşından 3 yaşınadəәk uşaqlar üçün üç (3) illik müddəәtəә, 3 yaşından 18 
yaşınadəәk uşaqlar üçün beş (5) illik müddəәtəә, 18 yaşına çatmış şəәxsləәr üçün isəә on (10) 
illik müddəәtəә verilir.  
 

Xaricdəә daimi yaşayan, etibarlıq müddəәti bitmiş vəә ya səәhifəәləәri dolmuş pasport 
sahibləәri, xarici ölkəә əәrazisindəә pasportunu itirmiş şəәxsləәr vəә ya yeni pasport almaq 
istəәyəәn Azəәrbaycan Respublikası vəәtəәndaşları artıq yeni nəәsil biometrik pasportun 
rəәsmiləәşdirilməәsi üçün Səәfirliyin Konsulluq şöbəәsinəә müraciəәt edəә biləәrləәr. Müraciəәt 
edəәn şəәxs müvafiq qaydaya uyğun ardıcıllıqla təәrtib edilmiş səәnəәdləәrləә vəә şəәxsiyyəәt 
vəәsiqəәsinin əәsli iləә birlikdəә şəәxsəәn Səәfirliyəә gəәlməәlidir. Vəәtəәndaşdan biometrik pasportun 
təәləәbləәrinəә uyğun üz təәsvirinin foto şəәkli, əәl-barmaq izləәri vəә elektron imzası alındıqdan 
sonra, səәnəәdləәr elektron formada AR Daxili İşləәr Nazirliyinin Baş Pasport, Qeydiyyat vəә 
Miqrasiya İdarəәsinəә göndəәrilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etibarlıq müddəәti bitmiş, səәhifəәləәri dolmuş pasportun səәfirlik vasitəәsiləә əәvəәz 
edilməәsi üçün təәləәb olunan səәnəәdləәr: 

 
1. Etibarlılıq müddəәti bitmiş pasportun əәsli vəә 2,3,4,5-ci səәhifəәləәrinin surəәti – 2 nüsxəәdəә 
  
2. Səәfirliyin adına ümumvəәtəәndaş pasportunun rəәsmiləәşdirilməәsi iləә bağlı əәl iləә yazılmış 
əәrizəә-müraciəәt – ƏӘrizəәnin nümunəәsi aşağıda əәlavəә olunur. 

 
ƏӘrizəәdəә aşağıdakılar öz əәksini tapmalıdır: 

 
a) Vəәtəәndaşın soyadı, adı, atasının adı; 
b) Yaşadığı ünvan vəә telefon nömrəәsi; 
c) Neçəәnci ildəәn Kanadada yaşaması vəә ölkəәyəә gəәlməә səәbəәbi (daimi yaşayır, 

müqaviləә əәsasında çalışır, təәləәbəәdir) 
d) Yeni ümumvəәtəәndaş pasportunun rəәsmiləәşdirilməәsi səәbəәbi (pasportun etibarlılıq 

müddəәtinin bitməәsi, 18 yaş tamam olması);  
e) Azəәrbaycan Respublikası vəәtəәndaşlığından çıxıb-çıxmaması vəә ya vəәtəәndaşlıqdan 

çıxmaq üçün müraciəәt edib-etməәməәsi; 
f) Etibarlılıq müddəәti bitmiş pasport müəәyyəәn səәbəәbləәrdəәn vəәtəәndaşa lazım olarsa, 

bu barəәdəә qeyd olunmalıdır. 
 
3. Pasport üçün rəәngli (donuq – mat) fotoşəәkil, 3×4 ölçüdəә - 4 əәdəәd (şəәxsin adı, soyadı 
fotoşəәkilləәrin arxasına yazılmalıdır. 18 yaşına çatmış vəә ilk dəәfəә pasport alan vəәtəәndaşlar 
şəәkilləәrdəәn birini notariusda təәsdiq etdirməәlidirləәr). Başları örpəәkli qadınların 
fotoşəәkilləәri qəәbul olunmur. 
 
4. Vəәtəәndaşın şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsi (vəә ya 15 yaşı tamam olmamış vəәtəәndaşın Azəәrbaycan 
Respublikasının doğum haqqında şəәhadəәtnaməәsi) 
 
5. Şəәxsin ölkəәdəә daimi yaşadığını (Permanent Resident Card) təәsdiq edəәn vəәsiqəәnin 
notarial təәsdiq olunmuş surəәti – 2 nüsxəәdəә (yalnız biri təәsdiq olunur) 

• Beləә bir vəәsiqəәyəә malik olmayan vəәtəәndaş ölkəәdəә işləәdiyi vəә ya təәhsil aldığı haqda 
arayış təәqdim etməәlidir. 

• Vəәsiqəәnin vəә arayışın təәrcüməәsinəә ehtiyac yoxdur.  
 
6. Doldurulmuş əәrizəә-anket forması (Anket Azəәrbaycan dilindəә latın qrafikası iləә dəәqiq 
vəә aydın yazılmalıdır). 

 
7. Doldurulmuş “Xarici ölkəәdəә daimi yaşayan Azəәrbaycan Respublikası vəәtəәndaşının 
uçot vəәrəәqəәsi”. 
 
8. 55$ ABŞ dolları məәbləәğindəә money order (rüsum Səәfirliyin adına yazılır – Pay to the 
order of Embassy of Azerbaijan) 

http://azembassy.ca/documents/consular/2015/Pasport Anket 1.pdf


 
9. 40 AZN manat məәbləәğindəә rüsum Bakıda Daxili işləәr Nazirliyinin Pasport vəә 
Qeydiyyat İdarəәsinin xəәzinəәdarlığında ödəәnilməәlidir  
 
Qeyd: Dövləәt rüsumunun elektron ödəәnilməәsi üçün AR Daxili İşləәr Nazirliyinin rəәsmi 
internet səәhifəәsinəә (www.mia.gov.az) daxil olaraq, “Dövləәt rüsumlarının, cəәriməәləәrin vəә 
xidməәt haqlarının elektron ödəәnişi” xanasına daxil olaraq həәyata keçirilməәsi mümkündür. 
 
10. Ödəәnilmiş zəәrf – Prepaid return envelope (zəәrfin üzəәrindəә ünvan yazılmalıdır) 

 
 

18 yaşı tamam olmuş vəә ilk dəәfəә olaraq pasport üçün müraciəәt edəәn 
vəәtəәndaşlara pasport rəәsmiləәşdirilməәsi üçün təәləәb olunan səәnəәdləәr: 

 
• vəәtəәndaşın yuxarıda qeyd olunan formada əәlləә yazılmış əәrizəә-müraciəәti 
• ƏӘrizəә-anket forması  – 2 nüsxəәdəә 
• rəәngli donuq (mat) fotoşəәkil – 4 əәdəәd 
• doğum haqqında şəәhadəәtnaməәsinin surəәti – 2 nüsxəәdəә (1-i notarial təәsdiq 

olunmalı) 
• vəәtəәndaşın valideynləәrinin həәr hansı birinin pasportuna yazılıbsa, həәmin 

pasportun 2,3,4,5-ci səәhifəәləәrinin surəәti 
• qan qrupu haqqında tibbi arayış  
• 55$ ABŞ dolları vəә 40 manat dövləәt rüsumunun ödəәnilməәsi iləә bağlı qeyd 

olunan təәləәbləәr 
• Doldurulmuş “Xarici ölkəәdəә daimi yaşayan Azəәrbaycan Respublikası 

vəәtəәndaşının uçot vəәrəәqəәsi”. 
 

18 yaşı tamam olmamış vəәtəәndaşa pasport verildikdəә yuxarıda sadalanan 
səәnəәdləәrdəәn əәlavəә aşağıda qeyd olunan səәnəәdləәr dəә təәqdim edilməәlidir: 

 
• Qan qrupu haqqında tibbi arayış (uşağın şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsi təәqdim edildikdəә bu 

səәnəәd təәləәb olunmur) 
•  ƏӘrizəә-anket forması  
•  Valideynləәrin təәsdiq edilmiş razılığı 
•  Valideyn himayəәsindəәn məәhrum olmuş uşaqların övladlığa götürəәninin, 

himayəәçisinin vəә ya qəәyyumunun hüquqlarını təәsdiq edəәn səәnəәd 
• 15 yaşı tamam olmamış vəәtəәndaşlardan əәl-barmaq izi götürülmür. 

 

http://azembassy.ca/documents/consular/2015/Pasport Anket 1.pdf
http://azembassy.ca/documents/consular/2015/Pasport Anket 2.pdf
http://azembassy.ca/documents/consular/2015/Pasport Anket 2.pdf
http://azembassy.ca/documents/consular/2015/Pasport Anket 2.pdf
http://www.mia.gov.az


*Keçmiş SSRİ pasportlarına malik AR vəәtəәndaşları AR ümumvəәtəәndaş 
pasportunun rəәsmiləәşdirilməәsi üçün müraciəәt etdikdəә, qeyd olunan səәnəәdləәrləә 
yanaşı, qan qrupu haqqında arayış təәqdim etməәlidirləәr. 
 
*Vəәtəәndaş pasportunu itirdikdəә vəә ya korlandıqda, pasportun itdiyi əәrazinin 
polisindəәn müvafiq arayış alınır vəә pasportun itirilməәsi barəәdəә əәrizəә iləә Səәfirliyəә 
müraciəәt edir. Bu hallarda (pasportun itirilməәsinəә vəә ya qəәsdəәn korlanmasına görəә) 
Azəәrbaycan Respublikasının İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsinin 331-ci maddəәsinəә 
uyğun olaraq vəәtəәndaşın cəәriməә ödəәməәsi dəә nəәzəәrdəә tutulmuşdur. 
 
*Pasport oğurlandıqda, pasportun oğurlandığı əәrazinin polisindəәn müvafiq arayış 
alınmalı vəә müvafiq əәrizəә iləә Səәfirliyəә müraciəәt olunmalıdır. 
 
*Təәləәbəәləәr yuxarıda qeyd olunmuş səәnəәdləәrəә əәlavəә olaraq, həәrbi qulluq barəәdəә 
səәnəәdi vəә ya çağırış müddəәtinin uzadılması barəәdəә arayışı da təәqdim etməәlidir. 
 
*Göstəәriləәn qaydada təәrtib edilməәyəәn vəә ya səәliqəәsiz hazırlanmış səәnəәdləәr 
baxılmadan geri qaytarılacaqdır. 
 
* Səәfirlik vasitəәsiləә pasportların rəәsmiləәşdirilməәsi müddəәti təәxminəәn 3-4 ay təәşkil 
edir.  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VƏӘTƏӘNDAŞIN ŞƏӘXSƏӘN YAZDIĞI ŞƏӘXSİ ƏӘRİZƏӘSİNİN NÜMUNƏӘSİ 
(Şəәxsi əәrizəәnin yazılışına ciddi riayəәt olunması xahiş olunur) 

 
Azəәrbaycan Respublikasının  

Kanadadakı Səәfirliyinəә 
 

Kanadanın Ontario əәyaləәti,  
.... ünvanında yaşayan  

ƏӘliyev Rüfəәt Mahir oğlu təәrəәfindəәn  
tel: +1 ....  

ƏӘrizəә 
 

Məәn, ƏӘliyev Rüfəәt Mahir oğlu 2002-ci ildəә Kanadaya (məәqsəәdi göstəәrməәk 
şəәrtiləә) gəәlmişəәm vəә hal-hazırda Kanadada daimi (müvəәqqəәti) yaşayıram. 

12.12.2002-ci il tarixindəәn etibarəәn Azəәrbaycan Respublikasının Kanadadakı 
Səәfirliyindəә konsulluq qeydiyyatındayam. Azəәrbaycan Respublikası 
vəәtəәndaşlığından çıxmaq iləә əәlaqəәdar müraciəәt etməәmişəәm.  

Pasportumun etibarlıq müddəәti (səәhifəәləәrinin dolması vəә ya yararsız hala 
düşməәsi iləә əәlaqəәdar) bitdiyinəә görəә yeni pasportun rəәsmiləәşdirilməәsindəә yardımçı 
olmağınızı xahiş edirəәm.  

Azəәrbaycan Respublikasında 26.03.2003-cü il tarixindəә AZE seriyalı 
00005264 nömrəәli şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsi almışam.  

Pasportun rəәsmiləәşdirilməәsi üçün nəәzəәrdəә tutulan dövləәt rüsumu Bakıda 
yaşayan qohumum (tanışım - adı, soyadı, həәmçinin, telefon nömrəәsi göstəәrməәk 
şəәrtiləә) təәrəәfindəәn ödəәniləәcəәkdir.  

 
 
İmza:  

 
Tarix: 

 
 


