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Dövlət qulluqçularına 

ixtisas dərəcələrinin verilməsi 

qaydaları 
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Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinin verilməsi 

qaydaları iki qanunvericilik aktı ilə tənzimlənir: 

«Dövlət qulluğu haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu 

(16-17-ci maddələr) 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 

569 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş 

«Dövlət orqanlarında  

dövlət qulluqçularına  

ixtisas dərəcələrinin  

verilməsi Qaydaları» 
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24 noyabr 2020-ci il tarixdə “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda və 26 dekabr 

2020-ci il tarixdə Dövlət orqanlarında 

dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin 

verilməsi Qaydalarında dəyişikliklər 

edilmişdir.  
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Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi  

onun ixtisas səviyyəsini göstərir. 

Dövlət qulluqçusunun  

ixtisas dərəcəsi 

hansı hüquqlar verir?  

inzibati vəzifə tutmaq 

vəzifə maaşına əlavə  

haqq almaq  

sosial təminatlardan  

istifadə etmək 
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İnzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq aşağıdakı ixtisas dərəcələri verilir: 

Ali təsnifat 
həqiqi dövlət müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri və 2-ci dərəcə dövlət 

müşaviri 

Birinci təsnifat 
1-ci dərəcə dövlət müşaviri, 2-ci dərəcə dövlət müşaviri və 3-cü dərəcə dövlət 

müşaviri 

İkinci təsnifat 
2-ci dərəcə dövlət müşaviri, 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və dövlət qulluğunun 

baş müşaviri 

Üçüncü təsnifat 
dövlət qulluğunun baş müşaviri, dövlət qulluğunun müşaviri və dövlət 

qulluğunun kiçik müşaviri 

Dördüncü 

təsnifat 

dövlət qulluğunun müşaviri, dövlət qulluğunun kiçik müşaviri və 1-ci dərəcə 

dövlət qulluqçusu 

Beşinci təsnifat 
dövlət qulluğunun kiçik müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu və 2-ci dərəcə 

dövlət qulluqçusu 

Altıncı təsnifat 
1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu və 3-cü dərəcə 

dövlət qulluqçusu 

Yeddinci təsnifat 
2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu və kiçik dövlət 

qulluqçusu 
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Yardımçı vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq aşağıdakı ixtisas  

dərəcələri verilir: 

Birinci 

təsnifat 

dövlət qulluğunun baş referenti, dövlət qulluğunun böyük referenti 

və dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti 

İkinci təsnifat 
dövlət qulluğunun böyük referenti, dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə 

referenti və dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti 

Üçüncü 

təsnifat 

dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti, dövlət qulluğunun 2-ci 

dərəcə referenti və dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti 

Dördüncü 

təsnifat 

dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti, dövlət qulluğunun 3-cü 

dərəcə referenti və dövlət qulluğunun kiçik referenti 
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Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsi  

aşağıdakı səlahiyyətli şəxslər tərəfindən verilir: 

Həqiqi dövlət müşaviri 

- 

3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcələri 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən verilir 

dövlət qulluqçusuna müvafiq hüquqi akt və 

vəsiqə verilir 
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Dövlət qulluğunun baş müşaviri 

- 

Kiçik dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcələri 

müvafiq dövlət orqanının rəhbəri 

tərəfindən verilir 
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Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinin  

verilməsi zamanı nəzərə alınır: 

tutduğu vəzifə 

qulluq stajı   

(1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında iş müddəti) 

ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 

əvvəllər verilmiş ixtisas dərəcəsi  

peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi  

xüsusi, hərbi və diplomatik rütbələr 
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İnzibati 

vəzifələrin 

təsnifatı üzrə 

İlk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul olunmuş 

şəxsə tutduğu vəzifənin inzibati təsnifatı üçün 

müəyyən edilmiş ən kiçik ixtisas dərəcəsi verilir 

Müvafiq inzibati və yardımçı vəzifələrdə  

ilk ixtisas dərəcəsi aşağıdakı qaydada verilir: 

İnzibati 

vəzifələrin 

ali-dördüncü 

təsnifatı üzrə 

müvafiq vəzifələrə təyin edildikdə verilir 
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Yardımçı 

vəzifələrin 

təsnifatı üzrə 

müvafiq vəzifəyə təyin edildikdə verilir 

İnzibati 

vəzifələrin 

beşinci-yeddinci 

təsnifatı üzrə 

sınaq müddəti bitdikdən sonra daimi dövlət 

qulluğuna qəbul edildikdə verilir 
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İnzibati vəzifələrin 

altıncı-yeddinci 

təsnifatı üzrə 

ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 2 il təşkil 

etməlidir 

İnzibati vəzifələrin 

üçüncü-beşinci 

təsnifatı üzrə 

ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 3 il təşkil 

etməlidir 

İnzibati vəzifələrin 

ali istisna olmaqla 

birinci-ikinci 

təsnifatı üzrə 

dövlət qulluğunda azı 5 il qulluq stajı, həmin 

təsnifatlara daxil olan vəzifələrdə azı 3 il qulluq 

stajı olmalıdır 

Müvafiq inzibati və yardımçı vəzifələrdə  

növbəti ixtisas dərəcəsi almaq üçün 

aşağıdakılar tələb olunur: 
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Yardımçı 

vəzifələrin 

birinci-ikinci 

təsnifatı 

ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl 

olaraq 2 il təşkil etməlidir 

Yardımçı 

vəzifələrin 

üçüncü-

dördüncü 

təsnifatı 

ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl 

olaraq 1 il təşkil etməlidir 
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İxtisas dərəcəsinin verilməsi 

üçün nəzərdə tutulmuş 

müddətlər nəzərə alınmadan 

daha yüksək ixtisas dərəcəsi 

aşağıdakı hallarda verilə bilər: 

xidməti fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsinin 

nəticəsinə uyğun olaraq 

qulluq funksiyalarını 

nümunəvi icra etdiyinə və 

işindəki yüksək 

nailiyyətlərinə görə 

yuxarı təsnifat dövlət 

qulluğu vəzifəsinə təyin 

edildikdə 
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dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl 

ixtisas dərəcəsi onun malik olduğu ixtisas 

dərəcəsində qulluq müddətinin ən azı 

yarısı keçdikdən sonra verilə bilər 

daha yüksək ixtisas 

dərəcəsi dövlət 

qulluğunda qulluq 

etdiyi müddətdə 

yalnız bir dəfə yol 

verilir 

inzibati vəzifədən 

bir təsnifat yuxarı 

inzibati vəzifəyə 

təyin edildiyi 

hallarda verilə 

bilər 
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Dövlət qulluğuna xitam verildiyi hallarda dövlət 

qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır 

Dövlət qulluqçusunun Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlığına xitam verildikdə dövlət qulluqçusu 

ixtisas dərəcəsindən məhrum edilir 

Dövlət qulluğu haqqında” Qanunun 25.2-ci maddəsinə 

əsasən intizam tənbehi qaydasında dövlət 

qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi  

bir pillə aşağı salına bilər 

(təqvim ili ərzində yalnız bir dəfə) 
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İxtisas dərəcələrinin verildiyi gündən başlayaraq dövlət qulluqçusuna hər ay aşağıdakı 

məbləğdə (manatla) vəzifə maaşına ixtisas dərəcələrinə görə əlavə haqq ödənilir: 

Həqiqi dövlət müşaviri 200 

1-ci dərəcə dövlət müşaviri 180 

2-ci dərəcə dövlət müşaviri 160 

3-cü dərəcə dövlət müşaviri  145 

Dövlət qulluğunun baş müşaviri  130 

Dövlət qulluğunun müşaviri  115 

Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri 100 

1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu 80 

2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu  65 

3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu 55 

Kiçik dövlət qulluqçusu  45 

Dövlət qulluğunun baş referenti  40 

Dövlət qulluğunun böyük referenti  35 

Dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti  30 

Dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti  25 

Dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti  20 

Dövlət qulluğunun kiçik referenti  15. 
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İxtisas dərəcəsinin verilməsi, aşağı 
salınması və ixtisas dərəcəsindən 
məhrumetmə tətbiq olunarkən dövlət 
qulluqçusunun əmək kitabçasında və 
şəxsi işində müvafiq qeydlər edilir. 
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