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     28 aprel -Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günüdür. 
         Azərbaycan Respublikasının da üzv olduğu 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən 28 aprel tarixi 

“Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü” kimi təsis 

edilmişdir. Bu günün təsis edilməsində məqsəd 

cəmiyyətin diqqətini iş yerlərində əməyin 

mühafizəsinə, işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək 

şəraitində işləmələrinə yönəltməkdir.  

. 

         Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, dünyada hər il istehsalatda təxminən 

270 milyon bədbəxt hadisə baş verir ki, bu hadisələr nəticəsində 2 milyondan artıq insan həlak 

olur, həmçinin milyonlarla insan əmək qabiliyyətini və sağlamlığını itirir.  

        Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində 1919-cu ildə yaradılmış və dünyanın yüzdən 

çox ölkəsinin üzv olduğu Beynəlxalq Əmək Təşkilatına Azərbaycan Respublikası 12 may 

1992-ci ildən etibarən üzv olmuş və onun 57 Konvensiyasına qoşularaq burada təsbit olunmuş 

prinsip və normaları qəbul etmişdir. 

          Həmçinin 2004-cü ildən etibarən Azərbaycanda da, “Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi 

Günü” dövlət səviyyəsində qeyd olunur. 

          Əməyin mühafizəsi, işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin 

etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və digər normativ hüquqi 

aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan 

texniki təhlükəsizlik, sanitariya-gigiyena, müalicə-profilaktika tədbirləri, normaları və 

standartları sistemidir. 

          Azərbaycanda əməyin mühafizəsi ilə bağlı milli qanunvericiliyin əsasını 

Konstitusiyamızın 35-ci maddəsi, yəni “Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək 

hüququ vardır” müddəası təşkil edir. Həmçinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə 

rəhbərliyi dövründə insanların sosial müdafiəsi, o cümlədən işçilərin hüquqlarının qorunması 

və əməyin mühafizəsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu sahədə qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl islahatlar həyata keçirilmiş, əmək münasibətləri və 

əməyin mühafizəsi sahəsində yeni normativ hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Belə ki, 1999-cu il 

iyulun 1-də qəbul edilən “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi” bu sahədə 

qanunvericilik hüququnu tənzimləyən əsas dövlət sənədidir.  

 



  

      

     

 Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 

müəyyən edilir. 

        Əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri, əməyin mühafizəsi 

normaları, standartları, qaydaları əmək münasibətlərinin tərəfləri və digər fiziki və hüquqi 

şəxslər üçün məcburidir.  

        Daim diqqətdə saxlanılan məsələlərdən biri isə əməyin mühafizəsi prinsipləridir. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 209-cu maddəsinə əsasən dövlət 

hakimiyyəti orqanları, mülkiyyətçilər, işəgötürənlər və işçilər tərəfindən əməyin 

mühafizəsinin təmin olunması əsasən aşağıdakı prinsiplərlə həyata keçirilir:  

       

       Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsindən 33-ü məhz 

əməyin mühafizəsi norma, qayda və prinsiplərini, 

hüquqi, təşkilati, texniki, maliyyə təminatı 

məsələlərini əhatə etməklə, işçilər üçün sağlam və 

təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunması ilə bağlı 

işəgötürənlərin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə 

həsr olunmuşdur. Bununla yanaşı, əməyin mühafizəsi 

normaları və qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq, səlahiyyətləri 

çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının  

qəbul    etdiyi   normativ   hüquqi    aktlarla,   habelə    

- dövlət hakimiyyəti orqanlarının, mülkiyyətçilərin, işəgötürənlərin və işçilərin əmək 

şəraitinin və əməyin mühafizəsinin yaxşılaşdırılmasına, istehsal qəzalarının, 

xəsarətlərinin, zədələrinin və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş 

fəaliyyət birliyi; 

- işçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliyyətinin nəticələrindən 

üstün tutulması; 

- əməyin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətin iqtisadi və sosial siyasətin digər istiqamətləri 

ilə, habelə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətlə əlaqələndirilməsi; 

-mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələr üçün 

əməyin mühafizəsi sahəsində vahid tələblərin müəyyən edilməsi; 

- əməyin mühafizəsi tələblərinin bütün müəssisələrdə yerinə yetirilməsinə müstəqil və 

səmərəli nəzarətin həyata keçirilməsi; 



-istehsalatda bədbəxt hadisələrdən zərər çəkmiş və ya 

peşə xəstəliklərinə tutulmuş işçilərin mənafelərinin 

sosial, maddi və mənəvi müdafiəsi; 

-həmkarlar ittifaqlarının, müəssisələrin və ayrı-ayrı 

fiziki, hüquqi şəxslərin əməyin mühafizəsini təmin 

etməyə yönəldilmiş fəaliyyətinə hərtərəfli yardım 

olunması; 

-əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 

münasibətlərinin genişləndirilməsi.  

-əməyin mühafizəsi sahəsində ümumbəşəri elmi-

texniki tərəqqidən, qabaqcıl təcrübədən geniş istifadə 

edən, habelə təhlükəsiz texnikasının və 

texnologiyanın səmərəli mühafizə vasitələrini 

hazırlayan və tətbiq edən işəgötürənlərin müvafiq 

qaydada və vəsaitlərlə həvəsləndirilməsi; 

-müəssisələrdə əməyin yüksək mühafizəsi şəraiti 

yaradılmasına yönəldilmiş vergi siyasətinin 

aparılması; 

 

 
-əməyin mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində dövlətin iştirakı; 

-əməyin mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi; 

-işçilərin xüsusi geyim və ayaqqabı, digər fərdi mühafizə vasitələri ilə, müalicə-

profilaktik yeməklə və digər vasitələrlə pulsuz təmin edilməsi; 

-təhsil və əlavə təhsil müəssisələrində əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması və əlavə təhsili; 

 

     Bu gün muxtar respublikada da, əməyin mühafizəsi, işçilərin hüquqlarının qorunması, 

təhlükəsiz və sağlam iş yerlərinin yaradılması istiqamətində  ardıcıl tədbirlər görülür. Son 

illər muxtar respublikamızda tikinti-quraşdırma, təmir və abadlıq işlərinin həcmi davamlı 

olaraq artmış, yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmış, minlərlə yeni iş yerləri 

açılmışdır.  



       Bütün bunlar da, öz növbəsində, istehsal və tikinti 

sektorunda çalışan işçilərin əmək şəraitinin yüksək 

səviyyədə təşkil olunmasını, iş yerlərində əmək 

qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsini, təhlükəsiz 

və sağlam iş yerlərinin yaradılmasını, əməyin mühafizəsi 

mədəniyyətinin formalaşmasını və günün tələbləri 

səviyyəsində qurulmasını zəruri edir.  

       Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən iş sahələrində əməyin mühafizəsi 

qaydalarına əməl edilməsi, işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində işləməsi, 

həmçinin əmək hüquqlarının qorunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür və bu 

sahədə tədbirlər davam etdirilir. 

 



İş vaxtının norması 

       İşçilər üçün qanunvericilikdə müəyyən olunan hüquq 

normalarından biri də, iş vaxtıdır. İş vaxtı haqqında 

qanunvericiliyin hüquqi bazasını Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 37-ci maddəsi Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının “İş vaxtının azaldılıb həftədə 40 saata 

endirilməsi” haqqında 47 №-li konvensiyası habelə “İş 

vaxtının müddətinin qısaldılması haqqında” 116 №-li 

tövsiyəsi təşkil edir. İş vaxtı iki vaxt dövürlərindən ibarətdir. 
        Birincisi faktiki işlənmiş vaxtdan, yəni əmək prosesi  ilə bağlı olan məhsuldar iş 

vaxtı, ikincisi isə müəyyən səbəblərə görə işdə baş vermiş fasilələr vaxtı. İş vaxtı işçinin 

müddəti qanunla müəyyən edilən müəssisə daxili intizam qaydalarına müvafiq olaraq 

əmək müqaviləsinin şərtlərində nəzərdə tutulmuş əmək vəzifələrini yerinə yetirdiyi və 

işəgötürənin sərəncamında olduğu vaxtdır. Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinin 89-cu maddəsi tam iş vaxtı və onun gündəlik və həftəlik müddətləri 

barəsində konkret anlayış verir. Tam iş vaxtı həftəlik və gündəlik iş vaxtları ərzində 

işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır. Gündəlik 

normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz. Gündəlik normal iş vaxtına uyğun 

olan həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq müəyyən edilə bilməz. Həftəlik 

tam iş vaxtının müəyyən edilməsi dedikdə təqvim həftəsi ərzində qanunla müəyyən 

edilmiş iş vaxtı normasına müvafiq olaraq, həftənin iş günlərinin sayının və hər bir iş 

günündə dəqiq gündəlik iş vaxtı müddətinin müəyyən edilməsi başa düşülməlidir. 

       Həftəlik tam iş vaxtı müddətinin norması daxilində işçilər üçün iki istirahət  günü olan 

beş günlük iş həftəsi  və ya istehsalın, əmək şəraitinin  xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir 

istirahət günü olan altı günlük iş həftəsi müəyyən edilir. Altı günlük 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 artıq ola bilməz.  

     İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına, onların yaşı, səhhəti, əmək şəraiti, əmək 

funksiyasının xüsusiyyətləri və digər hallar nəzərə alınaraq qısaldılmış iş vaxtı müəyyən 

edilə bilər. Qısaldılmış iş vaxtı üç əlamətlə xarakterizə olunur. 

 



      Birinci  işəgötürən üçün məcburidir. İkinci Azərbaycan 

Respublikası Əmək Məcəlləsi və digər normativ hüquqi 

aktlarla müəyyən edilir, üçüncü tam normal iş vaxtı kimi 

əmək haqqı ödənilir. Əmək müqaviləsi ilə işləyən işçilərə 

əsasən 4 halda qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Bunlar 

işçilərin fizioloji keyfiyyətləri ilə, əmək şəraiti ilə və digər 

hallar ilə əlaqədardır. 

        Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşadək işçilər üçün 24 saatdan, 16 

yaşadək işçilərin və 1-ci, 2-ci qrup əlil olan işçilər üçün, həmçinin hamilə və yaşyarımadək 

uşağı olan qadınalar və 3 yaşadək uşağı təkbaşına böyüdən valideynlər üçün 36 saatdan artıq 

olmamalıdır.  

       Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsi ilə hər kəsin təhlükəsiz və 

sağlam şəraitdə işləmək hüququ olduğu bəyan edilmişdir. Əmək şəraiti ağır, fiziki, kimyəvi, 

bioloji və habelə istehsalatların ağır zəzərli amillərindən insanların sağlamlığını qorumaq üçün 

bu sahələrdə çalışan qanunla müəyyən edilmiş həftəlik normal iş vaxtından fərqli olan 

qısaldılmış iş vaxtının müəyyən edilməsi ictimai faydalı əməklə məşğul olan hər bir kəsə 

dövlətin göstərdiyi qayğının təccəssümüdür. Ağır və zərərli sahələrdə çalışan işçilərə həftədə 

36 saatdan çox olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, 

fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək 

şəraitli iş yerlərində həftə ərzində 36 saatdan çox olmamaq şərtilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən 

edilir.  

       Əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işçi ilə işəgötürənin 

tərəfindən qarşılıqlı razılığı ilə natamam iş vaxtı- natamam iş günü, yaxud natamam iş həftəsi 

müəyyən edilə bilər. Natamam iş vaxtının müddəti və onun qüvvədə olduğu zamanın – ayın, 

ilin davamiyyəti tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. İşçinin səhhəti və fizioloji vəziyyəti 

habelə xroniki xəstəliyi olan uşağının və digər ailə üzvünün səhhəti müvafiq tibbi rəyə görə 

əmək funksiyasının natamam  iş vaxtından yerinə yetirlməsini tələb edərsə, habelə 14 yaşına 

çatmamış, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara ərizələri ilə işəgötürən 

natamam iş vaxtı müəyyən edilməlidir. Natamam iş vaxtı əməyin ödənilməsi ya əmək 

funksiyasının  icrasına sərf olunan vaxta mütənasib, ya da tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə 

müəyyən edilir. 



Əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq 

müddətinin müəyyən edilməsi. 

 
       Əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, 

müvafiq əmək funksiyasını icra etmək bacarığını 

yoxlamaq məqsədi ilə sınaq müddəti müəyyən 

edilməklə bağlanıla bilər.  Sınaq müddəti 3 aydan artıq 

olmamaq şərti ilə müəyyən edilir. Sınaq müddəti 

işçinin faktiki olaraq əmək funksiyasını icra etdiyi iş 

vaxtından ibarətdir. 

       İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə iş yeri və orta əmək haqqı 

saxlanılmaqla işdə olmadığı dövrlər sınaq müddətinə daxil edilmir. Sınaq müddəti 

göstərilməyən əmək müqaviləsi sınaq müəyyən edilmədən bağlanmış hesab olunur. 

Bununla yanaşı bəzi hallarda işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəti 

müəyyən edilmir. Belə ki,  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 əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəti müəyyən 

edilmir. 

        Sınaq müddəti bitənədək işçi və ya işəgötürən biri digərinə 3 gün əvvəl yazılı 

xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini poza bilər. Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən 

biri əmək müqaviləsinin xitamını tələb etməyibsə, işçi sınaqdan çıxmış hesab edilir. İşçi 

sınaqdan çıxmış hesab edildiyi andan etibarən əmək müqaviləsinə yalnız Azərbaycan 

Respublikası Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və əsaslarla xitam verilə bilər. 

Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin sınaq 

zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam 

verilməsi şərti göstərilməlidir. Sınaq müddətində özünü doğrultmamış işçinin əmək 

müqaviləsinə işəgötürənin əsaslandırılmış əmri ilə xitam verilə bilər.  

       İşçiyə sınaq müddətinin müəyyən edilməsi onunla bağlanmış əmək müqaviləsinin 

müddətli olmasına əsas vermir.  



Rüb ərzində görülən işlər 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 

Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən işçilərin əmək 

hüquqlarının qorunması, əmək qanunvericiliyinin 

tələblərinə əməl olunması, istehsal və tikinti 

sahələrində işçilər üçün müvafiq iş şəraitinin təmin 

edilməsi, həmçinin əməyin mühafizəsinin norma və 

qaydalarına əməl edilməsi istiqamətində nəzarət 

tədbirləri davam etdirilir.. 

   Xidmət tərəfindən ötən dövr ərzində işəgötürənlər tərəfindən iş yerlərində müvafiq iş 

şəraitinin yaradılmasına, işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi və əməyin 

mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasına nəzarət məqsədilə 15 obyektdə nəzarət 

aparılmışdır. Nəzarət zamanı fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən istifadə etməyən 25 

işçi həmin vasitələrlə yerində təmin edilmiş, 5  işçi müvəqqəti olaraq tikinti sahəsindən 

uzaqlaşdırılmışdır.  

   Tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq sahədə işçi heyət üçün sosial məişət, həmçinin 

əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik şəraitinin yaradılmasına nəzarət aparıldıqdan 

sonra 3 obyektdə işlərin başlanılmasına dair akt tərtib olunmuşdur. 

    “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planının” 5.1-ci 

bəndinin icrası olaraq Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti və aidiyyəti orqanların 

nümayəndələrindən ibarət yaradılmış birgə komissiya tərəfindən qeyri-formal məşğulluğun 

qarşısının alınması, işə götürülən şəxslərlə əmək müqavilələrinin bağlanılması, həmçinin 

əmək haqqıların real göstərilməsi məqsədilə sahibkarlıq obyektlərində nəzarətlər davam 

etdirilir 



  

 

 

  Əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sistemindən istifadəyə dair  

işəgötürənlərin maarifləndirilməsi məqsədilə mütəmadi seminarlar təşkil edilir, həmçinin  

mətbuat və televiziyada materiallar yayımlanır. Rüb ərzində əmək müqaviləsi bildirişi üzrə 

elektron informasiya sisteminə dövlət müəssisəsindən 1297, özəl müəssisədən 1282 

olmaqla, ümumilikdə 2579  əmək müqaviləsi bildirişi daxil edilmişdir. 

  Xidmət tərəfindən əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsinə dair seminarlar, 

həmçinin əməyin mühafizəsinə dair iş yerlərində işçilərlə mütəmadi olaraq görüşlər 

keçirilir və maarifləndirici söhbətlər aparılır.  

8 sahibkarlıq obyektində aparılan nəzarət zamanı 

əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən 

(elektron informasiya sisteminə daxil edilmədən)  işə 

cəlb  edilən 9 işçi  barədə  işəgötürənlərə  xəbərdarlıq  

edilmiş,  həmçinin  müvafiq bildirişlərin elektron 

informasiya sisteminə daxil edilməsinə dair metodiki 

köməkliklər göstərilmişdir.  



. 

  

        Növbəti seminar isə fevralın 21-də Babək 

rayonunda keçirilib.  

        Babək rayonunda fəaliyyət göstərən müəssisə və 

təşkilatlarının kadrlar üzrə mütəxəssislərinin iştirakı ilə 

keçirilən seminarda Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət  Əmək  Müfəttişliyi  Xidmətinin  əməkdaşları  

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əmək 

müqaviləsi bildirişlərinin elektron informasiya 

sisteminə daxil edilməsinə dair maarifləndirici 

seminarlar davam etdirilir.  

tərəfindən əmək müqaviləsinin bağlanılması, ona dəyişiklik edilməsi və ya xitam 

verilməsinin müvafiq elektron informasiya sistemi vasitəsilə rəsmiləşdirilməsinə dair 

maarifləndirici söhbətlər aparılıb və slaydlar nümayiş etdirilib. Seminarda elektron 

informasiya sisteminə yeni əlavə edilmiş “ştat cədvəli” adlı pəncərə barədə məlumatlar 

verilib, qeyd olunub ki, sistemə yeni əmək müqavilələri üzrə bildiriş daxil edilməzdən öncə, 

müvafiq ştat vahidi də əlavə olunmalıdır. Daha sonra mövzu ətrafında iştirakçıları 

maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 

      Belə ki, yanvarın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində seminar 

keçirilib. Nazirliyin tabeli təşkilatlarının kadrlar üzrə mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçirilən 

seminarda Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin nümayəndələri tərəfindən elektron 

informasiya sisteminin tətbiqinə dair maarifləndirici söhbətlər aparılıb, həmçinin mövzu 

ətrafında slaydlar nümayiş etdirilib. Seminarın sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar 

cavablandırılıb, müvafiq tövsiyələr verilib. 

 



Sual:   Həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdan artıq ola bilməz? 

Cavab: Gündəlik normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 

saatdan artıq müəyyən edilə bilməz. 

  

Sual: Gecə vaxtı görülən işlərə kimlər cəlb oluna bilməz? 

Cavab: Gecə vaxtı görülən işlərə hamilə və üç yaşınadək uşağı olan qadınların, yaşı on 

səkkizdən az olan işçilərin cəlb edilməsinə yol verilmir.  

 

Sual: Qısaldılmış iş vaxtı mümkündür? 

Cavab: Bəli, əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün 

zərərli olan vəzifələrdə çalışan işçilərə həftədə 36 saatdan çox olmayan qısaldılmış iş 

vaxtı müəyyən edilir.. 

  

Sual: Sınaq müddəti hansı məqsədlə və hansı müddətə bağlanılır? 

Cavab: Sınaq müddəti işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyasını icra 

etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə 3 aydan artıq olmamaq şərti ilə müəyyən edilir. 

 

Sual: Sınaq müddəti bitməmiş işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilə bilərmi? 

Cavab: Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri digərinə üç gün əvvəl yazılı 

xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini poza bilər. 

  

Sual: Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən hansı şərt 

göstərilməlidir? 

Cavab: Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində 

işçinin sınaq zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək 

müqaviləsinə xitam verilməsi şərti göstərilməlidir. 

 

 
 


