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Tələb olunan sənədlərin siyahısı 
 

1. Bakalavriat səviyyəsi üzrə tələb olunan sənədlər: 

 

- ali təhsil haqqında sənədin (diplomun) leqallaşdırılmış əsli (rəngli şəkildə); 

- ali təhsil haqqında sənədə əlavənin (diplom əlavəsinin) leqallaşdırılmış əsli (rəngli 

şəkildə); 

- ali təhsil haqqında sənədin (diplomun) leqallaşdırılmış əslinin notariat qaydada təsdiq 

olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi (rəngli şəkildə); 

- ali təhsil haqqında sənədin (diploma əlavənin) leqallaşdıırlmış əslinin rəngli şəkildə 

notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilində tərcüməsi (rəngli şəkildə); 

- şəxsiyyət vəsiqəsi / xarici ölkə vətəndaşlarının daimi/müvəqqəti yaşama icazəsi 

- ümumvətəndaş (xarici) pasportunun(larının) şəkil olan və sərhədkeçməni (giriş/çıxış) 

bildirən bütün möhürlü səhifələri; 

- hərbi biletin və ya hərbi xidmətinin qeydiyyatı haqqında arayış; 

-  köçürülmə olduğu halda - tədris müddətində müəssisələrarası/müəssisədaxili 

köçürülməya dair rəsmi arayış; 

- bakalavriat səviyyəsinə orta ixtisas təhsili haqqında diplom (kollec və sair) əsasında 

qəbul olunduğu halda – həmin diplom. 

 

2. Magistratura səviyyəsi üzrə tələb olunan sənədlər: 

 

- ali təhsil haqqında sənədin (diplomun) leqallaşdırılmış əsli (rəngli şəkildə); 

- ali təhsil haqqında sənədə əlavənin (diplom əlavəsinin) leqallaşdırılmış əsli (rəngli 

şəkildə); 

- ali təhsil haqqında sənədin (diplomun) leqallaşdırılmış əslinin notariat qaydada təsdiq 

olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi (rəngli şəkildə); 

- ali təhsil haqqında sənədin (diploma əlavənin) leqallaşdıırlmış əslinin rəngli şəkildə 

notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilində tərcüməsi (rəngli şəkildə); 

- bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil haqqında diplom (bakalavr diplomu xarici ali təhsil 

müəssisəsi tərəfindən verildikdə, ilk öncə həmin diplom nostrifikasiya olunmalıdır)  
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- şəxsiyyət vəsiqəsi / xarici ölkə vətəndaşlarının daimi/müvəqqəti yaşama icazəsi 

- ümumvətəndaş (xarici) pasportunun(larının) şəkil olan və sərhədkeçməni (giriş/çıxış) 

bildirən bütün möhürlü səhifələri; 

- hərbi biletin və ya hərbi xidmətinin qeydiyyatı haqqında arayış; 

-  köçürülmə olduğu halda - tədris müddətində müəssisələrarası/müəssisədaxili 

köçürülməya dair rəsmi arayış. 

 

Leqallaşma 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 may 2003-cü il tarixli, 64 saylı qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və 

ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”nın 2.1-ci bəndinə əsasən, 

tanınma üçün təqdim olunan ali təhsil haqqında sənədlər (bundan sonra – diplom və 

diploma əlavə), bir qayda olaraq müvafiq qaydada leqallaşdırılmalıdır. 

 

Tanınma üçün təqdim olunan, xarici ölkələrin müvafiq rəsmi strukturları tərəfindən 

verilmiş diplomlar və diploma əlavələr “Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini 

ləğv edən Haaqa Konvensiya"sına uyğun olaraq sənədi verən ölkənin səlahiyyətli qurumu 

tərəfindən “apostil” möhürü/sertifikatı ilə leqallaşdırılmalıdır. 

 

Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən, apostil möhürü, diplom və ona əlavənin 

imzalamış şəxsin imzasının həqiqiliyini, onun vəzifəsini və həmin sənədə vurulmuş 

möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir. 

 

Konvensiyaya müvafiq əlavəyə əsasən, apostilin 2-ci bəndində diplomun və ona əlavənin 

imzalamış şəxsin adı və soyadı, 3-cü bəndində vəzifəsi, 4-cü bəndində isə həmin sənədə 

vurulmuş möhürün və ya ştampın aid olduğu müəssisənin (ali təhsil müəssisəsinin) adı 

qeyd olunmalıdır. 
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Apostilin düzgün formaları aşağıdaki kimidir: 
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Apostil möhürü/sertifikatı sənədlərin əslinə vurulmalıdır. 

 

Nostrifikasiya üçün təqdim ediləcək diplom və ona əlavəni apostil möhürü ilə 

leqallaşdırmaq üçün aşağıdakı nəzərə alınmalıdır: 

 

- Müxtəlif ölkələrdə leqallaşdırmaya qoyulan fərqli tələbləri nəzərə alaraq, apostil 

möhürü/sertifikatı əldə etmək üçün təhsil sənədini təqdim edən ali təhsil müəssisəsinə 

müraciət olunmalıdır. 

 

QEYD: “Haaqa Kovensiyası”na qoşulmayan xarici ölkələrdə alınan diplom və ona əlavə, 

sənədi verən ölkənin səlahiyyətli qurumunda müvafiq qanunlara uyğun olaraq təsdiq 

edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının sənədi verən ölkədəki səfirliyində (və ya 

konsulluğunda) leqallaşdırılmalıdır. 

 

 

Diplom və apostilə dair ölkələr üzrə xüsusi tələblər 
 

I. Rusiya Federasiyasında əldə olunmuş diplom üzrə xüsusi tələblər:  

- ali təhsil sənədləri ( bundan sonra - diplom və diploma əlavə) bir yerdə tikildiyi üçün 

apostil bir dənə olur və ümumi sənədə tikilir; 

- diplom və ona əlavənin skan olmuş forması yükləndikdə apostilin həmin diploma aid 

olduğu görünməlidir, beləki apostil diplomun Ad və Soyad yazılan səhifəsinə birləşdirilib 

yüklənilməlidir. 

 

Apostilin düzgün yüklənmə forması aşağıdaki kimidir: 
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II. Belarus, Özbəkistan, Qirğızıstan və Kazaxstan Respublikaları üzrə tələblər:  

- apostil həm diploma, həm də diplom əlavəsinə ayrı-ayrılıqda vurulur və fərqli 

nömrələrdə olması mütləqdir;  

- diplom və diplom əlavəsinin skan olmuş forması yükləndikdə apostilin həmin diploma 

aid olduğu görünməlidir, beləki apostil diplomun Ad və Soyad yazılan səhifəsinə 

birləşdirilib yüklənilməlidir. 

 

III. Ukrayna və Gürcüstan üzrə tələblər:  

- apostil həm diploma, həm də diplom əlavəsinə ayrı-ayrılıqda vurulur və fərqli 

nömrələrdə olması mütləqdir;  
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Apostilin düzgün yüklənmə forması aşağıdaki kimidir: 

 

-  
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IV Türkiyə Respublikası üzrə tələblər:  

- diplom və diploma əlavənin apostil möhürü ilə leqalaşdırılması proseduru sənədi verən 

ali təhsil müəssəsinin yerləşdiyi bölgədən asılı olaraq “noterlik”, “valilik” və ya 

“kaymakamlık” tərəfindən həyata keçirilir; 

- apostil həm diploma, həm də diplom əlavəsinə ayrı-ayrılıqda vurulur;  

- apostil möhürü həm təhsil sənədinin əslinə həm də təhsil sənədinin əsli ilə eynidir 

möhürü vurulmuş nüsxəsinədə apostil vurdurmaq mümkündür; 

- apostilin 2-ci bəndində imzalayan şəxsin adı qeyd olunmalıdır; 

- apostilin 4-cü bəndində imzalayan şəxsin ali təhsil müəssəsinin nümayəndəsi olduğu 

qeyd olunmalıdır; 

- notarial imzaları dəstəkləyən apostil möhürləri yalnız sənədin “əsli ilə eynidir” nüsxəsinə 

vurulduğu təqdirdə qəbul olunur.  

 

Apostilin düzgün yüklənmə forması aşağıdaki kimidir: 
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V. İran İslam Respublikası üzrə tələblər:  

- diplom və diploma əlavə ayrı-ayrılıqda leqallaşdırılmalıdır;  

- təyyid məktubu əlavə olunmalıdır (ali təhsil müəssəsinin akkreditasiyalı olduğunu təsdiq 

arayış), hansıki İran İslam Respublikasının ədliyyə nazirliyi, xarici işlər nazirliyi və 

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirliyi (konsulluq) tərəfindən leqallaşdırılmalıdır 

(möhür olmalıdır); 

Təyyid məktubunun düzgün forması aşağıdaki kimi olacaq: 
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VI. Şimali Kipr Türk Respublikası üzrə tələblər: 

- diplom və diploma əlavə ayrı-ayrılıqda leqallaşdırılmalıdır;  

- apostil notarial imza ilə qəbul edilir; 

- leqallaşmada Şimali Kipr Türk Respublikasının Təhsil və Mədəniyyət nazirliyinin, Xarici 

işlər nazirliyinin və Lev Koşadaki səfirliyinin imzası və möhürü olmalıdır; 

 

VI. Digər MDB xaric ölkələrin diplomlarına dair tələblər:  

- diplom və diploma əlavə ayrı-ayrılıqda leqallaşdırılmalıdır;  

* yüklənən diplom və diploma əlavələrdəki məlumatlar aydın şəkildə əks olunmalıdır 
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Ali təhsil sənədlərinin notarial tərcüməsinə dair tələblər və nümunələr 
 

Diplom və diplom əlavəsinin notarial tərcüməsi  

- yalnız legallaşdırılmış ali təhsil sənədlərin tərcüməsi qəbul edilir 

- sənəd tərcümə edən şəxsin imzası ilə təsdiqləməlidir 

- sənədin bütün səhifələri bir qayda olaraq təqdim olunmalıdır 

 

Tərcümə edən şəxsin imza forması aşağıdaki kimi olacaq: 

 

 

 


