
“Şəxsin Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşlığına mənsubiyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi Qaydası”na 

 
1 nömrəli əlavə 

 
 
 

Şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
üçün 

 
S O R Ğ U  V Ə R Ə Q İ 

 
 

Xahiş edirəm, aşağıda adı qeyd olunan şəxsin Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətini müəyyənləşdirəsiniz. 
 
 
 

 
 

şəkil üçün 
 yer 

 
 

 
1. Soyadı, adı və atasının adı 
 

Cəbrayılov Məhəmməd Əli oğlu 

2. Soyadı və ya adı dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü: 
2.1. əvvəlki soyadı və ya adı   2.2. istifadə dövrü 2.3. dəyişdirilmənin səbəbləri 

 
Jəbrayılov 1981-2002 Şəxsiyyət vəsiqəmdə düzgün 

qeyd olunmamışdır 
3. Doğum tarixi (gün, ay, il) 27.02.1965 
4. Doğum yeri Ermənistan SSR, 

Qafan rayonu 
5. Milliyyəti Azərbaycanlı 
6. Ailə vəziyyəti (nikahda, dul, subay) nikahda 
7. Digər dövlətin vətəndaşlığı yoxdur 
8. Şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənədin və ya ona bərabər 
tutulan digər sənədin: 

8.1. növü Doğum haqqında 
şəhadətnamə 

8.2. seriyası və nömrəsi AA000001 
8.3. verilməsi tarixi (gün, ay, il) 10.03.1965 
8.4. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il)        _______ 

9. 1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-dək Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
məskunlaşmış qaçqındır   
                                                                                                          □ bəli       xeyr □  

9.1. hansı ölkədən gəlib 9.2. qaçqın statusunu təsdiq edən sənədinin: 
9.2.1. seriyası və 
nömrəsi 

9.2.2. verən dövlət orqanının adı 

Ermənistan SSR AA123456 
 

Dövlətqaçqınkom 



10. Hazırkı vaxta qədər şəxsiyyətini təsdiq edən hansı 
sənədləri olub və onları verən orqanlar 

SSR-in pasportu. Qafan rayonu Dİİ 

11. Hazırkı vaxta qədər, o cümlədən 1998-ci il oktyabrın 
7-nə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu ünvanlar 
 
 

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 7-ci 
mkr, ev 1 

12. Valideynləri barədə məlumat  
12.1. 
valideynlər 

12.2. 
soyadı, adı 
və atasının 
adı 

12.3. 
doğulduğu 
gün, ay, il 

12.4. 
doğulduğu 
yer 

12.5. 
milliyyəti 

12.6. 
vətəndaşlığı 

12.7. 
yaşadığı 
ünvan 

atası Cəbrayılov 
Əli Sabir 
oğlu 

01.02.1930 
 

Ermənistan azərbaycanlı SSRİ vəfat edib 

anası Cəbrayılova 
Leyli Akif 
qızı 

 
25.12.1933 
 

Ermənistan azərbaycanlı SSRİ vəfat edib 

13. Hazırda yaşadığı və yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu 
ünvan 

Goranboy rayonu, Ucarlı 
kəndi 

14. Barəsində sorğu edilən şəxsin telefon nömrəsi (ev, mobil, iş) və 
elektron poçt ünvanı 
 

ev: (012) 412-77-78 
mob: (051) 333-54-61 
mohammed.65@mail.ru 

15. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayırsa, 
Azərbaycan Respublikasında yaşayan yaxın qohumlarının ünvanı 
və telefon nömrəsi 
 

Bakı şəhəri, Binəqədi 
rayonu, 7-ci mkr, ev 1 
051-333-54-64 
 

16. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın 
 

Tərcümeyi-hal, doğum 
haqqında 
şəhadətnamənin surəti, 
SSRİ pasportunun surəti, 
hərbi biletin surəti  

17. Xidməti qeydlər: 
 
17.1. sorğu edən dövlət orqanının adı 
 

Daxili İşlər Nazirliyi 

17.2. sorğunu dolduran 
işçinin: 

17.2.1. soyadı, adı Vasif Məmmədov 
17.2.2. rütbəsi polis kapitanı 
17.2.3. vəzifəsi inspektor 
17.2.4. əlaqə nömrəsi iş: (012) 575-55-56 

mob: (050) 521-87-96 
17.2.5. imzası  

17.3. sorğunun verildiyi 
tarix 

18.08.2016 

 



 
 “Şəxsin Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşlığına mənsubiyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi Qaydası”na 

 
2 nömrəli əlavə 

 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün 

 
ƏRİZƏ-ANKET 

 
 
Xahiş edirəm, mənim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına 

mənsubiyyətimi müəyyənləşdirəsiniz. 

 
 

şəkil üçün 
 yer 

 
 

 
1. Soyadınız, adınız və atanızın adı 
 

Xəlilli Əli  Məhəmməd oğlu 

2. Soyadınız və ya adınız dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü: 
2.1. əvvəlki soyadınız və ya 
adınız 

2.2. istifadə dövrü: 2.3. dəyişdirilmənin səbəbləri 

Xəlilov 1965-2010 
 

Öz istəyimlə 

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il) 17.01.1965 
4. Doğulduğunuz yer Azərbaycan SSRİ, 

Bakı şəhəri 
5. Milliyyətiniz Azərbaycanlı 
6. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay) nikahda 
7. Digər dövlət vətəndaşlığınız yoxdur 
8. Şəxsiyyətinizi təsdiq edən 
sənədinizin və ya ona 
bərabər tutulan digər 
sənədin: 

8.1. növü Doğum haqqında 
şəhadətnamə 

8.2. seriyası və nömrəsi AA000002 
8.3. verilməsi tarixi (gün, ay, il) 10.02.1965 
8.4. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il)        ________ 

9. 1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-dək Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
məskunlaşmış qaçqınsınızmı 
                                                                                                            □ bəli            □ xeyr 

9.1. haradan gəlmisiz 9.2. bu statusu təsdiq edən sənədin 
9.2.1. seriyası və 
nömrəsi 

9.2.2. verən dövlət orqanının adı 

Rusiya Federasiyası AB123654 Dövlətqaçqınkom 
 

10. Hazırkı vaxta qədər şəxsiyyətinizi təsdiq edən  
sənədləriniz və onları verən orqanlar 

SSRİ pasportu, Ağsu rayonu DİŞ 



11. Hazırkı vaxta qədər, o cümlədən 1998-ci il oktyabrın 
7-nə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğunuz ünvanlar 

Rusiya, Samara şəhəri 

12. Azərbaycan Respublikasından gedişinizin və 
Azərbaycan Respublikasına gəlişinizin tarixi və məqsədi 

1992- təhsil 
2000- Vətənimdə yaşamaq üçün 

13. Valideynləriniz barədə məlumat:  
13.1. 
valideynlər 

13.2. 
soyadı, adı 
və atasının 
adı 

13.3. 
doğulduğu 
gün, ay, il 
 

13.4. 
doğulduğu 
yer 
 

13.5. 
milliyyəti 
 

13.6. 
vətəndaşlığı 
 

13.7. 
yaşadığı 
ünvan 

Ata Xəlilov  
Məhəmməd 
Musa oğlu 

12.01.1945 Azərbaycan  Azərbaycanlı Azərbaycan Bakı ş, 
Nəsimi 
küç, ev 5 

Ana  Xəlilova 
Süsən Əli 
qızı 

06.03.1943 Azərbaycan  
 

Azərbaycanlı Azərbaycan Bakı ş, 
Nəsimi 
küç, ev 5 

14. Müraciət şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən edilərsə, onun: 
14.1. 
soyadı, 
adı və 
atasının 
adı 

14.2. 
doğum 
tarixi 

14.3. 
doğum yeri 

14.4. 
milliyyəti 
 

14.5. 
vətəndaşlığı 

14.6. 
yaşadığı 
ünvan 

14.7. 
şəxsiyyətini 
təsdiq 
edən 
sənədinin 
seriyası və 
nömrəsi 

Xəlilov 
Rizvan 
Rəşad 
 

17.11.1983 Azərbaycan 
SSR  

Azərbaycanlı Azərbaycan 
Respublikası 

Bakı şəh., 
Həsən 
Əliyev küç., 
ev 13, 
mən.32 

AZE 
23654189 

15. Hazırda yaşadığınız və yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğunuz 
ünvan 
 

Bakı ş, Nəsimi küç, ev 5 

16. Telefon nömrəniz (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanınız ev: (012) 512-11-22 
mob: (050) 568 78 48 

17. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda 
yaşayırsınızsa, Azərbaycan Respublikasında yaşayan yaxın 
qohumlarınızın ünvanı və telefon nömrəsi 

Bakı şəh., Həsən Əliyev 
küç., ev 13, mən.32  

18. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər: Tərcümeyi-hal, doğum haqqında şəhadətnamənin surəti, 
SSRİ pasportunun surəti, hərbi biletin surəti 



19. Bəyan edirəm ki, mənim tərəfimdən təqdim olunan məlumatlar tam və dəqiqdir. 
 
“20”  _avqust_ 2016-cı il                                          Müraciət edən şəxsin imzası___________ 
                         (gün, ay, il)       
 
Xidməti qeydlər (sənədləri qəbul edən orqan tərəfindən doldurulur) 
Ərizə-anketi və orada göstərilmiş sənədləri qəbul etdi, ərizə-anketin düzgün doldurulmasını 
yoxladı  

___          Bayram Quliyev________ 
(sənədləri qəbul etmiş əməkdaşın soyadı, adı, imzası) 

 
“20”  avqust  2016  il 

 

 


