
 

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkili və keçirilməsi ilə 

əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. bir ay müddətində: 

1.1.1. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkilində və keçirilməsində 

iştirak edən şəxslərin, habelə Oyunların iştirakçılarının akkreditasiyası 

sisteminin təşkili üçün müvafiq tədbirlər görsün; 

1.1.2. akkreditasiya olunacaq şəxslərin dairəsini müəyyən etsin, 

akkreditasiyadan keçmə qaydasını və akkreditasiya kartının formasını 

təsdiq etsin; 

1.1.3. akkreditasiya sisteminin fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün zəruri 

tədbirlər görsün; 

1.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

2.1. müvafiq qaydada akkreditasiyadan keçmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər 2017-ci il aprelin 1-dən iyulun 1-dək pasport və ya digər sərhədkeçmə 

sənədləri və akkreditasiya kartı əsasında viza almadan Azərbaycan 

Respublikasına gələ və Azərbaycan Respublikasından gedə bilərlər; 

2.2. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyətinə cəlb edilən və müvafiq qaydada 

akkreditasiyadan keçmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün iş 

icazəsinin alınması tələb olunmur. 

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi: 

3.1. IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə bağlı əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi qaydalarının sadələşdirilməsi 

barədə xarici ölkələrin müvafiq orqanlarına məlumat versin; 



3.2. IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə bağlı əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi qaydalarının sadələşdirilməsi 

barədə məlumatın Nazirliyin, habelə Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdəki səfirliklərinin və konsulluqlarının internet informasiya ehtiyatlarında 

yerləşdirilməsini təmin etsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikasına 

uçuşlar həyata keçirən aviasiya şirkətlərinə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə bağlı 

əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi 

qaydalarının sadələşdirilməsi barədə məlumat versin. 
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