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Şəxsin əmək müqaviləsinə aşağıdakı
səbəblərdən biri ilə xitam verilir:
1. müəssisənin ləğvi
2. ştatın ixtisarı
3. əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi

Şəxs DOST 
mərkəzinə / RMF-ə 
ilkin qeydiyyat üçün

yaxınlaşır.

DOST mərkəzi / RMF şəxsi
ƏMAS-da işaxtaran kimi

qeydiyyatdan keçirdir.

Şəxs işsiz statusu
almaq üçün DOST
mərkəzinə / RMF-ə

yaxınlaşır

Təyin olunmuş vaxta
qədər FMP-nin icrasına
dair hesabatı ƏMAS-da

təsdiqlə

1. FMP ayın 1-ci yarısı təyin olunubsa, icrasına dair
hesabatlar birincisi həmin ayın sonunadək verilməklə,
hər ayın sonunadək verilir. 
2. FMP ayın 2-ci yarısı təyin olunubsa, icrasına dair
hesabatLar birincisi növbəti ayın 15-dək verilməklə hər
ayın 15-dək verilir.

RMF-lə / DOST mərkəzi
ilə əlaqə saxla və tələb
olunan sənədləri öyrən

Tələb olunan sənədləri
müvafiq qurumlara

təqdim et

Təkrar SÖ üçün 
RMF-ə müraciət et
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Karyera məsləhətçisi /
məşğulluq məsələləri üzrə

sosial agent şəxsin
məşğulluq imkanlarını

qiymətləndirir.

KM / MMSA şəxsə
münasib iş təklifi

göndərir.

Şəxs 5 iş günü
ərzində işə qəbul

olundumu?

Şəxsin işaxtaran
statusu ləğv olunur.bəli

KM / MMSA şəxsə
işsiz statusu verir

xeyr

Şəxsin FMP-si
avtomatik 

tərtib olunur.

prosesin
sonu

bəliŞəxsin təkrar
SÖ almaq 

hüququ var? 

Şəxsə İntervalı
keçməyən qalan aylar

üçün(ən çoxu 3 ay)
təkrar SÖ təyin et

Şəxsə səbəbini
bildirməklə təkrar SÖ

təyin etməkdən 
imtina et

Şəxsə bu barədə sms bildiriş
göndərilir və MMTF və DMA-nın
aidiyyəti strukturlarının / DOST
mərkəzinin kabinetində təyinat 

barədə bildiriş yerləşdirilir.İSÖ təyin
olunmadı

18.0 maddəsindəki hallardan heç biri baş vermədikdə və
aşağıdakı 2 şərtdən hər ikisi ödənildikdə şəxsin təkrar SÖ
almaq hüququ yaranır: 
1. Şəxs ilkin müraciətdən sonra SÖ üçün təkrar müraciət
etməyibsə, 
2. İlkin müraciət zamanı SÖ təyin edildiyi andan sonrakı 24
ayı əhatə edən intervala(bundan sonra - İnterval) ən azı 1
aylıq SÖ təyin etmək mümkündürsə.
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Şəxs 
indiyədək İSÖ

alıb?

1. ixtisar olunma 
2. qurumun ləğvi

xeyr

bəliSon İSÖ-dən 
sonra növbəti 12 ay

sığorta stajı
olub?

bəli

Ümumi sığorta
stajı >=12 ay

xeyr

İSÖ təyin
olunmadı

bəli

xeyr

İSÖ-nün 
təyini üçün
məlumatlar 

tamdır?

Son 24 ayda
sığorta stajı

1. ixtisar olunma 
2. qurumun ləğvi

Şəxsin 6 aylıq İSÖ-nin 
əsas hissəsini İSHQ-nin

14.1-14.5 və 17.3
maddələrinə uyğun  

hesabla

>= 12 ay

Şəxsə 6 aylıq minimum 
İSÖ təyin et < 12 ay

Şəxsin itirilmiş orta aylıq
əməkhaqqı MEİS-dən 

götürüləcək

bəli

xeyr

Şəxsin 
uşaqları 
varmı?

Əlavə sığorta ödənişini
İSHQ-nin 13.4, 14.5, 15.1

və 15.2 maddələrinə
uyğun hesabla

Şəxsə İSÖ-nün təyin olunduğunu
bildirən sms göndər və bu barədə

MMTF, DMA-nın aidiyyəti
strukturlarının / DOST mərkəzinin

kabinetində bildiriş yerləşdir

Uşaqlar haqqında məlumat 
Ədliyyə Nazirliyinin bazasından

götürüləcək

bəli
Şəxs uşaq 

sayına görə 
əlavə SÖ 

almalıdırmı? 

bəli

xeyr

Şəxsin uşaq 
sayına görə əlavə 
SÖ-də dəyişiklik 

olmalıdırmı?

Əlavə SÖ-ni İSHQ-nun
13.4, 14.5, 15.1 və 15.2

maddələrinə uyğun
yenidən hesabla

Şəxsə İSÖ-nün
məbləğində dəyişiklik
olması barədə sms

göndərilir

xeyr

İSÖ-nü dayandır
bəliİSÖ müddətinin 

bitməsi səbəbindən
dayandırılıb?

ilkin
Dayandırılan

İSÖ

Şəxsə İSÖ-nün dayandırılması
barədə səbəbini qeyd etməklə sms
göndər və bu barədə bildirişi MMTF
və DMA-nın aidiyyəti strukturlarının /

DOST mərkəzinin kabinetində
yerləşdir.

təkrarxeyr
3. Əmək müqaviləsinin 
müddətinin qurtarması

prosesin
sonu

Ay ərzində 18.0
maddəsindəki 
hallardan biri 
baş verdi?

bəli

Şəxsə 3 aylıq
minimum sığorta 
ödənişi təyin et

3. Əmək müqaviləsinin 
müddətinin bitməsi

Şəxsə İSÖ-nün təyinat
hüququnun yarandığını 
və bunun üçün RMF-lə /
DOST mərkəzi ilə əlaqə

saxlamasını bildirən 
sms göndər

bəli

bəli

xeyr

Şəxs 
indiyədək 
İSÖ alıb?

Son İSÖ-dən sonra 
müddətli əmək müqaviləsi 
üzrə ən azı növbəti 30 ay 

sığorta stajı olub?

3. Əmək müqaviləsinin 
müddətinin bitməsi

Xitamdan əvvəl 
36 ay ərzində müddətli 
əmək müqaviləsi üzrə 

sığorta stajı

< 30 ay

xeyr

İSÖ təyin
olunmadı

>= 30 ay

ictimai iş stajı
istisna olmaqla

ictimai iş stajı
istisna olmaqla

bəli
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İSÖ-nü işsiz şəxsin
kartına köçürt

1 və 2-ci kateqoriyalı işsizlər üçün:
1. ilkin İSÖ-də ən çoxu 6 ay
2. təkrar İSÖ-də ən çoxu 3 ay
3-cü kateqoriyalı işsizlər üçün 3 ay

xeyr 1. ix�sar olunma 
2. qurumun ləğvi


