
Müraciət etmək üçün dolduracağınız formanın linki bu sənədin ən son səhifəsindədir. Zəhmət 
olmasa bütün sənədi diqqətlə oxuyun, müraciət etməyə əmin olduqdan sonra müraciət edin 
 
Əgər şirkət nümayəndəsisinizsə, Kanadaya köçmək istəyən yaxınlarınız və ya müştərilərinizə kömək etmək istəyirsinizsə, 
əməkdaşlıq üçün müraciət edə bilərsiniz.  
 
Aşağıda Kanada üçün mövcud olan proqramlarla tanış ola bilərsiniz. Nəzərə alın ki, Kanadaya köçmək 
üçün ən düzgün köməyi sizə Kanadada lisenziyası olan vəkillər göstərə bilər. Vəkilləri necə tapmaq və ya 
keyfiyyətindən necə əmin olmaq olar? Bunun üçün vaxt sərf etməyinizə ehtiyac yoxdur, çünki biz artıq ən 
yaxşı vəkilləri seçmişik və həm keyfiyyət həm də xidmət rüsumlarında daha əlverişli şərtlər yaratmışıq.  
 
Dil bilikləri və müraciət vaxtı 
Proqramların çoxunda dil biliyinizi inkişaf etdirmək və sertifikat almaq üçün vaxt tələb olunacaqdır. Amma 
nəzərə alın ki, əvvəlcə sertifikat alıb sonra müraciət etməyi gözləməyin. Çünki prosesdə vaxt aparan 
mərhələlər var. Məsələn diplomlarınız əvvəlcə Kanadaya gəlməli və təsdiqlənməli, bu təsdiq əlinizdə 
olduqdan sonra dövlətə müraciət olunmalıdır. Bu diplomun təsdiqlənməsi prosesi təxminən 4-5 ay çəkir. 
Ona görə də bir çox proqramlarda ilkin ödənişi aşağı etmişik ki, siz dilinizi inkişaf etdirəcəyiniz müddətdə, 
biz də sizin digər sənədləşmə işlərinizi görək.  
 
Qeyd 1: Xidmət rüsumları subay və evli olmağınızdan asılı olmayaraq eynidir. Göstərilmiş proqramlarla 
evlisinizsə, ailəvi köçə bilərsiniz.  
Qeyd 2: Virus səbəbindən maddi çətinliklərin yarandığının fərqindəyik, ona görə də hərkəsin büdcəsinə 
uyğun ödəmə şərtlərini uyğunlaşdıra bilərik, əgər ehtiyac olarsa bəzi şəxslər, ödənişlərin bir hissəsini 
Kanadaya köçdükdən sonra da ödəyə bilərlər (15min dollar və daha yuxarı olan proqramlara tətbiq 
olunmayacaq bu şərtlər). Sui istifadə halları yolverilməzdir. Məsələn, əgər yüksək maaş aldığınızı 
görürüksə sizin üçün uyğun olmayacaq bu şərtlər. Əgər işinizi itirmisinizsə və ya büdcəniz aşağıdırsa bu 
şərtlərdən istifadə edə bilərsiniz.  
Qeyd 3: Pandemiya səbəbindən, ofisimizə gələn müştərilərin sayını məhdudlaşdırırıq və müraciət etmək 
üçün bütün məlumatları işçilərimiz sizə telefonda verəcəklər. Eyni zamanda bu formada Kanadayla bağlı 
kifayət qədər məlumat toplaya bilərsiniz.  

Birbaşa oturum (express entry sistemi)  
30 yaşa qədər ən azı magistr təhsili olan şəxslərin şansları daha çoxdur  
İngilis dili yüksək səviyyədə öyrənmək (7-8 ielts general) 
Xidmət rüsumu 2000 USD 
(500 azn ilkin ödəniş edib müqavilə bağlaya bilərsiniz. Siz dil biliklərinizi inkişaf etdirənə qədər, sənədləşmə 
işlərinizi başlada bilərik) 
Müddət: 6-12 ay 
 
Qeyd 1: Əgər peşəniz İT sahəsində olarsa (bu sahələrdə iş arayışı təqdim etmək) magistr dərəcəsi olmasa da 
uğurlu ola bilərsiniz.  
 
Qeyd 2: Əgər yaşınız çox olarsa, dil biliyiniz nisbətən aşağı olarsa, təhsiliniz aşağı olarsa, Kanada şirkətindən 
iş dəvəti olarsa bu sizə kifayət qədər bal verə bilər və uğurlu ola bilərsiniz. Bu tipli xidmətlər üçün Kanadada 
vəkillər təxminən 15-20 min dollar arasında xidmət rüsumu alırlar.  
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Birbaşa oturum (əyalət proqramı ilə)  
İstənilən yaşda şəxslər və ən azı bakalavr təhsili və 1 illik iş təcrübəsi (demək olar ki istənilən sahədə) 
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Orta ingilis dili və fransız dilini öyrənmək (ielts 6 səviyyəsində) (hər iki dili) 
Xidmət rüsumu 2000 dollar 
(500 azn ilkin ödəniş edib müqavilə bağlaya bilərsiniz. Siz dil biliklərinizi inkişaf etdirənə qədər, sənədləşmə 
işlərinizi başlada bilərik) 
Müddət: 6-12 ay 
 
Qeyd: İngilis dilini yox, yalnız fransız dilini bilirsinizsə, iş vizası xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Təxmini 
xidmət rüsumu 8000 dollar  (cəmi 2 aya viza almaq mümkündür) 
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Birbaşa oturum (əyalət proqramı ilə) 
34 yaşa qədər minimum magistr təhsili olan şəxslər 
İngilis dili tələbi (ielts 6.5)  
Minimum rəsmi 9 illik iş təcrübəsi 
Təxmini xidmət rüsumu 7000 dollar 
(1000 dollar  ilkin ödəniş edib müqavilə bağlaya bilərsiniz. Siz dil biliklərinizi inkişaf etdirənə qədər, 
sənədləşmə işlərinizi başlada bilərik) 
İşin yekunlaşma müddəti təxminən 12 ay 
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İş vizası və oturum (Dayə proqramı ilə. Yeni proqramdır və şərtləri çox adam üçün uyğundur) 
 
2 il Kanadada dayə kimi işləyirsiniz (ya ailələrdə uşaqlara baxırsınız və ya bağça kimi yerlərdə). Eyni zamanda 
uşaqlardan əlavə yaşlı şəxslərə də baxıcı olaraq işləmək mümkündür. 2 ildən sonra isə Kanada oturumunu 
əldə edirsiniz. Əgər evlisinizsə, ilk 2 ildə siz dayə işlədiyiniz vaxtda həyat yoldaşınız istənilən işlə məşğul ola 
bilər. 2 il dayə kimi işlədikdən sonra, istənilən işlə məşğul ola bilərsiniz. Dayələr adətən 1 saatına 17-20 dollar 
qaznırlar.  
 
İstənilən yaşda müraciət etmək olar 
Tələb: Ən azı orta məktəbdən sonra 1 illik təhsiliniz olmalıdır. Yəni 11 illik məktəbdən sonra 1-2 il texnikom 
olarsa bəs edir.  
Dil biliyi: 30 faiz ingilis dilini öyrənmək(ielts 5) 
Təxmini xidmət rüsumu 15000 USD 
Vizanızın alınma vaxtı: 12 aya kimi 
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Kanadada təhsil və ya dil kursları/təqaüdlü təhsil 
 
İllik təhsil haqqı təxmini 10-20 min dollar arası 
Xidmət rüsumu 2000 dollar (bəzən endirimlər mümkündür) 
(500 azn ilkin ödəniş edib müqavilə bağlaya bilərsiniz. Siz dil biliklərinizi inkişaf etdirənə qədər, sənədləşmə 
işlərinizi başlada bilərik və təhsil müəssisələrindən qəbul ala bilərik) 
Adətən akademik ielts 5.5 - 6 sertifikatı tələb olunur.  
 
Qeyd 1: Azərbaycanlılar üçün təhsil vizalarının verilmə nisbəti aşağıdır. Adətən 30 yaşdan aşağı şəxslərin 
təhsil vizası almaq şansları daha yüksək olur (əlbəttə ki daya yuxarı şəxslər də ala bilər, müraciətçinin 
profilindən asılı olaraq dəyişir) 
Qeyd 2 : Kanadada aşağı illik rüsumu olan kolleclərə müraciət etməyi tövsiyyə etmirik, çünki viza almaq şansı 
daha da aşağı olur.  
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Şirkətimizə təhsil vizası üçün müraciət etdiyinizdə, yalnız viza almaq ehtimalınız yüksək olduqda müraciətinizi 
qəbul edəcəyik.  
 
Kanadada təqaüdlü təhsil almaqda gözdən qaçan məqam: Əgər Kanadada oturumunuz varsa, istənilən 
universitetə qəbul olursunuz və dövlət sizin təhsil haqqınızı və xərclərinizi qarşılamaq üçün təqaüd verir. 
(universiteti bitirdikdən sonra bu məbləğin cəmi 30 faizini qaytarmaq lazım olur) Tutaq ki, 30 yaşınız var və 
Kanadaya təhsil vizası ilə gəlmək istəyirsiniz. Belə halda təxminən 10-20 min dollar təhsil haqqı + aylıq 
xərclərinizi qarşılamaq üçün büdcəniz olmalıdır. Bəzən bu qədər xərc çəkməkdənsə bir neçə ay dil biliklərinizi 
inkişaf etdirib birbaşa oturum ala bilərsiniz və Kanadaya köçdükdən sonra da təqaüdlə təhsil ala bilərsiniz. 
Yaşınız azdırsa, iş təcrübəniz yoxdursa (adətən bakalavrı yeni bitirmiş şəxslər) o zaman əlbəttə ki ən yaxşı 
seçim təhsil vizasıdır.  

Birbaşa oturum (self employed proqramı ilə) 
 
Əsas şərt: Aşağıdakı peşələrdə sərbəst (daha çox freelance) işlədiyinizə dair sənədlər təqdim etməlisiniz: 
 
Dizayner (istənilən), Jurnalist, Tərcüməçi, Fotoqraf, Rəssam, İstənilən növ incəsənət/musiqi/yaradıcılıqla 
məşğul olan şəxslər, İdmançı (nailiyyətləri olan), Məşqçi, Televiziya/Production/Media işçiləri vəs. 
 
Çox peşələrdə ingilis dilini 30 faiz bilmək bəs edir  
Xidmət rüsumu: 8000 dollar  
(1000 dollar  ilkin ödəniş edib müqavilə bağlaya bilərsiniz. Sənədləşmə işlərinizi başlada bilərik) 
 
Müddət: 1-2 il arası 
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Elektrik, mexanik, qaynaqçı, digər texniki işçilər, müxtəlif tipli ustalar, aşpazlar vəs işləri bacaranlar 
 

1. Kanadaya ilk girişinizi etmək üçün turist vizası alırıq və orada öz sahənizlə bağlı lisenziya alırsınız 
(yəni Kanada standartlarına uyğun işinizi bilməklə bağlı). Lisenziya aldıqdan sonra, ingilis dilini də orta 
səviyyədə öyrənə bilsəniz ömürlük oturum ala bilərsiniz.  

 
Xidmət rüsumu: 2000 dollar 

(500 azn ilkin ödəniş edib müqavilə bağlaya bilərsiniz. Siz dil biliklərinizi inkişaf etdirənə qədər, sənədləşmə 
işlərinizi başlada bilərik və vizaya müraciət üçün dəvət ala bilərik) 

Müddət: 6 ay içində 
Tələblər: orta məktəb atestatı və iş yerindən arayış  
Dil biliyi: İlk giriş üçün vizanızı almaq üçün dil biliyi tələbi olmasada, praktika belə göstərir ki, dil 
sertifikatınız olarsa viza almaq şansınız kifayət qədər böyük olur (normalda 85% olursa, dil sertifikatı 
olarsa 95% olur).  
 

2. Öz sahənizlə bağlı Kanada şirkətindən iş dəvəti olarsa, orta səviyyədə ingilis dilini bilməklə oturum ala 
bilərsiniz 6-12 ay içində. Bu tipli xidmət üçün Kanada vəkilləri təxmini 15-17 min dollar xidmət rüsumu 
alırlar 
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Kanadada Biznes  
 
Kanadada yeni şirkət açmaq, Kanadada olan şirkəti almaq, Öz ölkənizdəki şirkətin Kanada filialını açmaq.  
 
Yuxarıda göstərilən yollarla, Kanadaya köçüb sonradan oturum ala bilərsiniz. Adətən ilk gedişinizdə ingilis dili 
tələb olunmur. Sonrada oturum almaq üçün tələb olunur.  
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Bu tipli yollarla köçdükdə ortalama 100 min dollar sərmaye yatırmaq (vəya görəcəyiniz işə uyğun məntiqli 
miqdarda) tələb oluna bilər. Həmçinin bu tipli xidmətlər üçün vəkillər təxminən 15-20 min dollar civarında 
xidmət rüsumları alırlar  
 
Müddət: Adətən ilk vizanızı 6 ay ərzində almaq mümkündür 

Ümumi müraciət paketi 
 
Kanada imiqrasiya sistemində tez-tez dəyişikliklər olur. Yeni proqramlar, füsətlər, iş imkanları yaranır və bəzən 
həmin vaxtı proqrama lazım olan qədər müraciətçi yığılır və bağlanılır. Məsələn, Kanada dövləti başqa 
ölkələrdə ildə bir neçə dəfə iş yarmarkası keçirir. O yarmarkalara müraciət etmək üçün Kanada dövləti 
tərəfindən təsdiqlənmiş diplomunuz, ielts sertifikatınız əlinizdə olmalıdır. Eyni zamanda biz də davamlı olaraq 
bu vəya bənzər proqramları izləyirik. Əgər bizdə müraciətiniz olarsa sizə uyğun olan fürsət yaranan kimi 
bildiririk.  
Kanada maraq dairənizdədirsə, təsdiqlənmiş diplomlarınız (diplom apostil olunub Kanadaya göndərilir və geri 
qayıdır özünüzə) və ielts sertifikatınız olmalıdır. Bu paketə müraciət etdiyinizdə diplomlarınızın təsdiqlənməsi 
və ümumi profilinizlə məşğul olacayıq. Qısa desək, sizi, sizə uyğun Kanada proqramına müraciət etməyə hazır 
vəziyyətə gətiririk. Həmçinin əgər prosesə uzun müddətli baxsaq, sizə tövsiyyə edə bilərik ki hansısa peşəni 
öyrənin (məs usta tipli, İT sahəsində). Beləcə əlinizdə yol xəritəniz olacaqdır. Hər hansı fürsət olduğu zaman 
bu tipli sənədləşmə işlərinə aylarla vaxt sərf edib gözləməyinizə ehtiyac olmayacaq.  
 
Xidmət rüsumu 300 azn 
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Kanadaya Turist Vizası 
 
Adətən başqa ölkələrdə (əsasən də viza tələb olunan ölkələrdə məs. Avropa ölkələrdə) kifayət qədər səyahəti 
olmuş və yüksək maaşlı (2000azn +) şəxslərin viza almaq ehtimalı yaxşıdır. Azərbaycan vətəndaşlarının 
Kanadaya turist vizası almaq şansları həmişə az olubdur. Pandemiyanı nəzərə alsaq ümumiyyətlə 2021-ci ilin 
yay aylarına qədər turistik vizaya müraciət etməyi tövsiyyə etmirik. Hal hazırda Kanadaya yuxarıdakı 
proqramlarla birbaşa oturum almaq şansı 100 faizdir, nəinki adi turist vizası almaq. Ona görə də tövsiyyə edirik 
dil biliklərinizi inkişaf etdirməklə oturum proqramlarına fokuslanasınız.  
 
Xidmət rüsumu 2000 dollar 
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Qeyd: Evlisinizsə və ya evlənməyə hazırlaşırsınızsa, nəzərə alın ki, özünüz dil sertifikatı almaqda çətinlik 
çəksəniz, həyat yoldaşınız öyrənə bilər və əsas müraciətçi o ola bilər. Belə olduqda yenə də ailəvi köçə 
bilərsiniz.  

 

 
 
Kanada oturum proqramlarında dövlət rüsumları 
Yuxarıda göstərilmiş xidmət rüsumlarından əlavə dövlət rüsumları subay şəxslər üçün 1000-1500 dollar, 
evli şəxslər üçün 2000-2500 dollar ətrafında olur.  
Turist vizası 100 kanada dolları, təhsil vizası 150 kanada dolları 
 
Qeyd: 15min dollar və daha yuxarı xidmətlərdə ödənişlər 4 bərabər hissəyə bölünür. İlk ödəniş müqavilə 
bağlayarkən, son ödəniş dövlətdən işinizlə bağlı təsdiq gəldikdən sonra 
 
Kanada haqda ümumi məlumatlar  + Kanadaya köçməyə dəyərmi  (aşağıdakı məlumatları Kanadada 
yaşayan bir neçə azərbaycanlının köməkliyi ilə hazırlamışıq) 
 
Kanadada oturum statusu nədir? 



Kanadaya oturum statusu ömürlük olur və müddəti olmur. Yəni 1 illik və ya bir neçə illik oturum statusu 
olmur. Oturum statusu ilə 3 il yaşadıqdan sonra Kanada vətəndaşlığına müraciət edə bilərsiniz. Oturum 
statusunda olduqda da vətəndaşlarla hüquqlarınız bərabər olur. Kanadada oturum statusu ABŞ-da 
greencard statusu ilə eynidir.  
Oturum statusunu aldıqda birbaşa həyat yoldaşınıza və 22 yaşına kimi olan uşaqlarınıza da şamil olunur.  
 
Kanadada xərclər nə qədərdir?  
Əsasən 2-3 otaqlı evin kirayəsi Torontoda orta yaxşı ərazilərdə 1500-2000 dollar. Nisbətən yaxşı 
ərazilərdə 2000-2500 dollar, nisbətən qıraq ərazilərdə (məsələn Torontodan 1 saat aralı ərazilər) 
1000-1500 dollar. Əgər subaysınızsa bu məbləği paylaşa bilirsiniz və bu məbləğ bir evdə qalan adamların 
sayına bölünür. Evlisinizsə məbləğin hamısını özünüz ödəyirsiniz. Nəzərə alın ki, uşağınız varsa və 
Kanadada oturum statusunuz varsa, dövlət hər bir uşaq üçün 600 dollar uşaq pulu verir. Əgər həm 
özünüz həm də həyat yoldaşınız işləyərsə, ən pis halda adam başına 3000 dollar maaş alsanız və 
dövlətdən hər uşağa görə 600 dollar alsanız bu kifayət edir. Eyni zamanda, əgər ailədə ümumi gəlir aşağı 
olarsa (məsələn həyat yoldaşı işləmədiyinə görə) dövlətdən maddi yardım da almaq mümkündür. Qida və 
digər xərclər təxmini 1000-1500 dollar (bir ailəyə) 
 
Uşaqlar 
Uşaqlar məktəblərdə ödənişsiz təhsil alırlar. Tövsiyyə olunur ki, şirkətimizə müraciət etdikdən sonra 
Kanadaya gələnə qədər uşaqlarınız da ingilis dilini öyrənməyə başlasınlar. Amma istənilən halda 
uşaqların məktəbdə ingilis dili öyrənmələri üçün dərsdən sonra əlavə yardım da edilir. Adətən ilk 
semestrdə uşaqlarda çətinlik olur, sonradan uyğunlaşırlar.  
 
Kanadada qarşılamaq, ev tapmaq, iş tapmaq 
Bütün müştərilərimizi Toronto şəhərində qarşılayırıq və kirayə ev tapırıq. Eyni zamanda hər hansı xidmət 
sahəsində işlər də tapırıq adətən 1 ay içində. Ən pis halda Uber sürücüsü işləmək mümkündür və aylıq 
maaş təxmini 4-5 min dollar civarında olur. Sırf öz sahənizdə iş tapmaq üçün yolları göstərə bilərik 
(məsələn iş axtarma saytları, işə düzəltmə agentliklərinə yönəldə bilərik), amma, öz sahənizdə iş tapmağa 
heç bir zəmanət verə bilmərik. Çünki, işə götürən şirkətlər sizinlə müsahibə aparırlar, əgər keçsəniz qəbul 
edirlər.  
Azərbaycanda olduqda sizin öz sahənizə aid iş tapılması və sizə buna uyğun hərhansı Kanada 
şirkətindən iş dəvəti xidməti göstərmirik (belə bir xidmətin göstərilməsi də real deyil) 
Yalnız bəzi peşələrdə Azərbaycanda ola ola iş tapa bilərik və Kanada şirkətindən buna uyğun olaraq iş 
dəvəti xidməti göstərə bilərik. Aşağıdakı sahələr:  
Elektrik, mexanik, aşpaz, maşın ustası, dayə kimi işlər tapa bilərik Azərbaycanı tərk etməmiş.  
 
Kanadada ev almaq 
Kanadada evlər kifayət qədər bahadır. Xüsusilə Toronto şəhərində. (demək olar ki 500.000 dollardan 
başlayır). Digər şəhərlərdə nisbətən ucuzdur. Ev almaq üçün dövlətin güzəştli ipotekaları vardır. Amma 
Kanadaya dərhal gələn kimi ev almaqdansa tövsiyyə edirik ən azı 1 il yaşayın və sonra bu barədə 
düşünün.  
 
Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi Kanadada işləyirmi? 
İlk 3 ayda Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi ilə maşın sürə bilərsiniz, lakin sonradan Kanada sürücülük 
vəsiqəsi almalısınız. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün köməklik göstəririk (yəni necə hazırlaşmaq, imtahanı 
necə keçmək vəs) Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi ilə işləməyə icazə verilmir (yəni UBER və oxşar 
xidmətlərdə). Sürücü kimi işləmək üçün Kanada vəsiqəniz olmalıdır.  
 



Kanadaya təyyarə bileti neçəyədir? 
Ortalam təyyarə bileti bir nəfər üçün 500-1000 dollar arası dəyişir. Nə qədər vaxt əvvəlcədən 
almağınızdan asılıdır.  
 
Kanadada hava necədir? 
Kanada soyuq yer kimi tanınır. Əlbəttə ki bəzi şəhərləri var ki çox soyuq keçir qış ayları. Amma adətən 
Azərbaycanlıların 99 faizi Toronto şəhəri və ətrafına köçür. Toronto şəhəri isə narahat olacaq qədər 
soyuq olmur. Bəzi Avropa ölkələrindən daha isti olur hətta. Toronto şəhərində soyuq hava şəraiti ilə bağlı 
heç bir problem yoxdur. Əksinə, Torontoda Bakıdan daha az xəstələnirsiniz. Hava kifayət qədər təmiz və 
xoşdur.  
 
Kanadada tibbi sığorta varmı? 
Sığortanın olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki, Kanadada, tibb hərkəs üçün pulsuzdur. Yəni, həkimə 
ehtiyacınız varsa, gedirsiniz, dövlətin sizə verdiyi kartı göstərirsiniz və həkimlər sizdən heç bir ödəniş 
almır. Dövlət özü həkimlərə ödəniş edir. Həm özünüz həm də bütün ailə üzvləriniz pulsuz tibbdən istifadə 
edə bilərlər.  
 
Kanadada biznes açmağa, hazır biznes almağa köməklik göstərirsinizmi? 
Bəli. Əgər sərmaye yatırmaq niyyətiniz varsa, bu xidməti göstərə bilərik 
 
Kanadada olanda ABŞ-a gedə bilərəmmi? 
Kanadada oturumunuz varsa, ABŞ-a 10 illik turist vizası alırsınız (və ya pasportunuzun vaxtı bitənə kimi). 
Kanada vətəndaşı olduqda istə vizasız rejimdə Amerikaya gedə bilirsiniz. Həmçinin Kanada vətəndaşı 
olduqda ABŞ-da iş tapma və sonradan ABŞ köçmə çox rahat olur. Ümumiyyətlə Kanadada oturumunuz 
varsa özünüzü ABŞ-da yaşayırmış kimi hiss edə bilərsiniz. Kanada ABŞ-ın demək olar ki bir ştatıdır. İldə 
1 dəfə də olsa çox Kanadalı ABŞ-a istirahətə və ya başqa məqsədlə gedib gəlir.  
 
Valideynlər + yaxın qohumların Kanadaya gəlməsi 
Kanadada oturumunuz olarsa və bir müddət işlədikdən sonra asanlıqla valideynləriniz və digər yaxın 
qohumlarınızın Kanadaya gəlmələri asan olur.  
 
Kanadaya gəlməyə dəyərmi? -:)  
Kanadada yaşayan azərbaycanlılar kimi, bu sualı cavablandırırıq.  
Çox insanlar ölkəni dəyişəndə, daha çox pul barədə düşünürlər və yaxşı pul qazanacaqlarsa köçmək 
qərarı verirlər. Əlbəttə ki, Kanadada pulsuz qalmayacaqsınız. Kanadada pulsuz qalan azərbaycanlı 
tanıyırsınız? -:))  
Düşünmürük ki, pul problemi yaşayasınız. Hətta xırda bir biznes qursanız, daha tez və daha çox gəlir 
qazanmaq imkanları var. Əgər Kanadaya köçdükdən sonra da maraq dairəniz sırf çox pul qazanmaq 
olacaqsa, Azərbaycandan daha çox qazana biləcəyinizə əmin ola bilərsiniz.  
 
Amma, tövsiyyə edirik ki, Kanadaya köçmək qərarını pulla  ölçməyəsiniz. Aşağıda, qərar vermək üçün, 
digər dəyərlərdən yazacayıq.  
Eyni zamanda Kanadaya köçdükdən sonra pula yanaşmanız dəyişə də bilər. Çünki, Kanadada ciddi 
stabillik var, sabahdan çox narahat olmursan. İşini itirsən işsizlik sığortası olur, həmişə xidmət sahələrində 
işlər olur.  
 



Köçmək qərarı verərkən eyni zamanda, Kanadanı Azərbaycanla müqayisə etməyin. Çünki fərqli 
dünyalardır. Kanada, 2020-ci ildə dünyanın 1 nömrəli yaşamalı ölkəsi seçildi (əvvəlki illərdə də həmişə ilk 
yerlərdə olubdur) 
Həmçinin, Kanadaya köçməklə bu o demək deyilki, məcburi şəkildə Kanadada qalmalısınız. İstənilən 
halda, xarici bir ölkədə bir neçə il yaşamaq, böyük təcrübə toplamaq deməkdir. Kanadada istər təhsil ala 
bilərsiniz, istərsə də iş təcrübəsi toplaya bilərsiniz. Bir neçə ildən sonra Azərbaycana qayıtmaq istəsəniz, 
onsuz da itirəcəyiniz bir şey olmur. Elə şəxslər var ki, Kanadada bir neçə il yaşayıb kifayət qədər pullar 
toplayıb sonra Azərbaycana qayıdıb özünə biznes açıb yaşayırlar. Madam ki, sadəcə bir neçə illik xarici 
ölkədə yaşamaqdan danışırıq, əmin ola bilərsiniz ki, Kanada ən ideal ölkədir. Həm ingilis dillidir, həm ən 
inkişaf etmiş ölkələrdən biridir, həm də köçmək üçün yollar digər ölkələrə baxanda daha çoxdur.  
 
Əgər daimi yaşamaq fikriniz varsa, Kanada, yuxarıda qeyd olunduğu kimi 1 nömrəli yaşamalı ölkədir. 
Nəyinə görə 1 nömrəli ölkədir? 
Azadlıq - bunu həqiqətən hiss etmək olur. Heç kim qətiyyən həyatınıza qarışmır. Dedi qodu edən 
qohumlarınız olmur-:))) 
Təhsil - Həm uşaqlarınız həm də özünüz üçün ingilis dilində dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri. 
Azərbaycanda uşağınızı ingilis dilli məktəblərə yazdırmaq istəsəniz, illik qiyməti ən azı 10-15 manat 
olacaq. Kanadada həmin təhsildən daha yüksək təhsil pulsuzdur.  
Tibb - tamamilə pulsuz tibb və peşəkar həkimlər 
Təmiz hava - Kanadaya gəlsəniz bunu hiss edərsiniz.  
Təhlükəsizlik - Ən vacib amillərdən biridir. Əsasən də avtomil qəzalarında insanlar günahsız yerə 
həyatlarını itirmirlər. Həyət evlərinin hamısı hasarsızdır.  
Biznes mühiti - Kanada yeni biznesləri sevir və dövlət də çox dəstək olur (kifayət qədər böyük 
məbləğlərdə kreditlər almaq olur) 
Pasport - Kanada pasportu dünyada bir nömrəli pasportlardandır 
Fərqlilik - Kanadada fərqli ölkələrdən, mədəniyyətlərdən insanlar çoxdur və bu da ölkəyə gözəllik qatır.  
Bərabərlik - Kanadaya ayaq basan kimi Kanadalı sayılırsınız (yazılmamış qanundur). Ölkə adamı çox xoş 
qarşılayır. Ayrı seçkilik, diskriminasiya qətiyyən yoxdur. Xarici olduğunuzu qətiyyən hiss etmirsiniz 
Əsəb/stres- Kanada əsəbdən/stresdən tamamilə uzaq ölkədir. İnsanlar çox yaxşıdırlar, gülərüzdürlər, 
səmimidirlər. Qarşılıqlı hörmət yüksək səviyyədədir. İnsanların bir-birinə qarşı aqressiv olmağa, səs 
tonunu qaldırmağa hüququ yoxdur.  
 
Digər mövzular maraqlıdırsa istər internetdə araşdırıb öyrənə bilərsiniz, istərsə də Kanadada yaşayan 
tanışlarınız varsa onlardan öyrənə bilərsiniz.  
 
Çətinliklər varmı? 
Yeni ölkəyə köçəndə, müəyyən adaptasiya dövründə, öyrəşənə kimi müəyyən çətinliklər olur. Amma 
müvəqqəti. İlk aylarda darıxa bilərsiniz, nisbətən az pul qazana bilərsiniz, amma bir müddətdən sonra, hər 
şey öz qaydasına düşür.  
 
 
Müraciət etmək qaydası 

1. Əgər yuxarıda oxuğunuz proqramlarda özünüzə uyğun olanlarını tapa bildinizsə, və dərhal 
müraciət etmək istəyirsinizsə formanı doldurun (xahiş edirik köçmək qərarınız qəti deyilsə və 
dərhal müraciət etməyə hazır deyilsinizsə formanı doldurmayın)  Formanı buradan doldurun 
http://bit.ly/2P43FvH)  

https://bit.ly/2P43FvH?fbclid=IwAR1PYxO1V_JgJ18cyzT0xCtHk3SEkrSEHCgsBOG2TQMaohDfckoHRltue0Q


2. Məlumatlarınız bizdə olduqdan sonra sizə zəng edib, uyğun olduğunuzu və işinizə başlamağa 
hazır olduğumuzu bildiririk 

3. Müqavilə bağlayırsınız və işinizə başlayırıq  
 


