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I. KÖNÜLLÜ GERİ QAYIDIŞ ÜÇÜN TƏLİMAT

GERİ QAYIDIŞDAN ƏVVƏL:

✓ Almaniyada məktəblərdən alınmış

diplomlar və digər müvafiq rəsmi

sənədləri gətirin.

✓ hava limanına gəliş və sonrakı səfərlər
barədə məlumat alın. Hava limanından
Bakı şəhər mərkəzinə qədər fəaliyyət
göstərən 116 nömrəli birbaşa
mikroavtobus marşrutu mövcuddur.
Xidmət səhərin erkən başlanğıcından
gecəyə qədər hər 30 dəqiqədən bir davam
edir. Avtobus hava limanının binasından
dayanacaq boyunca ərazini tərk edir.
Xidmət 28 may küçəsində S. Vurğun
Parkında dayanır. Səyahət təxminən 30-40
dəqiqə çəkir. Şəhər mərkəzindən hava
limanına avtomobillə səyahət təxminən
30-40 dəqiqə çəkir. Bakıda taksilər
bənövşəyi London avtomobilləridir.
"London" taksi xidmətindən istifadə
etmək üçün "Baku Taxi Company" nin
9000 nömrəsinə zəng vurmaq kifayətdir.

✓ İctimai xəstəxanalarda uşaqların peyvənd
üçün sertifikatlarını əldə etmək və ya
qeydiyyatdan keçmək çox önəmlidir.

✓ Müvəqqəti məskunlaşmaq üçün yer tapın.

GERİ QAYIDIŞDAN SONRA:

✓ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət Xidməti və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində 
(ASAN) sənədləri əldə etmək üçün 
müraciət edin (http://www.asan.gov.az/),

✓ əgər müvəqqəti səyahət şəhadətnaməsi 
(yəni laissez-passer) ilə səyahət 
etmisinizsə və şəxsiyyət vəsiqəsi və ya 
pasportun etibarlılıq müddəti bitibsə 
ASAN Xidmətə müraciət edin. Əks halda 
gəldikdən sonra heç bir qeydiyyat zəruri 
deyil.

✓ qeydiyyatı yaşayış sahəsi yaxınlığında bir 
ictimai xəstəxanada yenidən yoxlayın

✓ Bəzi hallarda aztəminatlı ailələrə 
Hökumət tərəfindən ünvanlı sosial yardım 
göstərilir.

✓ Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 
Xidmətinə iş tapmaq məqsədilə müraciət 
etmək mümkündür.

✓ Mənzil və iş axtarışında yardım edə 
biləcək xidmətlərə müraciət edin.

✓ Bağça, məktəb və digər təhsil 
müəssisələrinə müraciət edin. 
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Xüsusilə geri qayıdan şəxslər üçün

Uyğunluq və tələblər: Bütün ictimai klinikalar və xəstəxanalar etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə 

pulsuz olaraq müraciət edilə bilər. Qeydiyyat proseduru: Qayıdacaq şəxslər öz qeydiyyatdan keçdiyi 

yerə görə Səhiyyə Nazirliyinə və yaxud yaxınlıqdakı xəstəxanaya / klinikaya müraciət etməlidirlər.

Lazımlı sənədlər: Etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi.

1. Ümumi məlumat 

Faydalar:
Ölkədə tibbi sığorta mövcud deyil. Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, dövlət
mülkiyyətində olan xəstəxanalarda və qulluq
yerlərində xidmət pulsuzdur.
Azərbaycanda səhiyyə sistemi üçün Səhiyyə
Nazirliyi məsuliyyət daşıyır. Dövlət xəstəxanaları,
həmçinin uşaq və böyük poliklinikaları daxil
olmaqla tibb müəssisələrinin əksəriyyəti dövlət
mülkiyyətidir və xidmətlər pulsuzdur.
Poliklinikalar yalnız ambulator xidmətləri təklif
edir, xəstəxanalar və ixtisaslaşdırılmış klinikalar
həm poliklinika, həm də stasionar xidmətlər təklif
edir. Şəxsi tibb müəssisələri çox sürətlə inkişaf
edir; Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən
lisenziyalaşdırılarkən onlar müstəqil olaraq
qalırlar.
Bəzi tibbi müalicələr, məsələn onkologiya, yalnız
dövlət xəstəxanalarında əldə edilə bilər.
Qadınların məsləhətləşmə mərkəzlərində
reproduktiv sağlamlıq və doğum xidməti təklif
olunur.

2. Tibbi müalicə, dərmanların qiyməti və 
mövcudluğu
Tibb müəssisələri və həkimlər

İxtisaslaşmış Respublika Xəstəxanaları: Mərkəzi
Xəstəxana, Ortopediya və Protez Mərkəzi,
Nörokireriya Mərkəzi, Oftalmologiya Xəstəxanası,
Psixiatriya Xəstəxanası, Tüberküloz Xəstəxanası,
Urologiya Xəstəxanası, Uşaq Klinik Xəstəxanası,
Onkologiya Mərkəzi.

Şəxsi Xəstəxanalar və Klinikalar: Mərkəzi Klinik
Xəstəxanası Parlament Prospekt 76 Tel: 4923131,
4971111 Veb səhifə: www.mkx.mednet.az

Beynəlxalq SOS Klinikası, Xətai Rayonu, Yusif
Səfərov küçəsi 1, tel: 4934089, 4937354, (050)
212 69 21 Faks: 4939644 Veb səhifə:
www.internationalsos.com

Türk-Amerikan Tibb Mərkəzi Mərdanov
Qardaşları küç. 41/47 Tel: (012) 4973784, (012)
4970364, (012) 4986766, (050) 2224459 e-poçt:
tamc@tamc.az Veb səhifə: www.tamc.az

Leyla Şıxlinskaya Klinikası Yusif Səfərov küç. 19
Tel: 4901858, 4902131 Faks: 4986414 Veb
səhifə: www.lsh-clinic.com

MediClub Üzeyir Hacıbəyov küç. 45 Tel: (012)
4970911, (012) 4970912 Faks: 4987096 Veb
səhifə: http://www.mediclub.az/

Qəbul qaydası:

Qayıdacaq şəxslərin yaxınlaşması lazım olan
xüsusi istiqamətləndirici orqan yoxdur, ilk
növbədə qeydiyyatda olduğu ünvana yaxın bir
xəstəxanaya / klinikaya müraciət etməlidirlər.

Dərmanların mövcudluğu və qiymətləri:

Dərman istifadəsi üzrə dərslik SN tərəfindən çap
olunub və paylanıb. Səhiyyə Nazirliyinin
əczaçılıq şöbəsi tərəfindən dərman vasitələri
satın alınır və xəstəxanalara paylanır

Stasionar xəstələrin müalicəsi üçün dərmanlar
pulsuzdur. Xəstələr, xərçəng və bəzi psixiatrik
xəstəliklər istisna olmaqla, ambulator müalicə
üçün dərmanlar alır. Dərmanlar nisbətən
bahalıdır. Əksər dərmanlar mövcuddur, lakin
bəziləri Azərbaycanda olmaya bilər. Bəzi
hallarda adlar Aİ-dən fərqli ola bilər.
Əczaxanalar ümumiyyətlə özəldir
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II. Səhiyyə
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I. Ümumi məlumat

Son illərdə Azərbaycan Respublikasında həyata
keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas
tendensiyalarından biri əmək bazarının inkişafı və
işçi qüvvəsinin faydalı istifadə olunmasıdır.
Ölkə iqtisadiyyatının əsas keyfiyyətinin
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar ölkədə həyata
keçirilən islahatlar dinamik iqtisadi inkişafa imkan
vermişdir.
Bölgənin iqtisadi inkişafının yaxşılaşdırılması,
habelə qeyri-neft sektorunun gələcək inkişafını
xüsusi olaraq bölgədə əhalinin sosial rifahının və
həyat səviyyəsinin artırılması istiqamətində
müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
2018-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqı
aylıq 130 AZN həcmində artmışdır.

2. İş tapmaq üçün yollar/yardımlar

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Məşğulluq agentliyi iş tapmaqda
kömək edir.
Əlavə məlumat üçün:
• http://www.ses.gov.az/

Onlayn iş elanı saytları: 
• http://www.jobsearch.az/
• http://www.rabota.az/
• http://boss.az/vacancies
• http://ejob.az/

3. İşsizlik müavinəti

İşsizlik Sığortası Fondu 2018-ci ildə Azərbaycanda
fəaliyyətə başlamışdır. İşəgötürənin sığortası
haqqında qanuna əsasən, işçinin aylıq əmək
haqqının 0,5% -i sığorta fonduna köçürülür. Bu
vəsaitlər hesabına, işçi işsiz olduqda işçi sığorta
ödənişini alacaq..

Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və 
İşsizlik Sığorta Fondunun büdcəsi Azərbaycan 
Parlamentinin plenar iclasında müzakirə olunub.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 2019-cu
ildə 3,928 milyard manat səviyyəsində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2018-ci ilə nisbətən 9,8
faiz çoxdur.
2019-cu ilədək İşsizlik Sığorta Fondunun gəlirləri
83,451 milyon manat səviyyəsində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2018-ci il üçün təsdiq
edilmiş gəlirlərə nisbətən 5,588 milyon manat və
ya 6,3 faiz azdır.

4. Əlavə təhsil və peşə təhsili

Təhsil Nazirliyi ilkin və orta ixtisas təhsilinin
başlanmasına və həyata keçirilməsinə görə
məsuliyyət daşıyır.
Əlavə məlumat üçün
http://edu.gov.az/az/page/354

Ofis Ünvan
Bakı 44, Səttar Bəhluzada küçəsi

Tel: (+994 012) 562-75-67; 562-11-
23; 562-75-34

Sumqayıt Sumqayıt şəhəri, 9 mkr, apt 64

(+994 018 64) 2-02-57; 2-02-17
Gəncə 122, Məmməd Xələfov küç, 

Tel: (+994 02226) 5-12-22; 585-

26-22

Mingəçevir 1, M.Fizuli küç.

Tel: (+994 024 27) 4-14-70; 4-32-

62
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III. Əmək bazarı və məşğulluq
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1. Ümumi məlumat

Paytaxtda bir mənzil üçün aylıq kirayə haqqı
yerləşmədən asılı olaraq 300-600AZN
aralığında dəyişir. Mənzillər notarius
tərəfindən təsdiq edilmiş razılaşma əsasında
icarəyə verilə bilər. Bu notariusun rüsum
haqqı 20 AZN təşkil edir və geri qayıdan
şəxsin etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur.

Qiymət (AZN)

Satış m2

İcarə

(Valyuta)

2018-

Dek

İllik 

fərq

May 

2017

İllik 

fərq

Bakı 1500 5% 500 5%

Sumqayıt 1200 5% 350 5%

Gəncə 1000 5% 300 5%

Mingəçevir 800 5% 250 5%

Lənkəran 700  5% 250 5%

Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkünlər və
qaçqınlar üçün sosial fond tərəfindən
Ermənistandan qaçqın və məcburi köçkün
düşmüş şəxslərə bərpa yardımı verilir. Geri
qayıdan şəxslərə heç bir tikinti yardımı
göstərilmir. Daha ətraflı məlumatı daşınmaz
əmlak agentliklərinin veb saytlarından (ev
icarəsi / satqısı elanları) əldə edə
bilərsiniz:www.bina.az
• http://www.mekan.az/
• http://www.evelanlari.az/
• http://emlakbirjasi.com/
• http://binatap.az/

3. Mənzil üçün sosial yardım

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci 
il 16 sentyabr tarixli, 299 nömrəli "Azərbaycan 
Respublikasında ipoteka kreditləri sistemlərinin 
formalaşdırılması haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən 
əhalinin yaşayış şəraiti, səmərəli mənzil maliyyə 
mexanizmini qurmaq, real tələbatla təchizata 
uyğunlaşma və yerli və xarici investorların
ipoteka kreditinə cəlb edilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı yanında 
Azərbaycan İpoteka Fondu yaraadıldı. Ətraflı 
məlumat üçün http://www.amf.az/ 

Kommunal xidmətlər:
Qaz: 1 kub metr = 0.10 qəpik
Elektrik: 1 kilovat-saat = 0.5.7 qəpik

2. Yaşayış yeri tapmaq
Dövlət səviyyəsində geri qayıdan şəxslərə 
heç bir yaşayış yardımı verilmir. Yalnız 
yenidən qəbul edilmiş vətəndaşlar Dövlət 
Miqrasiya Xidmətinin Qəbul Mərkəzində 
öz yaşayış yerlərini tapana qədər 3 və ya 6 
ay müddətində qala bilərlər.
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IV. Məskunlaşma

Credit: IOM / Mila Tsehaieva 2010
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1. Ümumi məlumat

Giriş:
Əlilliyi olan şəxslər (16 yaşdan aşağı olanlar
da daxil olmaqla)
62 yaşına çatmış qadınlar
67 yaşına çatan kişilər
doğulandan bəri 3 və ya daha çox 8 yaşadək
uşaq və ya əlil uşaq yetişdirən 57 yaşına
çatmamış qadınlar
62 yaşına çatmış və yenidən ailə qurmuş
qadınlar, doğulduğu gündən etibarən 3 və
daha çox uşağı və ya əlil uşağı dünyaya
gətirən və ya doğum hüququndan məhrum
olduqları halda,
ölən valideynlərin uşaqları 18 yaşına
çatdıqdan və 18 yaşdan yuxarı olana qədər
əlil olduqları halda və 23 yaşına çatmamış
olduqda (a / m qanununun 1-ci maddəsinin
1.0.2-ci bəndində)

Uyğunluq:
• Azərbaycan vətəndaşları
• Daimi Azərbaycanda yaşayan qeyri-

vətəndaşlar

Xərclər 
Müvafiq sənədi almaq və ya qəbul etmək
üçün heç bir xidmət haqqı yoxdur.
Faydalar:
Müraciətin məbləği ərizəçinin vəziyyətinə
görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilir və ən azı ildə bir
dəfə indekslənir (b / m qanununun 8-ci
maddəsi). Ödənişlər vəziyyətə görə aylıq və
ya birdəfəlik ödənilir (a / m qanununun 1-ci
maddəsi).
Geri qayıdan şəxslər Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət
etməlidir: http://www.sspf.gov.az

Tələb olunan sənədlər:
• Ərizəçinin və müavinətdən faydalanacaq

şəxsin vəsiqələri
• müavinətlərin ödənilməsi zərurətini

təsdiq edən sənədlər.

Müavinətların ayrılması üçün şərtlər:

• Yaş və ya sağlamlıq problemləri səbəbi ilə
işdən istefa, lakin Dövlət Xidməti Qanuna
uyğun olaraq 5 il ardıcıl olaraq məşğulluq;

• Yaşla əlaqədar iş üçün qeyri-yararlılıq;
• fiziki əlillik (16 yaşdan aşağı olanlar da

daxil olmaqla) / əmək qabiliyyəti
olmayan;

• Ailədə qazanc gətirən şəxsin yoxluğu;
• uşaqlıqdan etibarən sağlamlıq

problemləri səbəbi ilə işləyə bilməmək;
• işsiz şəxslər tərəfindən valideynlərini,

qardaşlarını, bacısını və nənə və
babalarını itirmiş 8 yaşından kiçik
uşaqlara qayğı göstərmək;

• 3 yaşdan kiçik uşağa qayğı (adətən analıq
məzuniyyətində olanlara ödənilir);

• 18 yaşınadək uşağın təhsili üçün müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilmiş xüsusi kateqoriyaya aid
şəxslər;

• valideynlərini itirmiş və ya valideynlərinin
valideyn hüquqlarından məhrum edilmiş
uşaqların qeydə alınmış qəyyumları
məhkəmələrin qərarı ilə;

• 1 yaşından kiçik uşaqları olan aztəminatlı
ailələr üçün (ailənin vəziyyəti "Sosial
müavinət haqqında" qanuna uyğun
olaraq müəyyən edilir);

• Tibbi Sosial Ekspert tərəfindən verilmiş
radioloji infeksiyanın müvafiq tibbi
sənədinə malik olduqları halda yüksək
radiasiya zonalarında təcili əməliyyatlarda
iştirak edərək yoluxmuş şəxslər üçün;

• Yenicə doğulmuş;
• dövlət qulluqçularının, yaşlı şəxsin, əlil

şəxsin, ailədə gəlir əldə edən, 16 yaşadək
əlil şəxsin cənazələri.

• 1-11 aralığına düşənlərə aylıq müavinətlər
ödənilir və 12-14 aralığında olanlara
birdəfəlik müavinət verilir.
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V. Sosial rifah (1/2)

http://www.sspf.gov.az/


2. Pensiya sistemi

Müxtəlif növ əmək pensiyaları var:

• yaşlılıq əmək pensiyası
• əlillik əmək pensiyası
• Sağ qalanların əmək pensiyası.
Yaşlılıq və əlillik əmək pensiyaları 3 hissədən
ibarətdir: əsas hissəsi, sığorta hissəsi, dövlət
tərəfindən maliyyələşdirilən hissə.
Ətraflı məlumat üçün Sosial Müdafiə Fondu:
http://dsmf.gov.az

Xərclər:
Pensiya sığortası təqvimə (gün, ay, il) uyğun
olaraq hesablanır və ərizəçilərin /
benefisiarların işlədiyi dövrdən asılıdır.

Faydalar:
Orta hesabla minimum pensiya dərəcəsi 120
AZN təşkil edir.

Giriş:
Pensiya almaq üçün uyğun şəxslər
• 60 yaşına çatan qadınlar işdən

uzaqlaşdıqda
• 63 yaşına çatan kişilər işdən uzaqlaşdıqda,

5 illik sığorta qeydləri olduqda pensiya
almaq hüququna malikdirlər

• 3 və ya daha çox uşaq və ya əlil uşaq
yetişdirən 44 yaşdan 51 yaşa qədər olan
qadınlar

• 55 yaşdan yuxarı şəxslər yetkinlik yaşına
çatmamış uşaqları və ya yetim
qəyyumluğu olduqda

• Bu şəxslər sosiial müdafiə fonduna
müraciət etməlidirlər. Əlavə məlumat
üçün http://www.sspf.gov.az

Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqələri,
yazılı müraciətlər, əmək kitabçası, müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının tələb etdiyi digər
sənədlər.

VI. Təhsil sistemi

1. Ümumi məlumat

Tədris rus, ingilis və Azərbaycan dillərində
aparılır. Müvafiq dövrdə yaşayan uşaqların
111,000 və ya 16,1% -nə xidmət göstərən
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət
göstərir. 1-ci sinif şagirdləri üçün məktəbəqədər
müəssisələrin 82% -i şəhər tipli ərazilərdə
yerləşir. 5 xüsusi təyinatlı və 5 sanatoriya tipli
fiziki və ya zehni maneəli uşaqlar üçün ümumi
məktəbəqədər müəssisələri mövduddur. 6
məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 404 uşağın
təhsil və müalicə alan xüsusi birliyi var. 14 orta
təhsil məktəbində kar, kor və öyrənmə qüsurlu
uşaqlar üçün xüsusi qruplar yerləşdirilib. 84
ixtisaslaşmış məktəb, o cümlədən 7 gimnaziya və
33 lisey mövcuddur.

Təhsil səviyyəsi Age

Məs. Uşaq qayğısı / uşaq evi 0 – 2

Məs. baxça 2 – 6

İbtidai səviyyə

Məs. İbtidai təhsil 6 – 10

Orta səviyyə

Məs. Orta məktəb 10 – 15

Məs. Orta məktəb 15 – 17

Ali təhsil

Məs. Kollec, Universitet, Peşə təhsili və s. 19 yaş
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Universitetlərdə üç səviyyə mövcuddur.

• İlk mərhələ Bakalavr: Proqramın müddəti: 4 il,
Sertifikat / diplom: Bakalavr və ya bakalavr
dərəcəsi, Bəşəri və təbiət elmlərinin
öyrənilməsi, eləcə də seçilmiş ixtisasın əsasları

• İkinci mərhələ Magistr: Proqramın müddəti:
1.5 – 2 il, sertifikat/diplom: Magistr və ya
magistr dərəcəsi; Bəşəri və təbiət elmlərində
dərin bilik və peşə hazırlığı əldə edin.

• Üçüncü mərhələ / aspirantura kursu:
Proqramın uzunluğu: 2 - 3 il; Sertifikat /
diplom mükafatı: Elmlər namizədi (PhD)

Xərclər, kreditlər və təqaüdlər
Test imtahanının nəticəsindən asılı olaraq bir
nəfərə (tələbə namizədi) ödənişli yer və ya
pulsuz yer təklif oluna bilər.

Təqaüd / kreditlərə qəbul və tələblər:

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası
universitetlərə qəbul prosesində hər il bir
natamam və 2 ali təhsil imtahanını həyata keçirir.
Qəbul yerləri rəqabətli şəkildə test nəticələrinə
əsasən təqdim edilir. Pulsuz yerlərin əksəriyyəti
dövlət universitetləri üçün nəzərdə tutulub.
Ətraflı məlumat: http://www.tqdk.gov.az/

Xarici diplomların təsdiqi və yoxlanışı
Təhsil Nazirliyi xarici diplomları yalnız digər
ölkələrlə imzalanmış ikitərəfli sazişlərə uyğun
olaraq tanıyır və təsdiqləyir. Ətraflı məlumat
üçün:
https://www.nostrifikasiya.edu.az

Müəllif: Mila Tsehaieva 2010
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Geri qayıdan şəxslərin qəbulu

Ermənistandan olan qaçqınlar / etnik azərbaycanlılar üçün 702 məktəb mövcuddur. Bu məktəblərdə 
qaçqın ailələrindən 88 min şagird təhsil alır.
Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrinə yeni qəbul edilmiş və ödənişli əsaslarla 
bakalavr və magistr dərəcələri əsasında təhsil alan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün təhsil haqqı 
dövlət büdcəsi hesabına ödənilir..

Şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu birinci və onuncu il üçün həyata keçirilir. Tələbələrin 
birinci il üçün qəbulu məktəb direktorunun sifarişi əsasında təşkil edilən Komissiya tərəfindən həyata 
keçirilir. Uşaqların birinci sinifə qəbulu valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrdən birinin 
müraciəti əsasında həyata keçirilir. Elektron sənəd təqdim etmək üçün sayta daxil olun 
www.mektebeqebul.edu.az

Birinci il qəbul üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
• Doğum haqqında şəhadətnamənin orijinalı və surəti
• Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayış icazəsi sənədi
• BMqT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının himayə sənədi
• Uşağın sağlamlıq arayışı (Forma 26)
• 2 ədəd 3x4 fotoşəkil
• Məktəbəqədər məzunluq sertifikatı (əgər varsa)

Valideyn (ya da digər qanuni nümayəndə) uşağın öyrənməli olduğu birinci və ikinci dilini 
göstərməlidir. Məktəbəqədər təhsil səviyyəsinin olub-olmadığı bəyan edilməlidir. Ətraflı məlumat 
üçün http://edu.gov.az/en/page/303/5339
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VII. Geri qayıdan şəxslərə konkret yardımlar

- Ministry of Foreign Affairs (+99412) 596-90-00, katiblik@mfa.gov.az 
- Ministry of Internal Affairs Hotline -102, (+99412) 590-92-22,info@mia.gov.az 
- State Migration Service Hotline - 919, (+994 12) 565-61-18/19/20/21/22, info@migration.gov.az 
- Ministry of Economy and Industry (+99412) 493-88-67, office@economy.gov.az 
- Ministry of Taxes (+99412) 403-89-70, office@taxes.gov.az 
- Ministry of Transport (+99412) 431-74-37, common.dept@mintrans.az 
- Ministry of Communications and High Technologies (+99412) 498-58-38, mincom@mincom.gov.az 
- Ministry of Health Hotline -9103, office@health.gov.az 
- Ministry of Education (+99412) 599-11-55, office@edu.gov.az  
- Ministry of Labor and Social Protection of Population Hotline - 142, (+99412) 596-50-33 
- Ministry of Culture and Tourism (+99412) 493-43-98/493-30-02, mct@mct.gov.az 
- Ministry of Youth and Sports  (+99412) 465-84-21, mys@mys.gov.az 
- State Employment Service (+99412) 596-50-33 
- State Social Protection Fund (+99412) 434 60 18, info@sspf.gov.az  
- State Border Service (+99412) 493-36-65/ 493-19-23/ 498-01-43  
- Main Department on Struggle Against Human Traffic (+99412) 590-90-28 

http://www.mektebeqebul.edu.az/
http://edu.gov.az/en/page/303/5339
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Qeyri-hökümət təşkilatları

Azərbaycan Uşaqlar Birliyi
Tel .: (+994 12) 511-34-09
kagazade@rambler.ru

SOS Uşaq Kəndi
Tel .: (+99412) 490-39-13
info@sosushaqkendleri.az

Miqrantların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqası
Tel.:  (+994 12) 530-86-25)

Hüquq dünyası
Tel.: (+994 12) 480 22 31
nazirguliyev@yahoo.com

QHT Simetriya
Tel.:  (+994 12) 493-40-56/493-40-56/771-99-23/621-08-
84
kdsgender@yahoo.com

QHT Həyat
Tel.: (+99412) 497-30-52

Ümid yeri QHT
Tel: +994 12) 556-19-16

Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi
Tel.: (+994 12) 498-91-74/498-09-72

Təmiz dünya qadin ictimai birliyi
Tel.: (+994 12) 511-34-15
tamizdunyasu@gmail.com

Təhsil Azərbaycan Gənclərinin İctimai Dəstək Assosiasiyası
(EPSAYA)
Tel.: (+ 994 51) 814-44-42
info@epsaya.az

Beynəlxalq təşkilatlar

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
Tel.: (+99412) 465-90-71/72
iombaku@iom.int

Birləşmiş Millətlər Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
Tel: (+99412) 497-10-82,
azeba@unhcr.org

Birləşmiş Millətlər İnkişaf Proqramı
Tel.: (+99412) 498-98-88
office@un-az.org

Birləşmiş Millətlər Əhali Fondu
Tel.: (+99412) 492-24-70
office@unfpa.az

Birləmiş Millətlər Uşaq Fondu
Tel.: (+99412) 492-30-13
baku@unicef.org

Birləşmiş Millətlər Valyuta Fondu
Tel.: (+99412) 497-01-88-89
agadirli@imf.org

Dünya Bankı
Tel.: (+99412) 492-19-41
azerbaijan@worldbank.org

Asiya İnkişaf Bankı
Tel.: (+99412) 437-34-77
adbazrm@abd.org

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
Tel.: Tel:(+99412) 497-10-14
AliyevaE@ebrd.com

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
Tel.:  (+99412) 497-13-00
hamzayev@ilo.org

VIII. Əlaqə və faydalı keçidlər (1/2)
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Beynəlxalq təşkilatlar

Avropa konsulluğu
Tel.:(+99412) 599-05-27-28
fieldbaku@coe.int

Avropa İttifaqının Azərbaycan Nümayəndəliyi
Tel.: (+99412) 497-20-63
Delegation-Azerbaijan@eeas.europa.eu

Qida və kənd təssərüfatı təşkilatı
Tel.: (+99412) 498-02-57
FAO-AZ@fao.org

Dünya Səhiyyə təşkilatı
Tel.: (+99412) 498-98-88
whoaze@euro.who.int

Beynəlxalq Qırmızı xaç Komitəsi
Tel.: (+99412) 465-63-35 / 564-27-08 / 465-63-34, 
bak_bakou@icrc.org

Beynəlxalq qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri
Federasiyası
Tel.: +99412) 493-84-81
redcrescent@redcrescent.az

Beynəlxalq İslam Həmrəyliyi Təşkilatı
Tel.: (+99412) 438-84-97/497-04-02

Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi
Tel.:(+99412)598-27-18
mircea.ciopraga@ps.traceca-org.org

Səfirliklər və konsulluqlar

Azərbaycan Respublikasının Almaniya
Federativ Respublikasındakı Səfirliyi

Hubertusallee 43
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 219 161 3
Fax: +49 (0)30 219 161 52

E-mail: berlin@mission.mfa.gov.az
Web: http://berlin.mfa.gov.az/

Səfirliyin konsulluq bölməsi

Tel.: +49 (0)30 206 480 63
Fax: +49 (0)30 219 161 51
E-mail: berlin_consul@mfa.gov.az

Konsulluğun iş vaxtı: 1-ci gün, 3-cü gün
və 5-ci gün saat 09.00 - 12.00
Zənglərin qəbul vaxtı: 1-ci gün, 3-cü
gün və 5-ci gün saat 15.00 - 17.00
2-ci və 3-cü gün saat 09.00 - 12.00

Ştuttqartda Azərbaycan
Respublikasının fəxri konsulu

Heilbronner Straße 154
70191 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 263 7712 0
Fax: +49 (0)711 263 7712 9

E-mail: info@honorarkonsulat-
aserbaidschan.de
Web: www.honorarkonsulat-
aserbaidschan.de

VIII. Əlaqə və faydalı keçidlər (2/3)
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Ətraflı məlumat üçün: 

https://www.returningfromgermany.de/de/countries/azerbaijan

Məktəblər, Kolleclər və Universitetlər

Universitetlər: 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, ADA
Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, Dövlət İdarəçilik
Akademiyası (Azərbaycan), Azərbaycan Texniki
Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,
Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı Musiqi Akademiyası,
Bakı Slavyan Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
Gəncə Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti,
Mingəçevir Politexnik İnstitutu, Naxçıvan Dövlət
Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti

Özəl Universitetlər: 

Azərbaycan Universiteti, Bakı Avrasiya Universiteti, Xəzər
Universiteti, Odlar Yurdu Universiteti, Bakı Mühəndislik
Universiteti, Qərb Universiteti, Naxçıvan Özəl Universiteti

Məktəb və kolleclər:

Azərbaycan İncəsənət Akademiyasının nəzdində
Azərbaycan incəsənət kollecləri; Bakı Texniki Kolleci; Bakı
Neft-Enerji Kolleci; Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci;
Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci; Bakı Qida Texnologiya
Məktəbi; Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kolleci; Bakı Kompüter
Kolleci; Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində
musiqi kollecləri; Bakı Sənaye Pedaqoji Texniki Məktəbi;
Ağdam musiqi texnik məktəbi; Şamaxı mədəniyyət və təhsil
texniki məktəbi; Şuşa mədəniyyət və təhsil texniki məktəbi;
Şuşa musiqi texniki məktəbi; Astara pedaqoji texniki
məktəbi; Ağdam dövlət sosial iqtisadiyyat kollec; Göyçay
dövləti idarəetmə və texnologiya kollecləri; Zaqatala Dövlət
İdarəetmə və Texnologiya Universiteti; Bərdə Dövləti və
Texnologiya Dövlət Kolleci; Qazaxıstan Dövlət Sosial İqtisad
Kolleci; Tovuz Dövlət sosial iqtisadiyyat kollec; Naxçıvan
Dövlət Texniki Kolleci; Sabirabad Dövlət sosial iqtisadiyyat
kollec; Şamaxı Dövlət Sənaye və İqtisad Kolleci; Quba
Dövlət sosial iqtisadiyyat kolleci; Bakı Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Kolleci; Azərbaycan dəniz texniki məktəbi;
Ağcabədi pedaqoji texniki məktəbi; Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universiteti nəzdində tikinti kollecləri.
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