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I. KÖNÜLLÜ QAYIDIŞ ÜÇÜN TƏLİMAT

QAYIDIŞDAN ÖNCƏ:

✓ Almaniyada məktəblərdən alınmış diplomlar

və digər müvafiq rəsmi sənədləri gətirin.

✓ Təyinat ölkəsində doğulmuş övladlarınızın

doğum haqqında şəhadətnamələri üçün

Azərbaycan Respublikası Səfirliyindən

müvafiq apostil (leqallaşdırılma) əldə edin.

✓ hava limanına gəliş və sonrakı səfərlər

barədə məlumat alın. Hava limanından Bakı

şəhər mərkəzinə qədər fəaliyyət göstərən

116 nömrəli birbaşa mikroavtobus marşrut

xətti mövcuddur. Xidmət hər 30 dəqiqədən

bir səhərin erkən saatlarından gecəyə qədər

fəaliyyət göstərir. Avtobus hava limanının

binasından kənarda, parklanma (dayanacaq)

ərazisindən hərəkət edir. Marşrutun son

dayanacağı 28 may küçəsində yerləşən S.

Vurğun parkıdır. Səfər 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. 24 saat xidmət göstərən digər

taksi şirkətləri (994 12) 189 qısa nömrəsi ilə

fəaliyyət göstərən “Motor Service” və *9933

qısa nömrəli “Salamtaksi” xidmətidir.

✓ Yerli xəstəxana/klinikalarda qeydiyyatdan

keçmək üçün lazımlı olacaq peyvənd üçün

sertifikatları əldə etmək.

✓ Müvəqqəti məskunlaşmaq üçün yer tapın.

QAYIDIŞDAN SONRA:

✓ Sənədləri əldə etmək üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

Xidməti və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinə (ASAN) (http://www.asan.gov.az/) 

müraciət edin,

✓ 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.

✓ yaşayış yerinizə yaxın ərazidə dövlət 

xəstəxanası/poliklinikasında qeydiyyatınızı 

yoxlayın.  

✓ Tələblərə uyğun olduğu hallda, hökumət 

tərəfindən aztəminatlı ailələrə 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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Məcburi Tibbi Sığorta ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün (+994 12) 310 07 70 nömrəsinə zəng
vurun və / və ya aşağıdakı veb səhifəyə müraciət edin: www.its.gov.az

1. Ümumi məlumat

İcbari tibbi sığorta 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 27 dekabr tarixli 2592 nömrəli
Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral
tarixli 765 nömrəli Fərmanına əsasən bu qurum
fəaliyyətə başlamış, 2016-cı il 24 noyabr tarixli
1125 nömrəli Fərmanı ilə onun əsasında “İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” (bundan
sonra – Agentlik) publik hüquqi şəxs
yaradılmışdır.
Agentlik icbari tibbi sığortanın tətbiqini təmin
edən, xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi
xidmətlərin maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitləri
özündə cəmləşdirən, səhiyyə xidmətlərinin
alıcısı olan və bununla bağlı zəruri xərclərin
ödənilməsini təmin edən publik hüquqi şəxsdir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il
29 noyabr tarixli 1127 nömrəli Fərmanına
əsasən Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonunda,
2018-ci il 16 fevral tarixli 1830 Fərmanına
əsasən isə Ağdaş rayonunda icbari tibbi sığorta
pilot layihə şəklində 1829 tibbi xidməti əhatə
edən baza zərfi əsasında həyata keçirilib.
Baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlər və
tariflər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 28 dekabr tarixli 1181 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Mingəçevir
şəhərinin, Yevlax və Ağdaş rayonlarının inzibati
ərazilərində tətbiq olunan icbari tibbi sığortanın
baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin sayı
cəmi 1829-dur: İlkin səhiyyə xidməti – 18, Təcili
və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti - 6,
Ambulator xidmət – 480, Stasionar xidmət -
677, Laborator xidmət – 459, Fizioterapiya – 23,
Həyati vacib, dəyəri yüksək olan xidmətlər –
166.

Sığorta olunanların hüquq və vəzifələri

• Sığorta hadisəsi baş verdikdə “Tibbi Sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada
xidmətlər zərfinin baza və ya əlavə
hissələrinə uyğun olaraq tibbi xidmətlərdən
istifadə etmək;

• İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə
tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilməsi haqqında
müqavilə bağlamış tibb təchizatçısını və ya tibbi
ərazi bölməsini seçmək;
• Göstərilən tibbi xidmətin növü, həcmi,
müddəti, keyfiyyəti və şərtləri haqqında düzgün
məlumatın verilməsini tibb təchizatçısından və
ya tibbi ərazi bölməsindən tələb etmək;
• “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
həkim sirri təşkil edən məlumatların gizli
saxlanmasını tələb etmək;
• Tibb təchizatçısının və ya tibbi ərazi
bölməsinin təqsiri üzündən dəymiş zərərin
əvəzinin ödənilməsini tibb təchizatçısından və
ya tibbi ərazi bölməsindən tələb etmək;
• İcbari tibbi sığorta sahəsində hüquqlarının və
qanuni mənafelərinin müdafiəsi üçün İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə və ya
məhkəməyə müraciət etmək;
• Xeyrinə ödənilmiş sığorta ödənişləri barədə
məlumat almaq;
• Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən icbari
tibbi sığorta ilə bağlı hüquq və vəzifələrinin izah
edilməsini tələb etmək;
• Onları icbari tibbi sığorta etməyi, habelə
sığortahaqqının tam həcmdə və vaxtında
ödənilməsini sığortalıdan (işəgötürəndən) tələb
etmək.

Sığortaolunanların vəzifələri

• Tələb edildiyi təqdirdə sağlamlıq vəziyyətinin
göstəriciləri haqqında ona məlum olan
məlumatları tibb təchizatçısına və ya tibbi ərazi
bölməsinə vermək;

• Tibb təchizatçısına və ya tibbi ərazi bölməsinə
müraciət etdikdə, şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədi ona təqdim etmək.
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Xüsusilə qayıdan şəxslər üçün
Uyğunluq və tələblər: Bütün ictimai klinikalar və xəstəxanalara etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi
vasitəsilə pulsuz olaraq müraciət edilə bilər.
Qeydiyyat proseduru: Qayıdacaq şəxslər öz qeydiyyatdan keçdikləri yerə görə Səhiyyə
Nazirliyinə və yaxud yaxınlıqdakı xəstəxanaya / klinikaya müraciət etməlidirlər.
Lazımlı sənədlər: Etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi.

Faydalar:
Azərbaycan Respublikasının 26 iyun 1997-ci il
tarixli 360-IQ nömrəli Qanuna əsasən dövlət
xəstəxanalarında və tibb məntəqələrində tibbi
xidmətlər pulsuz olmalıdır. Azərbaycanda
səhiyyə sisteminə cavabdeh qurum Səhiyyə
Nazirliyidir.

Dövlət xəstəxanaları, həmçinin uşaq və
böyüklər üçün poliklinikalar daxil olmaqla tibb
müəssisələrinin əksəriyyəti dövlət
mülkiyyətidir və xidmətlər pulsuzdur.
Poliklinikalar yalnız ambulator xidmətləri təklif
edir, xəstəxanalar və ixtisaslaşdırılmış klinikalar
həm ambulator həm də stasionar xidmətlər
təklif edirlər. Özəl tibb müəssisələri çox
sürətlə inkişaf edir və Səhiyyə Nazirliyi
tərəfindən lisenziyalaşdırılaq müstəqil olaraq
fəaliyyət göstərirlər.

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,
Neyrocərrahiyə Mərkəzi, Milli Oftalmologiya
Mərkəzi, Psixiatriya Xəstəxanası, Vərəm
Dispanseri, Urologiya Xəstəxanası, Uşaq Klinik
Xəstəxanası, Onkologiya Mərkəzi.

Özəl 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.azVeb 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. İlk
növbədə, qeydiyyatda olduqları ünvana yaxın bir
xəstəxanaya/klinikaya müraciət etməlidirlər.

Dərmanların mövcudluğu və qiymətləri:
Dərman istifadəsi üzrə bələdçi vəsait Səhiyyə
Nazirliyi tərəfindən çap olunub və paylanılıbdır.
Səhiyyə Nazirliyinin Əczaçılıq şöbəsi tərəfindən
dərman vasitələri satın alınır və xəstəxanalara
paylanılır.

Stasionar xəstələrin müalicəsi üçün dərmanlar
pulsuzdur. Xərçəng və bəzi psixiatrik
xəstəliklər istisna olmaqla, ambulator müalicə
üçün dərmanlar ödənişlidir. Dərmanların
qiyməti nisbətən yüksəkdir. Əksər dərmanlar
mövcuddur, lakin bəziləri Azərbaycanda olmaya
bilər. Bəzi hallarda adlar Avropa İttifaqı
ölkələrindən fərqli ola bilər. Əczaxanalar
adətən özəldir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7
mart 2005-ci il tarixli 38 nömrəli Qərarına
əsasən hazırlanmış pulsuz dərman reseptləri
əsasında verilən dərman
preparatlarının siyahısına keçid üçün:
http://sehiyye.gov.az/imtiyazli-derman-
preparatlar.html
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I. Ümumi məlumat

Son illərdə Azərbaycan Respublikasında həyata
keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas
istiqamətlərindən biri əmək bazarının inkişafı və
işçi qüvvəsinin faydalı istifadə olunmasıdır.

Ölkə iqtisadiyyatının əsas keyfiyyətlərinin
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar ölkədə həyata
keçirilən islahatlar dinamik iqtisadi inkişafa
imkan vermişdir. Bölgələrin iqtisadi inkişafının
gücləndirilməsi, əhalinin sosial rifahı və yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, habelə qeyri-neft
sektorunun gələcək inkişafı istiqamətlərində
müvafiq tədbirlər görülmüşdür.

Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı Sərəncama
əsasən, Azərbaycanda minimum aylıq əmək
haqqı 180 manatdan 250 manata qaldırılmışdır.

2. İşsizliyin aradan qaldırılmasına 
dəstək/yardımlar 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyi iş tapmaqda
kömək edir.

Əlavə məlumat üçün:
http://sosial.gov.az/

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

Dövlət Məşğulluq Xidmətinin ünvanları

3. İşsizlik müavinəti

İşsizlik Sığortası Fondu 2018-ci ildə
Azərbaycanda fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən
Sığorta Fondunun büdcəsi Azərbaycan
Parlamentinin plenar iclasında müzakirəyə
təqdim edilmişdir. 2019-cu il üçün İşsizlikdən
Sığorta Fondunun gəlirləri 98,451 milyon manat
səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.

Faydalar və mümkün xərclər
1 yanvar 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş 
“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa əsasən dövlət 
orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və
ya işçilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi 
nəticəsində əmək münasibətlərinə xitam 
verilmiş və məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi 
qeydiyyata alınmış sığortaolunanlar işsizlikdən 
sığorta ödənişini almaq hüququna malikdirlər.

4. Əlavə təhsil və peşə təhsili

Məşğulluq mərkəzlərində qeydiyyata alınmış
işaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığı
məşğulluq mərkəzinin göndərişi ilə aşağıdakı
hallarda həyata keçirilir:
• işaxtaran və işsiz şəxslər lazımi peşə və ya

ixtisası olmadığına görə onun üçün münasib
iş seçmək mümkün olmadıqda;

• işaxtaran və işsiz şəxs əvvəlki peşə (ixtisas)
üzrə işləmək qabiliyyətini itirdikdə.

İşsiz şəxslərin peşə hazırlığı məşğulluq mərkəzi
tərəfindən ödənişsiz təşkil olunur. İşaxtaran
şəxslər peşə hazırlığına ödənişli əsaslarla cəlb
olunurlar.

Əlavə məlumat üçün
http://edu.gov.az/az/page/354
http://sosial.gov.az/

Bakı 44, Səttar Bəhluzadə 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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http://sosial.gov.az/


1. Ümumi məlumat

Paytaxtda bir mənzil üçün aylıq kirayə haqqı,
ərazisindən asılı olaraq, 300 - 600AZN
aralığında dəyişir. Mənzillər notarius
tərəfindən təsdiq edilmiş razılaşma əsasında
icarəyə verilə bilər. Notariusun rüsumu 23
AZN təşkil edir və qayıdan şəxsin etibarlı
şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur.

Satış Qiyməti

(AZN/m2)

İcarə

Qiyməti

(AZN/1 ay)

2019 -

Dek

İllik 

fərq

May 

2019

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%

Daha ətraflı məlumatı daşınmaz əmlak
agentliklərinin vebsaytlarından (ev icarəsi/alqı-
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" Fərmanına əsasən
əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması,
səmərəli mənzil maliyyə mexanizminin
qurmalması, real tələbatla uyğunlaşma və yerli
və xarici investorların ipoteka kreditinə cəlb
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Milli Bankı nəznində Azərbaycan İpoteka Fondu
yaradılmışdır.

Ətraflı məlumat üçün: http://www.amf.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” 24.11.2016-cı il tarixli 1125
nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil
İnşaatı Dövlət Agentliyi əsasında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil
İnşaatı Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxsi
yaradıldı. Ölkə başçısının "Azərbaycan
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə
bağlı bəzi məsələlər haqqında" 07.02.18-ci il
tarixli 1819 nömrəli Fərmanına
əsasən “Azərbaycan Respublikasının Mənzil
İnşaatı Dövlət Agentliyinin
Nizamnaməsi” təsdiq edilmişdir.

Ətraflı məlumat üçün: https://mida.gov.az/az/

Kommunal xidmətlər:
Qaz: 1 kub metr = 0.10 qəpik  (2200 kub 
metrdən sonra 0.20 qəpik)
Elektrik: 1 kilovat-saat = 5.8 qəpik (8:00-
22:00); 2.8 qəpik (22:00-8:00)

2. Yaşayış yeri tapmaq
Qayıdan şəxslərə dövlət səviyyəsində heç bir 
yaşayış yeri yardımı verilmir. 

Yalnız readmissiya olunmuş şəxslər Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin Qəbul Mərkəzində
özlərinə yaşayış yeri tapana qədər 3 və ya 6
ay müddətində qala bilərlər.
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IV. Mənzil təminatı

http://www.bina.az/
http://www.mekan.az/
http://www.evelanlari.az/
http://emlakbirjasi.com/
http://binatap.az/
http://www.amf.az/
https://mida.gov.az/az/


1. Ümumi məlumat
Sosial müavinətlər 7 fevral 2006-cı il tarixli №
55-IIIQ “Sosial müavinətlər haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya
şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə
aylıq və ya birdəfəlik ödəmələr şəklində təyin
edilir və ödənilir.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrdə başqa hal nəzərdə
tutulmamışdırsa, Azərbaycan Respublikasının
ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan
şəxslər və əcnəbilər, dövlət qulluqçularına
ömürlük müavinət istisna olmaqla, bu Qanunla
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün
müəyyən edilmiş şərtlərlə və qaydada aylıq və
birdəfəlik müavinət almaq hüququna malikdirlər.

Müavinətlər:
− Hamiləlik və doğuma görə müavinət;
− Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik

müavinət;
− 1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə

müavinət;
− 3 yaşınadək uşağa qulluğa görə müavinət;
− Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinət;
− Yaşa görə müavinət;
− Əlilliyə görə müavinət;
− Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək

uşaqlara sosial müavinət;
− Ailə başçısını itirməyə görə müavinət;
− Şəhidin 16 yaşına (ümumtəhsil

məktəblərində təhsil alanlar 18 yaşına)
çatmamış uşaqlarına aylıq müavinət;

− Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçularının 16 yaşına (ümumtəhsil
məktəblərində təhsil alanlar 18 yaşına)
çatmamış uşaqlarına aylıq müavinət;

− Müharibə əlillərinin, 20 Yanvar hadisələri
zamanı əlil olanların 16 yaşına (ümumtəhsil
məktəblərində təhsil alanlar 18 yaşınadək)
çatmamış uşaqlarına aylıq müavinət;

− Valideynlərini itirmiş və ya valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
qəyyumlarına (himayəçilərinə) müavinət;

− Radiasiya qəzası nəticəsində zərərçəkmiş
şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik
müavinət;

− Dəfn üçün birdəfəlik müavinət;
− Cəza çəkməkdən azad edilmiş və sosial

adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə
birdəfəlik müavinət;

− Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət;
− Valideynlərini itirmiş və ya valideyn

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara
kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə
görə müavinət;

− Şəhid ailəsinin üzvlərinə kommunal,
nəqliyyat və digər xidmətlərə görə
müavinət.

Uyğunluq meyarı:
• Azərbaycan vətəndaşları
• Azərbaycanda daimi yaşayan ecnəbi və

vətəndaşlığı olmayan şəxslər

Xərclər: 
Müvafiq sənədi almaq və ya qəbul etmək üçün
heç bir xidmət haqqı tələb olunmur.

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 vəziyyətdən asılı olaraq
aylıq və ya birdəfəlik olaraq verilir (a/m
qanununun 1-ci maddəsi).
Qayıdan şəxslər Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət
etməlidirlər: http://www.sspf.gov.az

Ünvanlı sosial yardım:
Ünvanlı dövlət sosial yardımı (ÜDSY) dövlət
tərəfindən aztəminatlı ailələrə aylıq verilən
pul yardımıdır.
Sosial yardım dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına maliyyələşdirilir. Sosial yardım onu
almaq üçün müraciət edilən ayın 1-dən
etibarən 2 il müddətinə təyin olunur.
Aztəminatlı ailə sosial yardım almaq üçün
təkrar müraciət etmək hüququna malikdir.
Orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan
səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac
meyarının məcmusundan (hazırda ehtiyac
meyarının həddi 160 manat təşkil edir) aşağı
olan aztəminatlı ailələr ÜDSY almaq
hüququna malikdirlər.
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V. Sosial rifah

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


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

Uyğunluq meyarı:
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 uşağı olan
44 yaşdan 51 yaşa qədər olan qadınlar;

• 55 yaşdan yuxarı şəxslər yetkinlik yaşına
çatmamış uşaqları olduqda və ya kimsesiz
uşaqların qəyyumu olduqları halda.

Bu şəxslər Sosial Müdafiə Fonduna müraciət
etməlidirlər.
Əlavə məlumat üçün: http://www.sspf.gov.az
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V. Sosial rifah

Qeydiyyat proseduru:
Şəxs Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməlidir. Daha çox məlumat:
http://www.sspf.gov.az

Qeydiyyat sənədləri:
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər, ərizə, əmək kitabçası, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
tələb olunan digər sənədlər.

2. Pensiya Sistemi

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və
Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi
yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları ilə bərabər əsaslarla pensiya
“Əmək pensiyaları haqqında” Qanuna əsasən
təyin edilir və ödənilir.
Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə 12 iyul 2019-cu il tarixli 1650-VQD
nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərinə uyğun olaraq 1 oktyabr 2019-cu il
tarixindən etibarən minimum əmək pensiyasının
məbləği 200,00 manat müəyyən edilmişdir.
“Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 7-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş
həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci
il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il
iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək
hər il 6 ay artırılır. 1 iyul 2020-ci ildən 30 iyun
2021-ci ilə qədər kişilər üçün pensiya yaş həddi
65, qadınlar üçün isə 62-dir. 1 iyul 2026-cı ilə
qədər hər iki qrupu üzrə yaş həddi 65
olacaqdır.

3 növ əmək pensiyaları mövcuddur:
• yaşlılıq əmək pensiyası
• əlillik əmək pensiyası
• ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası

Yaşa və əlilliyə görə əmək pensiyaları 3
hissədən ibarətdir: baza hissəsi, sığorta hissəsi
və yığım hissəsi.
Ətraflı məlumat üçün Sosial Müdafiə Fondu:
http://dsmf.gov.az

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


Xərclər, kreditlər və təqaüdlər:

• Test imtahanının nəticəsindən asılı olaraq,
abituriyentlər ödənişli əsaslarla və ya dövlət
sifarişli (ödənişsiz) yerlərə qəbul oluna
bilərlər.

Əli təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları:

Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu

vətəndaşların təhsil hüququnu tam təmin

etməklə, müvafiq təhsil səviyyəsinə uyğun оlan

təhsil proqramlarını daha yaxşı mənimsəmiş

qabiliyyətli və hazırlıqlı abituriyentlərin ixtisası

və təhsil müəssisəsini sərbəst seçimi əsasında

müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Ali təhsil

müəssisələrinə tələbə qəbulu abituriyentlərin

müvafiq tədris ilində biliyin qiymətləndirilməsi

üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada iki mərhələdə

keçirilən imtahanda (qəbul imtahanında) əldə

etdikləri nəticələrə əsasən Azərbaycan

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

tərəfindən həyata keçirilir.

Müsabiqədə iştirak ödənişlidir.

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
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VI. Təhsil sistemi

1. Ümumi məlumat

Dövlət hər bir vətəndaş üçün icbari ümumi

orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Dövlət

təhsil müəssisələrinə qəbul olan hər bir tələbə

pulsuz ümumi təhsil almaq hüququna malikdir.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq orta ixtisas, peşə

təhsili və ali təhsilin hər bir səviyyəsində

birdəfəlik pulsuz təhsil almaq hüququ dövlət

tərəfindən təmin edilir.

Tədris rus, ingilis və azərbaycan dillərində

aparılır. Müvafiq yaşa uyğun 1567016 uşağa

xidmət göstərən 4443 məktəbəqədər təhsil

müəssisələri mövcuddur. 1-ci sinif şagirdləri

üçün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 82%

-i şəhər yerlərindədir. Fiziki və ya əqli qüsurlu

uşaqlar üçün 5 xüsusi təyinatlı və 5 sanatoriya

tipli məktəbəqədər təhsil müəssisələri

mövcuddur. 6 məktəbəqədər təhsil

müəssisəsində 404 uşaqlar üçün təhsil və eyni

zamanda, müalicə almaq imkanı vardır. 14 uşaq

bağçasında eşitmə, görmə və öyrənmə qüsurlu

uşaqlar üçün xüsusi qruplar yaradılmışdır. 84000

yüksək elmi dərəcəyə yiyələnən 225

ixtisaslaşdırılmış məktəb, o cümlədən 7

gimnaziya və 33 lisey mövcuddur.

Təhsil pillələri və səviyyələri 

I. Məktəbəqədər təhsil

II. Ümumi təhsil 

• İbtidai təhsil

• Ümumi orta təhsil

• Tam orta təhsil

III. Peşə təhsili

IV. Orta ixtisas təhsili 

V. Ali təhsil 

• Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili)

• Magistratura (rezidentura)

• Doktorantura (adyunktura)

http://www.tqdk.gov.az/
https://www.nostrifikasiya.edu.az/


Məcburi köçkünlərin üçün imtiyazlar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü
il 1 iyul tarixli 298 nömrəli "Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi
haqqında Sərəncamının 2-ci bəndinə əsasən,
məcburi köçkünlərin 1992-1998-ci illərdə
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq
müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan,
mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər
obyektlərdən çıxarılması onlar öz doğma
yurdlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti
yaşamaq məqsədilə yeni qəsəbələrə və evlərə
köçrülənədək dayandırılır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü
il 4 avqust tarixli Sərəncamına əsasən dövlət ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli
formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil
haqqını ödəməkdən azaddırlar. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 2011-ci il
tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, 2011/2012-ci
tədris ilindən etibarən dövlət ali təhsil
müəssisələrinin bakalavr və magistratura təhsil
səviyələrinə yeni qəbul olunmuş və ödənişli
əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərə təhsil
haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
ödənilir.
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VII. Qayıdan şəxslərə konkret yardımlar

Müəllif: BMqT Azərbaycan, 2019

Məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan digər 
imtiyazlar:
• orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan 

məcburi köçkün şagirdlər dərsliklərlə
pulsuz təmin olunurlar;

• idarə, müəssisə və təşkilatlarda ştatların və
işçilərin sayının ixtisarı zamanı işdə
saxlanılmaq üçünüstünlük hüququna 
malikdirlər;

• Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formalı 
pulsuz dərman reseptləri əsasında verilən 
dərman preparatlarının siyahısında 
göstərilən dərman preparatları ilə dövlət 
büdcəsi vəsaiti hesabına təmin edilirlər;

• pulsuz tibbi müayinə və müalicə ilə təmin 
olunurlar;

• şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə
rüsumdan azaddırlar;

• məhkəmələrə iddia ərizəsi ilə müraciətə
görə rüsumdan azaddırlar;

• şərti maliyyə vahidinin 55 misli 
miqdarınadək olan məbləğin gəlir 
vergisindən azaddırlar;

• mənzil və ya ev alqı-satqısı zamanı notarial 
rüsumlardan azaddırlar

Ətraflı məlumat üçün: http://idp.gov.az/az

http://idp.gov.az/az
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Qeyri-hökümət təşkilatları

Azərbaycan Uşaqlar Birliyi

Tel : (+994 12) 511 34 09

E-poçt: kagazade@rambler.ru

SOS Uşaq Kəndi

Nizami küçəsi137, ev 22

Tel.: (+994 12) 498 82 98; (+994 55) 227 47 12

E-poçt: info@sosushaqkendleri.az

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqası

Ə.Hüseynov küç., 1061-ci məhəllə, Ev 7, mənzil 347

Tel.:  (+994 12) 530-86-25

Vebsayt: http://labourrights-az.org/

Hüquq dünyası

Tel.: (+994 12) 480 22 31

E-poçt: nazirguliyev@yahoo.com

Simetriya QHT

Tel: (+994 12) 493-40-56/493-40-56/771-99-23/621-08-84

E-poçt: kdsgender@yahoo.com

Təhsil Azərbaycan Gənclərinin İctimai Dəstək

Assosiasiyası (EPSAYA) 

AZ4200, Lənkaran ş., Cavanşir küç, ev 4q

Tel: (+ 994 51) 814 44 42

E-poçt: info@epsaya.az

Vebsayt:http://epsaya.az/

Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin

Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi

Bakı ş, Ə.Hüseynov küç., 1061-ci məhəllə, ev 7, mən. 347

Tel.: ( +994 12 ) 441 20 91 

E-poçt: office@azerbaijanfoundation.az

Təmiz Dünya Qadın İctimai Birliyi

M. Əfəndiyev 7/15

Tel.: (+994 12) 511-34-15

E-poçt: tamizdunyasu@gmail.com

Vebsayt: 

https://www.aidsactioneurope.org/en/organisation/clean-

world-aid-women-social-union

Beynəlxalq təşkilatlar

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı

Yaşar Hüseynov küç. 18, AZ1069 Bakı

Tel .: (+994 12) 465-90-71 / 72

E-poçt: iombaku@iom.int

M.F. Axundzadə 1/27, Mingəçevir, Azərbaycan, AZ4504

Tel: (+994 24) 2747365

E-poçt: iommingachevir@iom.int

Vebsayt: https://azerbaijan.iom.int

Beynəlxalq Valyuta Fondu

Maliyyə Nazirliyi, Səməd Vurğun küçəsi 83

AZ 1022 Bakı

Tel .: (+994 12) 497 0188 -88 / -89

E-poçt: agadirli@imf.org

Vebsayt: http://www.imf.org/external/country/AZE/rr/
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Beynəlxalq təşkilatlar

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali 

Komissarlığı

Qış Parkı Plaza, Mirzəağa Əliyev küçəsi, 210

AZ1014, Bakı

Tel.: (+994 12) 492 14 43 

E-poçt: azeba@unhcr.org

Vebsayt: http://www.unhcr.org/pages/49e48d1e6.html

Dünya Bankı

Nizami küçəsi 90A, Landmark III, 5-ci mərtəbə,

AZ1010 Bakı

Tel .: (+994 12) 492 19 41

E-poçt: azerbaijan@worldbank.org

Vebsayt: https://www.worldbank.org/az/country/azerbaijan

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı

BMT Evi, BMT-nin 50 illik yubileyi küçəsi, 3

AZ 1001 Bakı

Tel .: (+994 12) 498 98 88

E-poçt: office@un-az.org

Vebsayt: 

https://www.az.undp.org/content/azerbaijan/az/home.html

Asiya İnkişaf Bankı

45 A. Xaqani küçəsi, Landmark II bina, 4-cü mərtəbə,

AZ1010 Bakı

Tel .: (+994 12) 437 34 77

E-poçt: adbazrm@abd.org

Vebsayt: https://www.adb.org/countries/azerbaijan/main

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondu

BMT Evi, BMT-nin 50 illik yubileyi küçəsi, 3

AZ 1001 Bakı

Tel .: (+994 12) 492 24 70

E-poçt: office@unfpa.az

Vebsayt: https://azerbaijan.unfpa.org/

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

Nizami küçəsi 90A, Landmark III, 3-cü mərtəbə

AZ1010 Bakı

Tel .: (+994 12) 497 10 14

E-poçt: AliyevaE@ebrd.com

Vebsayt: https://www.ebrd.com/azerbaijan.html

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu

Neftçilər prospekti, 24, Dalğa Plaza

AZ1095 Bakı

Tel .: (+994 12) 492 30 13

E-poçt: baku@unicef.org

Vebsayt: http://www.unicef.org/azerbaijan/

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

Dalğa Plaza, ofis 1008,

Neftçilər prospekti, 24, 1095 Bakı

Tel .: (+994 12) 497 13 00

E-poçt: hamzayev@ilo.org

Vebsayt: https://www.ilo.org/europe/about-

us/WCMS_358255/lang--en/index.htm#8

Avropa Şurası

Dəniz Plaza, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 62

1010 Bakı

Tel .: (+994 12) 599 11 -62 / -63 / -64 / -65

E-poçt: fieldbaku@coe.int

Vebsayt: http://www.coe.int/

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi

Fətəlixan Xoyski küç. 75, 

AZ1110, Baku

Tel.: (+994 12) 465 63 34/35 

E-poçt: bak_bakou@icrc.org

Vebsayt: https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-

central-asia/azerbaijan

Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi

11-ci mərtəbə, Nizami küçəsi 90A.

Landmark III, Bakı

Tel .: (+ 994-12) 497 20 63

E-poçt: Delegation-Azerbaijan@eeas.europa.eu

Vebsayt: 

http://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/index_en.htm

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətləri

S. Vurğun küç. 112, Bakı 

Tel.: (+99412) 493 84 81

E-poçt: redcrescent@redcrescent.az

Vebsayt: https://eng.redcrescent.az/
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Beynəlxalq təşkilatlar

Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu 

Binəqədi rayonu, 8-ci yaşayış massivi, məhəllə 3123, Bakı 

Tel .: (+994 12) 563 56 28 

E-poçt: FAO-AZ@fao.org

Vebsayt: http://www.fao.org/home/az/

Beynəlxalq İslam Həmrəyliyi Təşkilatı

Tel .: (+994 12) 438 84 97/497 04 02

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

BMT 50 illik yubiley küçəsi AZ-1001 Bakı

Tel .: (+994 12) 498 98 88

E-poçt: whoaze@euro.who.int

Vebsayt: http://www.who.int/countries/aze/az/

TRACECA

Lermontov küç. 68 

AZ1066, Bakı

Tel.: (+994 12) 492 93 21

E-poçt: mircea.ciopraga@ps.traceca-org.org

Vebsayt: http://www.traceca-

org.org/az/countries/azerbaijan/

Səfirliklər və konsulluqlar

Azərbaycan Respublikasının

Almaniya Federativ

Respublikasındakı Səfirliyi

Hubertusallee 43

14193 Berlin

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

Faks: +49 (0) 30 219 161 52

E-poçt: berlin@mission.mfa.gov.az

Vebsayt: http://berlin.mfa.gov.az/

Səfirliyin konsulluq şöbəsi

Tel .: +49 (0) 30 206 480 63

Faks: +49 (0) 30 219 161 51

E-poçt: berlin_consul@mfa.gov.az

İş saatları: Bazar ertəsi, Çərşənbə və

Cümə 09.00 - 12.00.

Zəng saatları: Bazar ertəsi, Çərşənbə

və Cümə 15.00 - 17.00;

Çərşənbə axşamı və Cümə axşamı

09.00 - 12.00.

Azərbaycan Respublikasının

Ştutqartdakı fəxri konsulu

Heilbronner Straße 154

70191 Ştutqart

Tel: +49 (0) 711 263 7712 0

Faks: +49 (0) 711 263 7712 9

E-poçt: info@honorarkonsulat-

aserbaidschan.de

Vebsayt: www.honorarkonsulat-

aserbaidschan.de

http://www.fao.org/home/az/
http://www.traceca-org.org/az/countries/azerbaijan/
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Ətraflı məlumat üçün könüllü qayıdış və reinteqrasiyaya dair məlumat portalına daxil 

olun. Almaniyadan qayıdış: https://www.returningfromgermany.de/de/countries/azerbaijan

Məktəblər, Kolleclər və Universitetlər

Dövlət Universitetləri: 

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 kolleci.
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Aidiyyəti nazirliklərin və xidmətlərin internet səhifələri:

Xarici İşlər Nazirliyi (+99412) 596-90-00, katiblik@mfa.gov.az 

Daxili İşlər Nazirliyi Qaynar xətt -102, (+99412) 590-92-22, info@mia.gov.az 

Dövlət Miqrasiya Xidməti Qaynar xətt - 919, (+994 12) 565-61-18 / 19/20/21/22, info@migration.gov.az 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi (+99412) 493-88-67, office@economy.gov.az 

Vergilər Nazirliyi (+99412) 403-89-70, office@taxes.gov.az 

Nəqliyyat Nazirliyi (+99412) 431-74-37, common.dept@mintrans.az 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (+99412) 498-58-38, mincom@mincom.gov.az 

Səhiyyə Nazirliyi Qaynar xətt -9103, office@health.gov.az  

Təhsil Nazirliyi (+99412) 599-11-55, office@edu.gov.az 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qaynar xətt - 142, (+99412) 596-50-33

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (+99412) 493-43-98 / 493-30-02, mct@mct.gov.az 

Gənclər və İdman Nazirliyi (+99412) 465-84-21, mys@mys.gov.az 

Dövlət Məşğulluq Xidməti (+99412) 596-50-33

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (+99412) 434 60 18, info@sspf.gov.az 

Dövlət Sərhəd Xidməti (+99412) 493-36-65 / 493-19-23 / 498-01-43

İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi (+99412) 590-90-28

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

