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Səhiyyə xidməti haqqında ümumi 
məlumat

Azərbaycanda səhiyyə xidmətləri dövlət 
və özəl tibb müəssisələri tərəfindən 
təmin edilir və Səhiyyə Nazirliyi 
tərəfindən nəzarət edilir. 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  və 
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 
qurumdur.

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 habelə Ağdaş rayonunda icbari 
tibbi sığorta pilot layihə şəklində 1829 
tibbi xidməti əhatə edən baza zərfi 
əsasında həyata keçirilib. “Yaşayış yeri 
və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
nəzərdə tutulmuş qaydada yaşayış yeri 
üzrə Mingəçevir şəhəri, Yevlax və 
Ağdaş rayonlarında qeydiyyata alınmış 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, 
habelə Azərbaycan Respublikasının 
Miqrasiya Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 
qaydada yaşayış yeri üzrə Mingəçevir 
şəhəri, Yevlax və Ağdaş rayonlarında 
qeydiyyata alınmış müvəqqəti və ya 
daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər, sözügedən ərazilərdə 
məskunlaşmış məcburi köçkünlər pilot 
layihə çərçivəsində icbari tibbi sığortadan 

faydalanmaq hüququna malik olublar.  
1 yanvar 2020-ci ildən icbari tibbi 
sığortanın ölkə ərazisində mərhələli 
tətbiqinə başlanılıb.

Birinci mərhələdə 2020-ci ilin yanvar 
ayından etibarən Naxçıvan Muxtar 
Respublikası və 23 inzibati ərazidə 
qeydiyyatda olan vətəndaşlar icbari tibbi 
sığortadan istifadə edirlər. Qeyd olunan 
ərazilərə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, 
Siyəzən, Xızı, Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, 
Qobustan, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, Göyçay, Ucar, Zərdab, 
Kürdəmir, Mingəçevir, Ağdaş, Yevlax və 
Naxçıvan Muxtar Respublikası daxildir.
İkinci mərhələdə 2021-ci ilin yanvar 
ayından etibarən 36 inzibati ərazidə 
qeydiyyatda olan vətəndaşlar icbari 
tibbi sığortadan faydalanırlar. Qeyd 
olunan ərazilərə Gəncə, Naftalan, 
Şirvan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, 
Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Göygöl, 
Goranboy, Xocalı, Beyləqan, Xocavənd, 
Ağcabədi, Laçın, Bərdə, Füzuli, Ağdam, 
Tərtər, Kəlbəcər, Astara, Lənkəran, 
Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəlilabad, 
Neftçala, Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan, 
İmişli, Saatlı, Sabirabad və Hacıqabul 
daxildir. Üçüncü mərhələdə 2021-ci ilin 
aprel ayından etibarən Bakı, Sumqayıt, 
Abşeron, Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan 
və Şuşada qeydiyyatda olan vətəndaşlar 
icbari tibbi sığortadan istifadə edəcəklər.  

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində 
vətəndaşlar aşağıdakı xidmətləri əldə 
edə bilərlər:
• Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

(o cümlədən ambulans xidməti);
• İlkin səhiyyə (ailə həkimi) xidməti;
• Ambulator şəraitdə müayinə və 

müalicə;
• Stasionar müalicə;
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• Funksional-diaqnostik müayinələr;
• Fizioterapevtik xidmətlər;
• Laborator müayinələr;
• Hamiləlik və doğuş xidməti;
• Təcili vaksinasiyalar;
• Uşaqların peyvənd təqvimi əsasında 

planlı vaksinasiya;
• Cərrahi əməliyyatlar (o cümlədən 

dəyəri yüksək olan həyati vacib açıq 
və qapalı ürək-damar əməliyyatları).

Sığorta olunanların hüquq və vəzifələri:
• Sığorta hadisəsi baş verdikdə “Tibbi 

Sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respubl ikas ın ın 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 
maliyyələşdiri lməsi 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;

• “ Ə h a l i n i n  s a ğ l a m l ı ğ ı n ı n 
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 S ığor ta üzrə Dövlət 
Agentliyindən icbari tibbi sığorta 
ilə bağlı hüquq və vəzifələrinin izah 
edilməsini tələb etmək;

• Onları icbari tibbi sığorta etməyi, 
habelə sığor tahaqqının 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.

Tibbi müəssisələrin və həkimlərin 
mövcudluğu

Azərbaycanda ictimai xəstəxanalar 
dövlətə məxsusdur və Azərbaycanda 
yaşayan şəxslər üçün pulsuz tibbi xidmət 
göstərirlər. Dövlət müəssisələrinə 
ambulator xidmət göstərən poliklinikalar, 
xəstəxanalar, dispanserlər və həm 
ambulator, həm də stasionar xidmətlər 
göstərən ixtisaslaşmış xəstəxanalar 
daxildir. Özəl səhiyyə sektoru son illərdə 
genişlənərək yüksək səviyyəli xidmət, 
müasir avadanlıq və yüksək ixtisaslı 
kadrlar təklif edir.
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Tibbi müəssisələrə qəbul
Qayıdan şəxs ilkin qeydiyyat və müayinə 
üçün etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 
yaxınlıqdakı dövlət tibb müəssisəsinə 
müraciət etməlidir.

Dərmanların mövcudluğu və qiymətləri
Dövlət qeydiyyatına alınan dərmanların 
qiymətləri Azərbaycan Respublikasının 
Tarif Şurası tərəfindən əvvəlcədən 
müəyyən edilir. Öncədən təyin olunmuş 
(Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyi tərəfindən) bəzi dərmanlar 
səhiyyə müəssisələri tərəfindən yalnız 
dövlət xəstəxanalarında/klinikalarda 
pulsuz təmin edilməlidir. Ödənişsiz 
dərman reseptləri əsasında verilən 
dərmanların siyahısı: http://sehiyye.gov.
az/imtiyazli-derman-preparatlar.html 

COVID-19 haqqında ümumi məlumat:
Vətəndaşlar koronovirusla bağlı 
məlumatları Agentliyin 1542 nömrəli 
Çağrı mərkəzinə zəng etməklə əldə 
edə bilərlər. Koronovirusla bağlı xətt 
7/24 saat fəaliyyət göstərir. Respirator 
xəstəlik əlamətləri (qızdırma, halsızlıq, 
öskürək, ürəkbulanma, nəfəs darlığı) 
hiss etdikləri halda vətəndaşlar dərhal 
103 (Bakı daxili) və ya 113 (Bakıdan 
kənar) Təcili tibbi yardım nömrələrinə 
zəng edə bilərlər. Habelə, əhalinin 
məlumatlandır ı lması və əsassız 
dezinformasiyaların qarşısının alınması 
məqsədilə qərargahın  +994 12 492 41 
61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 
30, +994 12 505 13 33 nömrəli qaynar 
xətləri fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar və 
tibb işçiləri üçün təlimatların və COVID-
19 ilə əlaqəli ən yenilənmiş məlumatların 
təqdim edilməsi məqsədilə xüsusi veb 
sayt (https://koronavirusinfo.az/az) 

y a r a d ı l m ı ş d ı r .  A z ə r b a y c a n 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, İcbari 
Tibbi Sığorta Agentliyi və onun nəzdində 
olan TƏBİB, Səhiyyə Nazirliyinin 
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, 
habelə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
və digər aidiyyəti beynəlxalq və yerli 
təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış və 
geniş əhali, o cümlədən əhalinin xüsusi 
qrupları (məsələn, şagirdlər, tələbələr, 
valideynlər, müəllimlər, reproduktiv 
yaşda olan qadınlar, pasiyentlər və s.) 
üçün nəzərdə tutulmuş maarifləndirici 
materiallar hazırlanmışdır. Nazirlər 
Kabineti, Azərbaycan Respublikasında 
koronavirus (COVID-19) pandemiyası 
zamanı xüsusi karantin rejiminin tətbiqi 
ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyata 
alınmış şəxslərə birdəfəlik 190 manat 
ödənilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. 
Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq 
koronavirus infeksiyalarının laborator 
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diaqnostikası üçün ölkədə xüsusi dövlət 
tibb müəssisələri müəyyənləşdirilib. 
Xüsusi ayrılmış tibb müəssisələrindəki 
laboratoriyalar ÜST-ün müəyyən 
etdiyi bütün biotəhlükəsizlik və digər 
keyfiyyət standartlarına tam uyğun 
qurulub, analizlər yüksək ixtisaslı kadrlar 
tərəfindən icra olunur, test nəticələrinin 
düzgünlüyünə xüsusi proqramlarla 
nəzarət edilir. Koronavirus xəstəliyinin 
Azərbaycan ərazis ində yarada 
biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, 
profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin 
operativ həyata keçirilməsi məqsədilə 
Nazirlər Kabinetinin yanında aidiyyəti 
dövlət orqanlarının və qurumlarının 
rəhbər şəxslərindən ibarət qərargah 
yaradılmışdır. (Mənbə: https://its.gov.az/; 
https://koronavirusinfo.az/az )

Qayıdan şəxslər üçün

 Uyğunluq meyarı və tələblər: Azərbaycan 
Respublikasının 26 iyun 1997-ci il tarixli, 
360-IQ saylı Əhalinin sağlamlığının 
qorunması haqqında Qanuna əsasən, 
dövlət mülkiyyətində olan xəstəxana 
və müalicə şöbələrində tibbi xidmətlər 
ödənişsiz göstərilməlidir. Vətəndaşın 
etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, dövlətə 
məxsus səhiyyə müəssisələrində müalicə 
almaq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslər, 
mülki-hüquqi müqavilələr üzrə işlər 
(xidmətlər) həyata keçirən fiziki şəxslər 
və vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan 
fiziki şəxslər istisna olmaqla hər kəs icbari 
tibbi sığorta haqlarının ödənilməsindən 
azaddır. Onların sığorta haqları dövlət 
büdcəsindən ödəniləcəkdir.
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İcbari tibbi sığorta müddətli həqiqi hərbi 
xidmət hərbi qulluqçulara, həbs edilmiş 
şəxslərə, müəyyən müddətə azadlıqdan 
məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan 
məhrum etmə növündə cəza çəkən 
şəxslərə (məntəqə tipli cəzaçəkmə 
müəssisələri istisna olmaqla), Miqrasiya 
Məcəlləsinə əsasən respublikada 
müvəqqəti olan, müvəqqəti və ya daimi 
yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə (Azərbaycan 
Respublikasında qaçqın statusu almış və 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarının 
respublikadakı nümayəndəliyi tərəfindən 
himayəyə götürülmüş əcnəbilər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər istisna 
olmaqla) şamil edilmir.

Qeydiyyat proseduru:  İcbari tibbi sığorta 
üçün xüsusi qeydiyyat proseduru yoxdur.

Tələb olunan sənədlər: Etibarlı şəxsiyyət 
vəsiqəsi.



Əmək bazarı haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikasında son illərdə 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin 
əsas istiqamətlərindən biri də əmək 
bazarının inkişafı  və işçi qüvvəsindən 
səmərəli istifadə edilməsidir. Ölkədə 
aparılan islahatlar iqtisadiyyatda əsaslı 
keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmuş, 
dinamik iqtisadi inkişaf təmin edilmişdir. 
Regionların iqtisadi inkişafının təmin 
edilməsi,  əhalinin sosial rifahı və həyat 
səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, 

ölkə iqtisadiyyatının, xüsusilə qeyri-neft 
sektorunun inkişafı istiqamətində müvafiq 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Əhalinin 
məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə 
yeni iş yerləri, müəssisələr, infrastruktur 
obyektləri və s. yaradılmışdır. 2019-cu 
ildə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 
2005-ci illə müqayisədə 810,0 min nəfər 
artaraq 5190,1 min nəfər olmuş, onların 
da 4938,5 min nəfərini iqtisadiyyatda 
məşğul olanlar, 251,6 min nəfərini isə 
işsiz əhali təşkil edir. Dövlət məşğulluq 
agentliyinin yerli qurumları tərəfindən 
ölkə üzrə qeydiyyata alınmış işsiz 
şəxslərin sayı 2020-ci ilin yanvar ayının 
əvvəlinə 81,3 min nəfər olmuşdur. Son 
illər ərzində işsizlər arasında qadınların 
xüsusi çəkisi azalaraq, 2005-ci ildəki 51,6 
faizə nisbətən 2019-cu ildə 37,7 faiz təşkil 
etmişdir. 2005-2019-cu illər ərzində 
muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal 
əməkhaqqı 5 dəfə artaraq 635,1 manat 
təşkil etmişdir. (Mənbə: https://www.
stat.gov.az/source/labour/?lang=en)

Məşğulluq

Dövlət Məşğulluq Agentliyi  aktiv 
məşğul luq tədbir lər inin təşk i l i , 
işsizlikdən sığorta vəsaitinin idarə 
edilməsi, işaxtaran və işsiz şəxslərin 
sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin, 
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tələblərinə 
əməl olunmasına nəzarətin, habelə 
aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) 
ilə birlikdə əmək bazarının təhlili və 
qeyri-formal məşğulluğun aşkar edilməsi 
və qarşısının alınması ilə bağlı nəzarət 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi, bununla 
bağlı maarifləndirmə, məlumatlandırma, 
təbliğat işinin təşkili sahəsində fəaliyyət 
göstərən publik hüquqi şəxsdir. Agentlik 
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Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində fəaliyyət göstərir və rayon/
şəhər məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə 
məşğulluğa yardım fəaliyyəti göstərir.

İşsizliyin aradan qaldırılmasına dəstək/
yardımlar

Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi işsizliklə 
bağlı yardım göstərir.  İşsiz statusu almış 
vətəndaşlar işsizliyin başlanmasından 
(şəhər, rayon məşğulluq mərkəzində 
işaxtaran kimi qeydiyyata alındığı 
gündən) əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim 
həftəsindən az olmayan müddətdə 
haqqı ödənilən işə malik olduqda, onların 
işsizlik müavinəti axırıncı iş yerindəki son 
12 ay üzrə hesablanmış orta aylıq əmək 
haqqının 70 faizi məbləğində müəyyən 
edilir. Həmçinin, işsizin himayəsində 18 
yaşa çatmamış uşağı olduqda, işsizlik 
müavinətinin məbləği hər bir uşaq üçün 
müavinətin 10 faizi məbləğin, lakin 50 
faizindən artıq olmamaq şərti ilə artırılır. 
Əgər ailədə hər iki valideynə işsizlik 
müavinəti müəyyən edilmişdirsə, hər 
uşaq üçün 10 faiz artım valideynlərdən 
birinə şamil edilir. Müavinət 12 aylıq 
dövr ərzində 26 təqvim həftəsi üçün 
nəzərdə tutulur. Əgər şəxs işsiz statusu 
aldıqdan sonra 12 ay keçdikdən sonra 
hələ də münasib işlə təmin olunmayıbsa, 
onun təkrarən müavinət alması hüququ 
vardır. Bu zaman həmin şəxsə müavinət 
minimum məbləğdə təyin olunur.

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.

Peşə hazırlığının təşkili zamanı 3 ildən 
artıq müddətdə işləməyənlər və ya 
peşəsi (ixtisası) olmayanlar üstün hüquqa 
malikdirlər. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan 
işsiz şəxs peşə hazırlığına cəlb olunduqda 
ona işsizlikdən sığorta ödənişini aldığı 
dövrdə təqaüd verilmir.
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Qayıdan şəxslər üçün 

Uyğunluq meyarı və tələblər: Aşağıdakı 
şəxslərin işsiz kimi qeydiyyata alınmasına 
icazə verilmir:

• 15 yaşdan kiçiklər;
• Ali və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində əyani təhsil alan 
tələbələr;

• “Əmək pensiyaları haqqında” və 
ya “Sosial müavinətlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına uyğun olaraq yaşa görə 
təqaüd və ya yaşa görə müavinət 
almış şəxslər;

• Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsində göstərilən hallar istisna 
olmaqla, 6 (altı) ay müddətində 
göstərilən müddətdən öncə öz 
təşəbbüsü ilə göndəriş əsasında 
bağlanan əmək müqaviləsinə xitam 
verən şəxslər.
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Qeydiyyat proseduru: İşsiz və işaxtaran 
kimi məşğulluq mərkəzində qeydiyyata 
durmaq qaydası:
• Məşğulluq mərkəzlərində işsiz və 

ya işaxtaran şəxs kimi qeydiyyata 
durmaq mümkündür.

• Şəxslər elektron informasiya 
sistemində elektron ərizəni 
doldurduqdan sonra işaxtaran kimi 
qeydiyyata alınırlar.

• Şəxs işaxtaran kimi qeydiyyata 
alındığı zaman onun elektron 
informasiya sisteminə daxil etdiyi 
məlumatlar əsasında elektron 
qaydada fərdi məşğulluq vərəqi 
tərtib edilir.

• Şəxs işaxtaran kimi qeydiyyata 
alındığı gündən 5 (beş) iş günü 
ərzində ona münasib iş təklif 
olunmadığı və ya işəgötürən 
(işəgötürənlər) tərəfindən 
vakansiyaya qəbulundan imtina 
edildiyi halda, məşğulluq mərkəzi 
həmin şəxsin işsiz kimi qeydiyyata 
alınması haqqında qərar qəbul edir 
və bu barədə şəxsin fərdi məşğulluq 
vərəqində müvafiq qeyd aparır.

• İşaxtaran və işsiz şəxslər fərdi 
məşğulluq vərəqindən çıxarışı 
elektron informasiya sistemindən 
real vaxt rejimində əldə etmək 
hüququna malikdirlər.

• İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata 
alınmış şəxslərin ixtisası, peşəsi, 
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu 
və yaşayış ünvanı üzrə məlumatlar 
dəyişdiyi halda onlar elektron 
informasiya sistemində bu barədə 
məlumatları yeniləməlidirlər.

Tələb olunan sənədlər: 
• Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
• əmək kitabçası (yaxud onu əvəz 

edən sənəd);
• peşə və ya ixtisasını təsdiq edən 

sənəd (zəruri hallarda).



Mənzil təminatı haqqında ümumi 
məlumat

Azərbaycanda iki növ mənzil təminatı 
üstünlük təşkil edir: tək ailəli fərdi ev və 
çox ailəli yaşayış evləri. Əlavə mənzil 
növlərinə yataqxanalar, kommunal mən-
zillər və bağ evləri daxildir.  Azərbaycanda 
əmlak birinci və ya ikinci dərəcəli olaraq 
təsnif edilir. Birinci dərəcəli mənzillər 
2001-ci ildən sonra, ikinci dərəcəli 
mənzillər isə Sovet dövründə tikilmişdir.  
Birinci dərəcəli mənzillərin qiymətləri 
ikinci dərəcəli mənzillərin bazar qiymət-
lərindən yüksəkdir. (Mərkəzdə yerləşən 
və populyar və tarixi yerlərdən piyada 
məsafədə yerləşən ikinci dərəcəli mən-
zillər istisna olmaqla)

Kirayə mənzillər üçün orta qiymətlər: 
• Şəhərin mərkəzi ərazisində 2 otaqlı 

mənzil:  Bakı - 300-350 € / Gəncə 
- 100-150 €

• Şəhərin mərkəzi ərazisindən kənar-
da 2 otaqlı mənzil: Bakı - 150-200 
€ / Gəncə - 50-100 €

• Şəhərin mərkəzi ərazisində 4 otaqlı 
mənzil:  Bakı - 600-650 € / Gəncə 
- 200-250 €

• Şəhərin mərkəzi ərazisindən kənar-
da 4 otaqlı mənzil: Bakı -   300-350 
€ / Gəncə -  150-200 €

Mənzillər üçün orta qiymətlər (1m2 
üçün): 
• Şəhərin mərkəzi ərazisində: Bakı - 

1200-1400 € / Gəncə - 400-500 €
• Şəhərin mərkəzi ərazisindən kənar-

da: Bakı - 600-800 € / Gəncə 
- 200-300 €

Kommunal xidmətlərin qiymətləri aşağı-
dakı kimidir:
• Su: 1 m3 = 0.35 qəpik (Bakı, 

Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və 
Abşeron rayonu üzrə) və 0.30 
(digər bölgələrdə) 

• 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)

Mənzil axtarışı
Mənzil tapmaqda xidmət göstərən bir 
sıra özəl şirkət var və xidmət haqları 
müxtəlifdir. Bundan əlavə, Azərbaycan 
və rus dillərində olan bir neçə əmlak veb 
saytları mövcuddur:
https://bina.az/ 
https://yeniemlak.az/ 
https://emlak.az/ 
Mənzil təminatı üzrə sosial yardım

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilmə-
si ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
24.11.2016-cı il tarixli 1125 nömrəli 
Fərmanına əsasən Mənzil İnşaatı 
Dövlət Agentliyi əsasında Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyi publik hüquqi 
şəxsi yaradıldı. Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin fəaliyyətinin əsas məqsədi 
ölkə vətəndaşlarının yaşayış sahələrinə 
olan ehtiyacını ödəmək, onların mən-
zil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq, 
müasir memarlıq üslubunda ekoloji 
və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab 
verən çoxmənzilli binaların tikilməsi-
ni təmin etmək, habelə bununla bağlı 
şəhərsalma və tikinti sahələrində dövlət 
idarəetməsini təkmilləşdirməkdir.
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Qayıdan şəxslər üçün 

Uyğunluq meyarı və tələblər: Yaşı 35-
dən çox olmayan gənc ailə üzvləri:
• şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, 

övladları)
• Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, 

övladları)
• məcburi köçkün və ya ona bərabər 

tutulan şəxs
• ən azı 3 il dövlət qulluğunda 

qulluq edən, o cümlədən dövlət 
qulluğunun xüsusi növündə xidmət 
keçən şəxs

• ən azı 3 il dövlət ümumi təhsil 
müəssisəsində müəllim işləyən şəxs

• fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan 
şəxs

• idman sahəsində xüsusi xidmətləri 
olan şəxs (fəxri bədən tərbiyəsi 
və idman xadimi, ölkə miqyaslı 
yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq 
miqyaslı yarışların mükafatçısı (I, II 
və ya III yer)

Yaşından və ailə vəziyyətindən asılı 
olmayaraq digər şəxslər: 
• elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan 

şəxs
• ən azı 15 il dövlət qulluğunda 

qulluq edən, o cümlədən dövlət 
qulluğunun xüsusi növündə xidmət 
keçən şəxs

• ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan 
(müddətli həqiqi hərbi xidmətdə 
olan hərbi qulluqçulardan 
başqa), həmçinin ehtiyata və 
istefaya buraxılmış Azərbaycan 
Respublikasının hərbi qulluqçuları 
(“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 41.0.6-cı, 41.0.7-ci, 
41.0.8-ci, 41.0.10-cu, 42.0.3-cü, 
42.0.4-cü və 42.0.5-ci maddələrində 
nəzərdə tutulan hallarda ehtiyata 
və ya istefaya buraxılmış hərbi 
qulluqçular istisna olmaqla)

• ən azı 3 il daxili işlər orqanlarında 
xidmət keçən xüsusi rütbəsi olan 
şəxs

• ən azı 3 il elmi vəzifədə işləyən elmi 
işçilər (müraciətləri qəbul edilən 
elmi işçilərin çalışdığı elmi müəssisə 
və təşkilatların siyahısı)

Qeydiyyat proseduru: Qeyd olunan 
şəxslər «Güzəştli mənzil» sistemi 
vasitəsilə müraciət edib qeydiyyatdan 
keçdikdən sonra mənzil seçə biləcəklər. 
«Güzəştli mənzil» elektron sistemi 
iki pilləlidir. İlkin mərhələdə ərizəçinin 
verdiyi məlumatlara əsasən təsdiqlənmiş 
kateqoriyaya aid olub-olmaması 
yoxlanılacaqdır. Müraciətə 5 iş günü 
ərzində baxılacaq və qeydiyyat barədə 
qərar veriləcəkdir. Növbəti mərhələdə, 
satışa çıxarılan mənzillər elan edildikdən 
sonra sosial mənzil almaq hüququ 
olan və sistemdə qeydiyyatdan keçmiş 
şəxs, otaqların və mərtəbələrin sayını 
göstərərək ünvana əsasən mənzili 
seçərək elektron sistem vasitəsilə 
mənzili əldə edə biləcəkdir. Qaydalara 
görə, yalnız layihə üzrə tikinti işlərinin 30 
faizinin və ya daha çoxunun tamamlandığı 
binalardakı mənzillərin satışı elan edilə 
bilər. Elan satışın başlamasından ən azı 
30 gün əvvəl verilməlidir. 

Tələb olunan sənədlər: 
https://mida.gov.az/az/documentation/
rules/ 



Ümumi məlumat

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 
(ümumtəhsi l  mək təblər ində 
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 it irmiş 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. 

Pensiya sistemi

A z ə r b ayc a n  Re spub l i k a s ı n ı n 
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 
Qanununun tələblərinə uyğun olaraq 
minimum əmək pensiyasının məbləği 
200,00 manat müəyyən edilmişdir. 
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3 növ əmək pensiyaları mövcuddur:

• yaşlılıq əmək pensiyası
• əlillik əmək pensiyası
• ailə başçısını itirməyə görə əmək 

pensiyası 

Yaşlılıq əmək pensiyasından əlillik əmək 
pensiyasına keçid istisna olmaqla, əmək 
pensiyaçısı bir növ əmək pensiyasından 
digərinə keçmək hüququna malikdir.
Yaşa və əlilliyə görə əmək pensiyaları 
baza hissəsi, sığorta hissəsi və yığım 
hissə lər indən ibarətdir.  Əmək 
pensiyasının sığorta hissəsi fərdi hesabın 
sığorta hissəsində qeyd olunan pensiya 
kapitalının gözlənilən pensiya dövrünün 
ay sayına nisbəti olaraq hesablanan 
məbləğdir. Əmək pensiyasının yığım 
(qənaət) hissəsi əmanət hesabına yığılan 
pensiya kapitalının gözlənilən pensiya 
ayının sayına nisbəti olaraq hesablanan 
məbləğdir. Ailə başçısını itirməyə 
görə əmək pensiyası yalnız sığorta 
hissəsindən ibarətdir.  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.

Həssas əhali qrupları

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 
ai lələr ÜDSY almaq hüququna 
malikdirlər. Aztəminatlı ailələr ehtiyac 
meyarının məcmusu ilə orta aylıq 
gəlirinin arasındakı fərq məbləğində 
ünvanlı dövlət sosial yardım alırlar.



Özünüməşğulluq

Aztəminatlı ailələrin sosial rifahını 
yüksəltmək məqsədilə sosial siyasət 
sahəsində özünüməşğulluq tədbirlərinə 
xüsusi yer ayrı l ır. Bu proqram 
çərçivəsində aztəminatlı ailələrə fərdi 
təsərrüfatlarının təməlini qoymaq və 
ya inkişaf etdirmək üçün dövlət vəsaiti 
hesabına ailəyə birbaşa natura şəklində 
mal, material və digər əmlakın verilməsi 
ilə (nağd vəsait olmamaq şərti ilə) 
dəstək göstərilir. Ailə təqdim etdiyi 
biznes plana uyğun olaraq istehsal və 
ya xidmət avadanlıqları ilə təmin edilir.  
Özünüməşğulluq proqramı həmçinin 
alternativ sosial müdafiə tədbirləri ilə 
müqayisədə əhəmiyyətli üstünlükləri ilə 
fərqlənir. Belə ki, proqram eyni vaxta bir 
neçə makro məqsədlər istiqamətində 
paralel nəticələrin əldə edilməsinə imkan 
yaradır. Ümumilikdə isə özünüməşğulluq 
proqramının üstün tərəflərini aşağıdakı 
kimi qruplaşdırmaq olar:

• Ailə büdcəsinin dayanıqlı gəlir 
mənbələri hesabına formalaşması;

• Mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafı;
• Yeni iş yerlərinin yaradılması və 

işsizlik səviyyəsinin azaldılması;
• İctimai vəsaitlərin (dövlət vəsaitləri) 

xərclənməsində səmərəlil iyin 
artırılması;

• Yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması;
• İq t i s ad i y yatda ink luz i v l i y in 

gücləndirilməsi.

Özünüməşğulluq proqramında iştirak 
bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk 
növbədə,  iştirak etmək üçün Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanlarında 
(şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərində) 

qeydiyyata dayanmaq lazımdır. Nazirlik 
tərəfindən məşğulluq orqanlarında işsiz 
və işaxtaran kimi qeydiyyata alınmış və 
özünüməşğulluq fəaliyyətini qurmaq 
üçün potensial imkanlara malik şəxslər 
müəyyən olunur və biznesin təşkili 
ilə bağlı bir aylıq təlim kurslarına cəlb 
edilirlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
baş təlimçisinin iştirakı ilə hazırlanmış 
tə l imçi lər tərəf indən keçir i lən 
təlim kurslarında iştirakçılar biznes 
fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar zəruri 
bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Kursları 
başa vuran və qiymətləndirmə zamanı 
biznes-planları uğurlu hesab edilən işsiz 
və işaxtaran şəxslərin seçdikləri iqtisadi 
fəaliyyət növləri üzrə özünüməşğulluq 
fəaliyyətinin təşkili üçün onlar aktivlərlə 
təmin olunurlar. Bu aktivlər natura 
şəklində material, avadanlıq və digər 
əmlakın 2 (iki) il müddətinə müqavilə 
əsasında verilir. Aktivlər verildikdən 
sonra da proqram iştirakçılarına biznesin 
idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı müvafiq 
məsləhətlərin verilməsi təmin edilir və 
özünüməşğulluq fəaliyyətinin 1 il ərzində 
monitorinqi aparılır. Müqavilə müddətinin 
sonuna həmin şəxsin fəaliyyəti təqdim 
edilmiş biznes-plana uyğun olduqda, 
verilmiş əmlak özünüməşğulluğa cəlb 
olunmuş şəxsin mülkiyyətinə verilir. 
(Mənbə: http://sosial.gov.az/)

Qayıdan şəxslər üçün 

Uyğunluq meyarı və tələblər: 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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Orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan 
səbəblər dedikdə aşağıdakı hallar 
nəzərdə tutulur:
• Şəxsin əlil olması;
• Şəxsin əmək pensiyaçısı olması;
• Şəxsin birinci qrup əlilə, 8 yaşına 

çatmamış uşağa və ya sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək 
uşağa qulluq etməsi;

• Şəxsin 23 yaşadək əyani təhsil 
alması;

• Şəxsin Dövlət Məşğulluq 
Xidmətinin yerli orqanında dövlət 
orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğv 
edilməsi və ya işçilərin sayı və ya 
ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar 
işsiz kimi qeydə alınması;

• Şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsi.

Qeydiyyat proseduru:  Təmsilçi 
kompüter və ya mobil telefonlardan 
istifadə edərək, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi 
internet səhifəsində (www.sosial.gov.
az) yerləşdirilmiş VEMTAS pəncərəsinə 
və ya elektron hökumət portalında 
(www.e-gov.az) Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri 
siyahısında  “Ünvanlı sosial yardımla 
bağlı müraciətin edilməsi” bölməsinə 
daxil olmaqla elektron qaydada 
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 
sisteminin “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) 
altsisteminə müraciət edir. Müraciət 
qeydiyyata alındıqdan sonra kompüterin 
ekranına VEMTAS tərəfindən bu barədə 
məlumat göndərilir. Bu tarix ailənin sosial 
yardımın alınması üçün müraciət etdiyi 
gün sayılır.

Tələb olunan sənədlər: Ailəni təmsil 
edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək 
qabiliyyətli şəxs ÜDSY-nin alınması üçün 
müraciət edə bilər. Bunun üçün aşağıdakı 
sənədləri əldə etməlidir:
• Yaşayış yeri üzrə rayon (şəhər) 

icra hakimiyyəti başçısının inzibati 
ərazi dairəsi və sahə inzibati ərazi 
dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin 
ailə tərkibi haqqında arayışı;

• Həmin arayışa əsasən notariat 
orqanı tərəfindən təsdiq edilən 
təmsilçilik barədə ərizə.



Mərkəzindən (DİM) qəbul imtahanının 
nəticəsinə əsasən yüksək nəticə göstərən 
tələbələr mövcud yerlərin sayından asılı 
olaraq dövlət ali təhsil müəssisələrində 
pulsuz təhsil almaq imkanına malikdirlər. 
Təhsil krediti ölkədə fəaliyyət göstərən 
bir çox bank tərəfindən 48 aya qədər 
ödəmə müddəti və 15-20% faiz dərəcəsi 
ilə verilir.
Xarici diplomların tanınması və təs-
diqlənməsi: Xarici diplomlar Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərə-
findən təsdiqlənir.
Tanınma üçün təqdim olunan ali təhsil 
haqqında sənəd (diplom) və ona əlavə 
(transkript), bir qayda olaraq müvafiq 
qaydada leqallaşdırılmalıdır. Tanınma 
üçün təqdim olunan, xarici ölkələrin 
müvafiq rəsmi strukturları tərəfindən 
verilmiş təhsil sənədləri (diplom və ona 
əlavə [transkript]) sənədi verən ölkənin 
səlahiyyətli qurumu tərəfindən “apostil” 
möhürü/sertifikatı ilə leqallaşdırılmalıdır. 
Apostil möhürü/sertifikatı sənədlərin 
əslinə vurulmalıdır.

Təhsil sistemi haqqında ümumi məlumat

Müvafiq yaşa uyğun 1567016 uşağa 
xidmət göstərən 4443 məktəbəqədər 
təhsil müəssisələri mövcuddur. 1-ci sinif 
şagirdləri üçün məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrinin 82% -i şəhər yerlərində-
dir. 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.  Azərbaycan 
dil i Azərbaycan Respublikasının 
məktəblərində əsas tədris dili və ölk-
ənin rəsmi dilidir. Bununla yanaşı, rus 
dilində 9 illik ümumi təhsil, 2 illik tam 
orta təhsil və bakalavr dərəcəsi verən 
bir çox məktəb və təhsil müəssisə 
fəaliyyət göstərir. Təklif olunan dillər 
yalnız Rus dili ilə məhdudlaşmır: 9-11 
illik ümumi təhsil müddətində həm xa-
ricilər, həm də yerli əhali üçün ingilis dili 
əsaslı təhsil verən “British School, Baku 
Oxford School, EF English First” və s. 
kimi tanınmış məktəblərin və fondların 
filialları mövcuddur. Əsasən özəl təşki-
latlar və məktəblər olduqlarına görə bu 
məktəblərin əksəriyyətində təshil haqqı 
yerli təhsil müəssisələri ilə müqayisədə 
orta təhsil xərclərindən yüksəkdir. 

Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı 
təhsil pillələri və səviyyələri mövcuddur:

I. Məktəbəqədər təhsil 
A z ə rbayc an  Re spub l i k a s ı nd a 
məktəbəqədər təhsil 3 yaşından başlayır.

II. Ümumi təhsil 
Azərbaycan Respublikasında ümumi 
təhsil aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 
ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil.  
• 6 yaşından başlayan ibtidai təhsil
• İcbari olan ümumi orta təhsil
• Tam orta təhsil 

III. Peşə təhsili
Peşə təhsili əmək bazarının tələblərinə 
uyğun olaraq ümumi orta təhsil bazasın-
da müxtəlif peşə və ixtisaslar üzrə işçi 
qüvvəsini yetişdirmək məqsədi ilə həyata 
keçirilir.

IV. Orta ixtisas təhsili 
Orta ixtisas təhsili əsasən ali təhsil müəs-
sisələrinin nəzdində olan kolleclərdə və 
müvafiq bölmələrdə həyata keçirilir və 
sub-bakalavr səviyyəsində peşə dərəcəsi 
verilməsi ilə başa çatır.

V. Ali təhsil 
Mütəxəssislərin və elmi-pedaqo-
ji kadrların hazırlanması Azərbaycan 
Respublikasının ali təhsil müəssisələrində 
üç səviyyədə həyata keçirilir:
• Bakalavriat (əsas (baza ali)        
 tibb təhsili)
• Magistratura (rezidentura)
• Doktorantura (adyunktura)

Xərclər, kreditlər və təqaüdlər:
Dövlət hər bir vətəndaş üçün icbari 
ümumi orta təhsil hüququnu təmin 
edir. Dövlət təhsil müəssisələrinə qəbul 
olan hər bir şagird ödənişsiz ümumi 
təhsil almaq hüququndan istifadə edir. 
Qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dövlət 
peşə-ixtisas təhsili və hər bir ali təhsil 
pilləsində birdəfəlik ödənişsiz təhsil 
almaq hüququnu müəyyənləşdirir. 
Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan 
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Qayıdan şəxslər üçün 

Uyğunluq meyarı və tələblər: Yoxdur

Qeydiyyat proseduru: Qayıdan şəxslər 
ilkin qeydiyyat və əlavə məlumat üçün 
etibarlı şəxsiyyət vəsiqələri ilə yerli 
dövlət məktəbinə müraciət etməlidirlər.

Tələb olunan sənədlər: Xarici diplomun 
təsdiqlənməsi üçün tələb olunan 
sənədlərin siyahısı:

Bakalavriat - https://tkta.edu.az/
az/19_83/content/43 

Magistratura - https://tkta.edu.az/
az/19_84/content/44 (Mənbə: https://
edu.gov.az/ )



ildən bəri fəaliyyətdədir. Hazırda təşki-
lat Azərbaycanın iki şəhərində uşaqları, 
gəncləri və ailələri dəstəkləyir; 2006-cı 
ildə SOS Uşaq Kəndləri Bakının təx-
minən 400 kilometr qərbində Gəncədə 
və 2010-cu ildə Bakının şimalındakı 
Sumqayıtda işə başlamışdır.SOS Uşaq 
Kəndi Proqramı, valideyn himayəsindən 
məhrum olma riski olan uşaqları və 
ailələri hədəf alan müxtəlif xidmətlər 
və layihələri birləşdirir.

Proqramın əsas məqsədi:
• Valideyn himayəsindən məhrum 

olan və kimsəsiz uşaqların ailə mühi-
tində böyüməsini və öz gələcəklərini 
qurmalarına kömək etmələrini 
təmin etmək;

• Ailə daxilində uşaqlarla davamlı 
əlaqələr qurmaq, onların mədəni və 
dini ənənələrinə uyğun yaşamaları 
üçün şərait yaratmaq, maraqlarını 
və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə 
kömək etmək;

• Uşaqların gələcəkdə cəmiyyətin 
layiqli üzvü olmaq üçün ehtiyac 
duyduqları təhsil və təlim ba-
carıqlarına yiyələnmələrini təmin 
etmək. 

“SOS Uşaq Kəndləri – Azərbaycan” 
Assosiasiyası ictimai birliyi Bakı ve Gəncə 
şəhərlərində Ailə əsaslı qayğı proqramını 
(SOS Uşaq Kəndləri), Gənclər Evi layi-
hələrini, Bakı, Gəncə və Sumqayıt 
şəhərlərində Təhsil proqramlarını, Bakı 
və Gəncə şəhərlərində Günərzi Qayğı 
Mərkəzi və Gəncə şəhərində Qısa 
Müddətli Qayğı layihəsini həyata keçirir. 

Uşaq və körpələrin ümumi vəziyyəti

Son illərdə Azərbaycanda uşaqların 
vəziyyəti əhəmiyyətl i dərəcədə 
yaxşılaşmışdır. Bunun səbəblərindən biri 
də ölkənin yoxsulluq səviyyəsinin kəskin 
azalmasına gətirən iqtisadi inkişafdır. 
2001-ci ildə əhalinin demək olar ki, yarısı 
(% 49.6) yoxsulluq həddində yaşayarkən, 
2013-cü ildə bu göstərici hər iyirmi 
nəfərdən yalnız biri (% 5) və daha az 
olmuşdur. Nəticədə, bu gün daha çox 
uşağın hüquqlarını həyata keçirmək üçün 
daha yaxşı imkanları var. Azərbaycanda 
uşaqların vəziyyəti və uşaq hüquqları ilə 
bağlı mühüm irəliləyişlərin bəzi müsbət 
nümunələri uşaq və ananın doğum 
zamanı ölüm hallarının azalması və daha 
az uşağın ailə qayğısından məhrum olub 
müəssisələrə yerləşdirilməsi faktlarıdır.  
Bundan əlavə, daha çox uşaq yoxsulluq-
dan xilas olmaq və xidmətlərdən istifadə 
etməyə kömək edən maddi yardımlar 
alır. (Mənbə: https://www.unicef.org/
azerbaijan/reports/rights-children-and-
why-they-matter )

Uşaqların rifahı və hüquqları ilə məşğul 
olan (qeyri-hökumət) dövlət orqanları

Azərbaycan BMT-nin Uşaq Hüquqları 
Konvensiyasını təsdiq edib və Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi ailə, qadın və uşaq problemləri 
ilə bağlı dövlət siyasətini həyata keçirən 
və tənzimləyən mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanıdır. 

UNICEF Azərbaycanda, əsasən in-
teqrasiya olunmuş sosial xidmətlər, 
ədalət və uşaq hüquqlarının monito-
rinqi sahələrində dövlət uşaq müdafiəsi 
sistemlərini gücləndirməyə çalışır. Milli 
uşaq müdafiəsi sistemlərinə sosial rifah, 

təhsil və səhiyyə üçün həyati əhəmiyyət 
daşıyan təşkilatlar, həmçinin risk altındakı 
uşaqlarla məşğul olan hüquq-mühafizə 
orqanları və təşkilatlar daxildir. Güclü 
uşaq müdafiəsi sistemi uşaq və ailələrin 
tez-tez qarşılaşa biləcəkləri bir çox pro-
blemi həll edir. 

UNICEF daha ədalətli siyasət forma-
laşdırılmasını, proqramlaşdırılmasını 
və büdcələşdirilməsini dəstəkləmək 
üçün Azərbaycanda uşaqlara yönəlmiş 
məlumatların yaradılması və təhlilinə, 
çoxyönlü uşaq məhrumiyyətlərini ölçmək 
və izləmək üçün milli məlumat bazasının 
inkişafına dəstək verir. Bu fəaliyyət həm 
məlumatların toplanması və təhlili 
üçün texniki potensialın gücləndirilmə-
sini, həm də hökumət adından xüsusi 
uşaq problemləri ilə bağlı araşdırma və 
tədqiqatların aparılmasını əhatə edir. SOS 
Uşaq Kəndləri Azərbaycanda 2000-ci 
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Qayıdan şəxslər üçün 

Uyğunluq meyarı və tələblər: (SOS Uşaq 
Kəndlərinə uşaq qəbulu meyarları)
• Valideynlərini itirmiş uşaqlar.
• Valideynləri vəfat etmiş 8 yaşına 

qədər uşaqlar.
• Valideyn qayğısından məhrum olan 

uşaqlar.
• Valideynləri bilinməyən uşaqlar.
• Hər iki valideyni valideyinlik 

hüququdan məhrum olan uşaqlar.
• Hər iki valideyni itmiş və yaxud 

ölmüş kimi elan olunan uşaqlar.
• Valideyinləri əlil olan uşaqlar.
• Valideyinləri xəstə olan uşaqlar.
• Valideynləri övladlarına tərbiyə 

vermək hüququndan və bu 
hüquqları qorumaqdan imtina 
etmiş uşaqlar.

Tələb olunan sənədlər: Valideynlərindən 
biri vəfat etmiş, həbs olunmuş və ya 
itmiş, digər valideyni isə ruhi xəstə, I və 
ya II qrup əlil olan uşaqlar isə Rayon İcra 
Hakimiyyətinin rəsmi məktubu əsasında 
qəbul edilir.
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Təmiz Dünya Qadın İctimai 
Birliyi
Qadın və uşaqlara yardım 
Ünvan: M. Əfəndiyev 7/15
Tel. : (+994 12) 497 10 58, 
(+994 12) 511 34 15, (+994 12) 
511-34-15
E-poçt: tamizdunyasu@gmail.
com 

Azərbaycan Uşaqlar Birliyi
Uşaq hüquqları və müdafiəsi 
Tel : (+994 12) 511 34 09
E-poçt: kagazade@rambler.ru

Təhsil Azərbaycan Gənclərinin 
İctimai Dəstək Assosiasiyası 
(EPSAYA) 
Təhsil və gənclərə dəstək
Ünvan: Lənkaran ş., Cavanşir küç, 
ev 4q
Tel: (+ 994 51) 814 44 42
E-poçt: info@epsaya.az
Vebsayt: http://epsaya.az/ 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
BMT-nin Miqrasiya Agentliyi
Ünvan: Yaşar Hüseynov küç. 18, 
AZ1069 Bakı
Tel .: (+994 12) 465-90-71 / 72
E-poçt: iombaku@iom.int 
və ya Mingəçevir ofisi 
E-poçt: iommingachevir@iom.
int 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnkişaf Proqramı
BMT-nin qlobal inkişaf proqramı
Ünvan: 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/en/

Avropa Şurası
İnsan haqqları 
Ünvan: 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/

SOS Uşaq Kəndi
Uşaq müdafiəsi 
Ünvan: Nizami küçəsi 137, ev 22
Tel.: (+994 12) 498 82 98; (+994 
55) 227 47 12
E-poçt: info@sosushaqkendleri.
az 

A z ə r b ayc a n d a  M i q r a n t 
və Məcbur i Köçkünlər in 
Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai 
Birliyi
Miq rant la r ı n  hüquq la r ı n ı n 
müdafiəsi
Ünvan: Bakı ş, S. Mirqasımov küç, 
ev 42, Tel.: ( +994 12 ) 441 20 91 
aijanfoundation.az  

Beynəlxalq Valyuta Fondu
Maliyyə
Ünvan: Maliyyə Nazirliyi, Səməd 
Vurğun küç. 83
AZ 1022 Bakı
Tel .: (+994 12) 497 0188 -88 
/ -89
E-poçt: agadirli@imf.org
Vebsayt: http://www.imf.org/

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Əhali Fondu
Ana sağlamlığının yaxşılaşdırılması 
Ünvan: BMT Evi, BMT-nin 50 illik 
yubileyi küçəsi, 3, AZ 1001 Bakı
Tel .: (+994 12) 492 24 70, E-poçt: 
of f ice@unfpa . az , Vebsay t : 
https://azerbaijan.unfpa.org/  

Avropa Birliyinin 
Azərbaycandakı nümayəndəliyi
Ünvan: 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/

V ə t ə n d a ş l a r ı n  Ə m ə k 
Hüquqlarının Müdafiəsi Liqası
Ə m ə k  h ü q u q l a r ı  ü z r ə 
maarifləndirmə 
Ünvan: Ə.Hüseynov küç., 1061-ci 
məhəllə, Ev 7, mənzil 347
Tel.:  (+994 12) 530-86-25 
Vebsayt: http://labourrights-az.
org/

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi 
Ünvan: 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  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Uşaq Fondu
Uşaq hüquqları
Ünvan: Neftçilər prospekti, 24, 
Dalğa Plaza
AZ1095 Bakı, Tel .: (+994 12) 492 
30 13, E-poçt: baku@unicef.org 
Vebsayt: http://www.unicef.org/
azerbaijan/ 

Dünya Bankı
Maliyyə
Ünvan: Nizami küçəsi 90A, 
Landmark III, 5-ci mərtəbə,
AZ1010 Bakı, Tel .: (+994 12) 
492 19 41, E-poçt: azerbai-
jan@worldbank.org, Vebsayt: 
https://www.worldbank.org/az/
country/azerbaijan

Asiya İnkişaf Bankı
Maliyyə
Ünvan: 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

Qida və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı
Qida
Ünvan: 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

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
Səhiyyə
Ünvan: 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/

Azərbaycan Respublikasının 
Ştutqartdakı fəxri konsulu
Ünvan: Heilbronner Straße 154
70191 Ştutqart
Tel: +49 (0) 711 263 7712 0
Faks: +49 (0) 711 263 7712 9
E-poçt: info@honorarkonsu-
lat-aserbaidschan.de

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
Ünvan: Dalğa Plaza, ofis 1008,
Neftçilər prospekti, 24, 1095 
Bakı, Tel .: (+994 12) 497 13 00
E-poçt: hamzayev@ilo.org
Ve b s a y t :  h t t p s : / / w w w .
i l o . o r g /eu rope /abou t- u s /
WCMS_358255/lang--en/index.
htm#8

Beynə lxa lq Qırmız ı Xaç 
Komitəsi
Humanitar yardım
Ünvan: 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/

Beynəlxalq İslam Həmrəyliyi 
Təşkilatı
Həmrəylik, rifah və inkişaf
Tel .: (+994 12) 438 84 97/497 
04 02

Azərbaycan Respublikasının 
A l m a n i y a  F e d e r a t i v 
Respublikasındakı Səfirliyi
Ünvan: 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

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı
Maliyyə
Ünvan: 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

Azərbaycan Qızı l Aypara 
Cəmiyyətləri 
Humanitar yardım
Ünvan: S. Vurğun küç. 112, Bakı 
Tel.: (+99412) 493 84 81
E-poçt: redcrescent@redcres-
cent.az 
Vebsayt: https://eng.redcrescent.
az/  

TRACECA
Nəqliyyat və iqtisadiyyat
Ünvan: 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/

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



KÖNÜLLÜ QAYIDIŞ ÜÇÜN TƏLİMAT

QAYIDIŞDAN ÖNCƏ:

• Sənədlər: Almaniyada 
məktəblərdən alınmış diplomlar 
və digər müvafiq rəsmi sənədləri 
gətirin.

• Doğum haqqında şəhadətnamə:  
təyinat ölkəsində doğulmuş 
övladlarınızın doğum haqqında 
şəhadətnamələri üçün Azərbaycan 
Respublikası Səfirliyindən müvafiq 
apostil (leqallaşdırılma) əldə edin.

• Nəqliyyat: 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. 
Vaksinasiya: yerli xəstəxana/
klinikalarda qeydiyyatdan keçmək 
üçün lazımlı olacaq peyvənd üçün 
sertifikatları əldə etmək. 

• Mənzil təminatı: müvəqqəti 
məskunlaşmaq üçün yer tapın.

QAYIDIŞDAN SONRA:

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

• Pasport: 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.

• Tibbi qeydiyyat: yaşayış yerinizə 
yaxın ərazidə dövlət xəstəxanası/
poliklinikasında qeydiyyatınızı 
yoxlayın. 

• Sosial yardım:  tələblərə uyğun 
olduğu halda, hökumət tərəfindən 
aztəminatlı ailələrə ünvanlı sosial 
yardım göstərilir.  

• Məşğulluq: Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidmətinə iş tapmaq 
məqsədilə müraciət edin.

• Mənzil təminatı:  mənzil və iş 
axtarışında yardım edə biləcək 
xidmətlərə müraciət edin.

• Təhsil: bağça, məktəb və digər 
təhsil müəssisələrinə müraciət edin. 
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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 iqtisa-
diyyat 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 iqtisa-
diyyat 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. 

Aidiyyəti nazirliklərin və xidmətlərin əlaqə vasitələri: 
• Xarici İşlər Nazirliyi (+99412) 596-90-00, kati-

blik@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@mi-
gration.gov.az 

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

• İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidməti (+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




