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TƏHSİL
MƏSƏLƏLƏRİ
“Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun I Fəslinin 5.4-cü maddəsində
deyilir ki, dövlət hər bir vətəndaşın icbari ümumi
оrta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Dövlət təhsil
müəssisələrində hər bir təhsilalan pulsuz ümumi təhsil
almaq hüququna malikdir. Dövlət оrta iхtisas təhsilində
və ali təhsilin hər bir səviyyəsində qanunvericiliyə
uyğun оlaraq təhsilalanların yalnız bir dəfə pulsuz təhsil
almaq hüququnu təmin edir.
Şagirdlərin ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu
və yerdəyişməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil
nazirinin 20 iyun 2014-cü il tarixli 738 nömrəli əmri ilə
təsdiq edilmiş “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil
müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” ilə
tənzimlənir.

GÖMRÜK
MƏSƏLƏLƏRİ
Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının
(xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanları tərəfindən
verilmiş, ali təhsil proqramının uğurla bitirilməsini
təsdiq edən, bu və ya digər dərəcə verən hər hansı
sənədin, diplomun, yaxud başqa bir şəhadətnamənin)
tanınması və onların ekvivalentliyinin müəyyən
edilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 13 may 2003-cü il tarixli 64 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində
ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən
edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları” ilə tənzimlənir.
Təhsil ilə bağlı hüquqlar pozulduğu təqdirdə, müvafiq
mərkəzi icra hakimiyyəti olan Təhsil Nazirliyinə
müraciət edin.
Təhsil ilə bağlı hüquqlar, o cümlədən
məktəblərə qəbul və s. məsələlərlə
əlaqədar Təhsil Nazirliyinin “146” Qaynar
xəttinə zəng edə və ya Ümumi və Məktəbəqədər
Təhsil Şöbəsi ilə (Tel: +994 12 599 11 55 daxili 5261)
əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün http://
edu.gov.az/ internet səhifəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

Gömrük məsələləri ilə bağlı sualınız varmı? Fərdlər
üçün gömrük məsələləri barədə məlumat əldə etmək
üçün http://customs.gov.az/az/ferdler-ucun/ internet
səhifəsinə daxil olun.
Gömrük məsələləri ilə əlaqədar hər hansı
sual və ya problemlə üzləşsəniz, “195” Çağrı
Mərkəzi və ya Dövlət Gömrük Komitəsinin
Gömrük Nəzarətinin Təşkili Baş İdarəsi ilə (Tel:+994 12
404 22 00 daxili 0458) əlaqə saxlaya bilərsiniz.

READMİSSİYA
MƏSƏLƏLƏRİ
Readmissiya (geri qəbul etmə) məsələləri və onun icrası
ilə bağlı səlahiyyətli dövlət qurumu kimi isə Dövlət
Miqrasiya Xidməti müəyyənləşdirilmişdir.
Readmissiya prosedurası zamanı üzləşdiyiniz
problemlər və hüquqlarınızın pozulması halları
ilə bağlı , Dövlət Miqrasiya Xidmətinin “919”
Çağrı Mərkəzi və ya Readmissiya məsələləri idarəsi ilə
(Tel: +994 12 565 62 18/19/20/21 daxili 502 və ya 503);
Email: readmissiya@migration.gov.az; rmi@migration.
gov.az) əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Broşürlə bağlı ətraflı suallar və təkliflər üçün:
MOBILAZE layihə ofisi
Səməd Vurğun küç. 43, World Business Centre, 18-ci
mərtəbə
Bakı-AZ 1014, Azərbaycan
Tel: +994 12 597 48 68/71
Email: mobilaze@icmpd.org
www.facebook.com/ICMPDin Azerbaijan

Bu broşür Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən
və Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq
Mərkəz tərəfindən icra edilən “Azərbaycanla
Yerdəyişmə üzrə Tərəfdaşlığın həyata keçirilməsinə
dəstək (MOBILAZE)” layihəsi çərçivəsində nəşr
olunmuşdur. Bu nəşrdə ifadə edilən fikirlər Avropa
İttıfaqının mövqeyini əks etdirmir.
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ŞƏXSİYYƏT
VƏSİQƏSİ/
QEYDİYYAT MƏSƏLƏLƏRİ
“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət
vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 1-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan
Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikası
vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət
vəsiqəsidir. Azərbaycan Respublikasının hər bir
vətəndaşı 16 yaşı tamam olduqdan sonra qanunvericiliyə
uyğun olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün şəxsiyyət
vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi ASAN Xidmət
mərkəzləri və ərazi polis orqanlarının Qeydiyyat
və Şəxsiyyət Vəsiqəsi şöbələri tərəfindən verilir.
Vətəndaşlar yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata alınaraq
şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunurlar.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin 2 növü vardır:
16 yaşına çatanadək vətəndaşa verilən şəxsiyyət
vəsiqəsi;
16 yaşına çatdıqdan sonra vətəndaşa verilən
şəxsiyyət vəsiqəsi.
Məcburi köçkünlər və 16 yaşdan aşağı Azərbaycan

Respublikası vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi
pulsuz verilir.
Bakı şəhərində „ASAN xidmət“ mərkəzləri həftənin
bazar ertəsi - cümə günləri saat 10:00-dan 20:00-dək,
şənbə və bazar günləri isə saat 10:00-dan 17:00-dək
(nahar fasiləsi olmadan) fəaliyyət göstərir. Mərkəzlər
Bakı şəhərində qeydiyyatda olan bütün sakinlərə xidmət
göstərir. Azərbaycanın digər bölgələrində/regionlarında
“ASAN xidmət” mərkəzlərinin iş rejimi fərqli ola bilər.
“ASAN Xidmət” Çağrı Mərkəzinin
xidmətlərindən istifadə etmək üçün
Respublikanın istənilən regionundan stasionar
telefonlardan ödənişsiz, mobil operatorlardan isə
ödənişli olaraq “108” nömrəsini yığa bilərsiniz və ya
http://asan.gov.az/ internet səhifəsi ilə tanış ola bilərsiz.
Ərazi polis orqanlarının qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi
şöbələrində vətəndaşların sənədlərinin qəbulu həftənin
2, 3, 4 və 5-ci günləri (bazar, bazar ertəsi və bayram günləri
istisna olmaqla) saat 10:00-dan 13:00-dək və 14:00dan 19:00-dək, həftənin şənbə günləri isə 10:00-dan
13:00-dək həyata keçirilir. Ərazi polis orqanlarının əlaqə
vasitələri ilə ətraflı olaraq aşağıdakı keçid vasitəsilə http://
www.bpqmi.gov.az/?/az/menu/20/ tanış ola bilərsiniz.
Əlavə məlumat üçün Daxili İşlər Nazirliyinin
Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi
ilə (Tel: +994 12 590 64 31/32) əlaqə saxlaya
bilərsiniz.

TİBBİ
XİDMƏT
Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 10-cu maddəsində
deyilir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ
vardır. Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında
Səhiyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən
tibb müəssisələrində tibbi xidmət pulsuzdur.

MƏŞĞULLUQ
MƏSƏLƏLƏRİ

Uşaqların icbari dispanserizasiyası və
immunoprofilaktikası ərazi üzrə uşaq poliklinikalarında
pulsuz həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 mart
2005-ci il tarixli 38 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
siyahı üzrə imtiyazlı qrupa aid olunan vətəndaşlar
pulsuz dərman reseptləri əsasında 184 adda dərman
preparatları və tibbi ləvazimatlarla pulsuz təmin
edilirlər. Ətraflı siyahı üçün http://sehiyye.gov.az/
imtiyazli-derman-preparatlar.html səhifəsinə müraciət
edin.

Hamilə qadınlar üçün antenatal xidmət ərazi üzrə qadın
məsləhətxanalarında pulsuz həyata keçirilir.

Tibbi yardıma ehtiyac yaranarsa, ərazi üzrə şəhər və
uşaq poliklinikalarına müraciət edə bilərsiniz.
Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardıma ehtiyac
yaranarsa, şəhər və mobil telefonlardan “103”
nömrəsinə zəng edin!
Tibbi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar
hər hansı bir problemlə üzləşsəniz, Səhiyyə
Nazirliyinin “9103” Qaynar Xətt xidmətinə
zəng edə və ya Tibbi Yardımın Təşkili Şöbəsi
ilə (Tel: +994 12 565 12 03; +994 12 441 26 03 daxili
372) əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə
görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti işaxtaran və
işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsi tədbirlərini həyata
keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.
Dövlət Məşğulluq Xidməti yerli idarələri (şəhər,
rayon məşğulluq orqanları və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Məşğulluq Xidməti) və təlim
mərkəzləri vasitəsilə işaxtaran və işsiz vətəndaşların
münasib işlə təmin edilməsi, haqqı ödənilən ictimai
işlərə cəlb olunması, peşə hazırlığı və əlavə təhsili
məqsədi ilə müvafiq tədbirləri həyata keçirir, işsizlik
müavinətinin təyin olunmasını və ödənilməsini
təmin edir və sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan
vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir.
Məşğulluq və əlaqədar xidmətlərlə bağlı hər
hansı sual və ya problemlə üzləşsəniz, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
“142” Çağrı mərkəzi və ya Dövlət Məşğulluq
Xidmətinin +994 12 497 70 36 telefon
nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz yaxud http://ses.
gov.az/ internet səhifəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

ƏLİLLİK
MƏSƏLƏLƏRİ
Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə görə Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti tibbi-sosial
ekspertiza əsasında əlilliyin və 18 yaşınadək
uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun
qiymətləndirilməsi, əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiə tədbirlərinə
ehtiyaclarını müəyyən edən, onların reabilitasiyasını
həyata keçirən orqandır.
Xidmət özünün aparatından, 38 tibbi-sosial ekspert
komissiyaları, 11 əlillərin bərpa mərkəzindən, Bakı
Protez Ortopedik Mərkəzi və onun Gəncə filialından
ibarətdir.
Əlillik və reabilitasiya məsələləri ilə bağlı hər
hansı sual və ya problemlə üzləşsəniz, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
“142” Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

