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Giriş 
 

Sosial müdafiə sistemi səmərəli əmək bazarlarının təşviqi, vətəndaşların məruz 

qaldığı risklərin yüngülləşdirilməsi və əməkhaqqı itkisinə qarşı müdafiə 

qabiliyyətinin gücləndirilməsi vasitəsilə yoxsulluğu və əhalinin iqtisadi həssaslığını 

azaltmağa istiqamətlənmiş proqramlardan ibarətdir.  

Sosial sığorta qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda fiziki şəxslərin itirilmiş əmək 

haqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin konpensasiya edilməsinə, habelə 

itirilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş təminat forması olub, pensiya, işsizlik 

müavinətləri, tibbi sığorta, və digər sosial müavinətləri nəzərdə tutur.  

Sosial müavinətlər qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriyada şəxslərə 

sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq (yaşa görə, əlilliyə görə, sağlamlıq 

imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara, ailə başçısını itirməyə görə, bir yaşınadək 

uşağı olan aztəminatlı ailələrə və s.) və ya birdəfəlik (uşağın anadan olmasına görə, 

dəfn üçün, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün 

müavinət) ödənən pul vəsaitidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sosial müdafiə proqramlarının nə dərəcədə effektiv olması 

onların intensivliyi və əhatəliliyindən asılıdır. İntensivlik dedikdə, faktiki 

benefisiarlara təqdim edilən müavinətlərin orta məbləği, əhatəlilik dedikdə isə, faktiki 

olaraq müavinət alan benefisiarların hədəfə alınan (bu cür təminata ehtiyacı olan) 

benefisiarların hansı hissəsini təşkil etməsi nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda dövlət sosial müdafiə sistemi iki əsas hissədən ibarətdir: i) sosial 

sığorta; və ii) sosial təminat. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sosial təminat, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə sosial müdafiə proqramlarını həyata keçirir. 

Ötən illərdə əhalinin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi və bu məqsədlə sığorta 

pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüş və 

hüquqi baza formalaşdırılmışdır.  

Buna baxmayaraq, mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, sosial müdafiə 

proqramlarının, xüsusilə də sosial müavinətlərin və ünvanlı sosial yardımın 

intensivliyi və əhatəliliyi qənaətbəxş səviyyədə deyil və bu istiqamətdə islahatların 

dərinləşdirilməsinə ehtiyac var.  

 

 

 



 
4 

 

Mövcud vəziyyətin təhlili 
 

Demoqrafik göstəricilər və əmək bazarı 
 

Azərbaycanda əhalinin sayı 2016-ci ilin əvvəlinə 9,7 milyard, şəhər və kənd yaşayış 

məntəqələrinin əhalinin məskunlaşmasında payı isə uyğun olaraq, 53,1 və 46,9 faiz 

təşkil edir. Kənd yaşayış məntəqələrində infrastrukturun nisbətən zəif inkişafı və iş 

imkanlarının məhdud olması ölkə daxilində şəhərlərə miqrasiyanın səviyyəsini 

artırmış və 2003-cü ildə urbanizasiya səviyyəsi 50,7 faizdən 2016-cı ildə 53,1 faizə 

qalxmışdır.  

Ölkə demoqrafik keçid dövrünü yaşayır, belə ki, ötən illər ərzində doğum 

səviyyəsinin yüksək olması və yaşlı əhalinin nisbətinin azalması əhalinin artımına 

səbəb olmuşdur. 2015-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanlar 17,4, ölənlər 5,7 

olaraq qeydə alınmış və nəticədə təbii artım 11,7 olmuşdur1. Əhalinin təbii artımı üzrə 

statistikaya nəzər saldıqda, aydın olur ki, 2002-ci ildən başlayaraq ölkədə doğum 

səviyyəsinin artmasına baxmayaraq, son illər bu göstəricinin aşağı düşməsi müşahidə 

olunmuşdur.  

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsünə əsasən, əmək qabiliyyətli yaşadək əhali 2016-cı 

ildə 22,5%, əmək qabiliyyətli əhali 68,8%, əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı əhali isə 

8,7% qeydə alınmışdır2. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ilin əvvəlinə kişilər 15-62, 

qadınlar 15-58 yaşda; 2015-ci ilin əvvəlinə kişilər 15-62, qadınlar 15-58,5 yaşda; 2016-

cı ilin əvvəlinə isə kişilər 15-62, qadınlar 15-59 yaşda əmək qabiliyyətli hesab edilir.  

Sosial müdafiə xərcləri 
 

Əmək qabiliyyətli əhalinin 70%-ə yaxın olması o deməkdir ki, əhalinin böyük hissəsi 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödəniş edir və dövlətin sosial müdafiə xərcləri 

baxımından yükünü azaldır. Buna baxmayaraq, DSMF-nun gəlirləri nəzərdə tutulan 

xərclərin icrasına kifayət etmir və bu məqsədlə dövlət büdcəsindən transferlər həyata 

keçirilir. Belə ki, 2016-cı ildə DSMF-nun xərcləri 3 078,6 mln manat təşkil etmişdir, bu 

məqsədlə dövlət büdcəsindən 1 100 mln manat transfer edilmişdir, 2014-cü ildə isə bu 

göstəricilər uyğun olaraq 2 928,5 mln manat və 1 142 manat təşkil etmişdir3. Bu o 

                                                           
1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycan Rəqəmlərlə 2016,  
http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/  
2 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycan Rəqəmlərlə 2016,  
http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/ 
3 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, http://www.maliyye.gov.az/node/1128  

http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
http://www.maliyye.gov.az/node/1128
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deməkdir ki, Fondun sosial müdafiə ilə bağlı xərclərinin 30%-dən çoxu dovlət 

büdcəsini hesabına maliyyələşdirilmişdir.  

2017-ci il büdcə layihəsinin təqdimatına əsasən, sosial müdafiə və sosial təminat 

xərclərinə-ölkədə pensiya və müavinətlərin, ünvanlı sosial yardımın, habelə məcburi 

köçkünlərin sosial məsələlərinin və digər sosial tədbirlərin maliyyə təminatına- 2117, 

7 mln manat ayrılmışdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun 2017-ci il üçün xərcləri və gəlirləri 3, 400 mln manat 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bunun 1, 270 mln manat və ya 37,4%-ni dövlət büdcəsindən 

transfertlər təşkil edəcək. Ötən illə müqayisədə DSMF-ə ayırmalar ümumilikdə dövlət 

büdcəsinin sosial müdafiə və sosial təminat xərclərindən 1.9% (24 mln manat) artıqdır. 

Həmçinin,  AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun müvafiq 

orqanları vasitəsilə sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və sosial istiqamətdə digər 

ödənişlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 597,9 mln manat (əvvəlki illə müqayisədə 

42,4 və ya 7,6% çox), AR Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi vasitəsilə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi 

tədbirlərinə isə 242, 2 mln manat (əvvəlki illə müqayisədə 17,8 mln manat və ya 7,9% 

çox) vəsait ayrılmışdır.  

Sosial Sığorta 
 

Qanunvericilik və görülən tədbirlər 

Ölkədə sığorta pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə “2009–2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” çərcivəsində aşağıdakı işlər görülüb: 

2013-cü ilin 11 iyul tarixindən etibarən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 

yaşa görə əmək pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qaydada vahid mərkəzdən 

təyinatına start verilib4. Avtomatlaşdırılmış sistemin tətbiqi DSMF-nin 

fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi, prosesin real vaxt regimində həyata 

keçirilməsi və vaxt itkisinin qarşısının alınması və subyektiv yanaşmaların 

qarşısının alınmasına imkan yaradır. 

- 2014-cü ilin yanvar ayından etibarən “Pensiya+” xidməti istifadəyə verilib. 

Bunun əsas məqsədi vətəndaşların pensiya kartlarından çoxşaxəli istifadəsinin 

təmin edilməsi və ölkədə nağdsız ödənişlərin təşviq edilməsidir5. Beləliklə, 

                                                           
4 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Föndu, 
Vaqif Bayramov, 12.09.2013 
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=358&id=1289  
5 Səs İnformasiya Agentliyi, “Bu gündən “Pensiya+” xidməti istifadəyə verildi” 
 http://sia.az/az/news/social/390102-bu-gunden-pensiya-xidmeti-istifadeye-verildi  

http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=358&id=1289
http://sia.az/az/news/social/390102-bu-gunden-pensiya-xidmeti-istifadeye-verildi
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pensiyaçılar əlavə rüsum və kredit faizi ödəmədən pensiya kartlarında 

əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş hədd daxilinində əlavə vəsaitdən (yaşnız 

nağdsız ödəmələr zamanı) istifadə etmək imkanı əldə ediblər. 

- 2015-ci ilin sonuna ölkə üzrə pensiyaların plastik kartlarla ödənişi prosesi 

tamamlanıb. Kənd yerlərində yaşayan pensiyaçılar da daxil bütün 

pensiyaçıların pensiyasının plastik kartlarla ödənilməsi təmin olunub6. 

- Sığortaedənlərin qeydiyyatının tam avtomatlaşdırılması, sığortaolunanların 

dövlət sosial sığorta sistemində avtomatlaşdırılmış qaydada uçota alınması 

təmin edilməyib. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yeni hazırlanan və 2016-

2020-ci illəri əhatə edən Dövlət Proqramında nəzərdə tutulub. Dövlət Proqramı 

layihəsi bu işlərin 2020-ci ilədədək yekunlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bundan 

başqa Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2020-ci ilədək məcburi dövlət 

sosial sığortası üzrə hesabatlar, sığorta haqqı üzrə sığortaolunanlar haqqında 

məlumatlar elektron qaydada ötürüləcək və qəbul ediləcək, sığortaedənlərdə 

audit elektron qaydada aparılacaqdır. Eyni zamanda ölkə vətəndaşlarının 

pensiya təyinatı üçün hər hansı sənəd təqdim etməsinə ehtiyac olmayacaq.7 

- 2015-ci ildə sığortaedənlərdə auditin elektron formada aparılması tələbinin 

yerinə yetirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi (elektron 

auditin tətbiqi üçün hüquqi bazanın və metodologiyasının hazırlanması) üçün 

Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti çərçivəsində  tvinninq layihəsi Avropa 

Komissiyası tərəfindən təsdiq olunub8. 

- “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin 

islahatı Konsepsiyası”nın tələbinin yerinə yetirilməsi üçün aidiyyəti dövlət 

orqanlarının iştirakı ilə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanun layihəsi 

hazırlanıb.9 

                                                           
 
6 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Föndu, 
“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 2015-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası 
keçirilib”, 19.02.2016 
 http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2210  
 
7 Xalq Qəzeti, “Əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir”, 
08.08.2015 
http://www.xalqqazeti.com/az/news/social/60702  
8 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Föndu, 
“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 2015-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası 
keçirilib”, 19.02.2016 
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2210  
9 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Föndu, 
“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 2015-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası 
keçirilib”, 19.02.2016 

http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2210
http://www.xalqqazeti.com/az/news/social/60702
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2210
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- Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin perspektiv inkişafının aktuar 

modelləşdirmə əsasında proqnozlaşdırılmasının təşkili üçün zəruri daxili 

texniki və institusional potensialın artırılması məqsədilə Dünya Bankı ilə 

birlikdə PROST modelinin sığorta-pensiya sistemində tətbiqi və Avropa 

İttifaqının Avropa Qonşuluq və Əməkdaşlıq Aləti olan TAİEX proqramı 

çərçivəsində “Aktuar tədqiqatlar və pensiya sistemi üzrə modelləşdirmə” 

layihəsi həyata keçirilib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pensiya islahatlarının daha da dərinləşdirilməsi məqsədi ilə 

2016–2020-ci illər üçün yeni Dövlət Proqramının hazırlanması nəzərdə tutulsa da, 

proqram təsdiqlənməyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 noyabr 2014-cü il 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

pensiya təminatı sisteminin islahatı konsepsiyası”nın məqsədi pensiya təminatı 

sisteminin cari, ortamüddətli və uzunmüddətli dövr ərzində maliyyə dayanıqlılığına 

nail olmaqla bərabər, pensiya təminatının vətəndaşların sosial müdafiəsini və layiqli 

həyat səviyyəsini təmin etməsidir. Bu konsepsiyanın həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər 

planına əsasən, könüllü sosial sığorta haqqının ödənilməsi şərtlərinin 2014-2015-ci 

illər ərzində müəyyənləşdirilməsi AR Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna tapşırılıb. 

 

Mövcud Problemlər 
 

Qeyd edək ki, 2013-cü ildə minimum əmək haqqı 93,5 manatdan 105 manata artırılıb. 

Beləliklə 2015-ci ildə minimum əmək haqqı orta aylıq əmək haqqının 22,5%-i 

həcmində olub ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 1 faiz bəndi azdır. Nəzərə alsaq ki, 

Avropa ölkələrində bu göstərici 60% təşkil edir, işləyən vətəndaşların həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə minimum əmək haqqının qaldırılmasına 

ehtiyac var. 

Bundan əlavə, 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə minimum pensiya ölçüsündə 29,4% 

artım qeydə alınıb. Nəticədə 2016-cı ildə müvafiq göstərici 110 manat səviyyəsinə 

çatıb. Digər tərəfdən, təyin olunmuş orta aylıq pensiya məbləği isə 2012-ci illə 

müqayisədə 2016-cı ildə 22,3% artıb. Lakin, inflyasiyanı və devalvasiyanı nəzərə alsaq, 

bu artım kifayət qədər deyil.   

 

                                                           
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2210 
 

http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2210


 
8 

 

 

Cədvəl 1: Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Təyin olunmuş aylıq 

pensiyaların orta məbləği - cəmi 

145,1 152,0 170,5 173,4 177,6 

yaşa görə 160,1 168,5 187,8 192,4 197,6 

əlilliyə görə 126,1 129,8 148,4 149,4 150,3 

ailə başçısını itirməyə görə 101,0 109,2 126,2 130,0 140,4 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2016 

 

Könüllü sosial sığortalanmanın tətbiqi və özəl pensiya fondlarının yaradılması 

məqsədi ilə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə iki qanun layihəsi hazırlanıb. Bu qanun 

layihələrində könüllü sosial sığorta haqlarının toplanması, vəsaitlərin idarə 

edilməsindən formalaşan gəlirlərin fərdi uçotunun aparılması, icraçı şirkətlərə qarşı 

tələblər, investisiya qaydaları, qeyri-dövlət pensiya fondlarının yaradılması, onların 

fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi və idarəetmənin təmini məqsədi ilə 

mexanizmlərin formalaşdırılması, qeyri-dövlət pensiyalarının təyinatı, ödənilməsi, 

prosesə dövlət nəzarətinin istiqamətləri kimi məsələlər  əks olunub10. Ancaq bu 

qanunlar hələki təsdiqlənməyib. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin böyük əksəriyyətində vergidən və sosial 

sığorta ödənişlərindən yayınmaq məqsədilə işçilərin rəsmi əmək haqları faktiki əmək 

haqlarından az təqdim olunur. Bir çox hallarda bu müəssisələr işçilərin əmək haqqını 

minimum əmək haqqı səviyyəsində qeyd edir. Nəticədə, sözügedən işçilərin 

gələcəkdə alacağı pensiya məbləği onların əmək fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi real 

əmək haqqını əks etdirmir və çox aşağı olur. Qeyd etmək lazımdır ki, kiçik və orta 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan əksər müəssisələrdə bu təcrübə mövcud 

olduğuna görə, işçilərin bazarlıq gücü az olur və onlar öz haqlarını tələb edə bilmirlər. 

                                                           
10 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Föndu, 
04.03.2016  
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2248   
 

http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=400&id=2248
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Böyük müəssisələr isə vergi orqanlarının daha yaxın nəzarətində olduğu üçün belə 

hallara daha az rast gəlinir. 

İkinci problem, işəgötürənlərin rəsmi ödəniş məbləğini süni şəkildə azaltmaqla 

yanaşı, bu ödənişləri tam şəkildə dövlət büdcəsinə ödəməməklə Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondu kəsirinə səbəb olmalarıdır. Bu, yerli DSMF orqanlarında rüşvət 

verməklə mümkün olur. Əgər birinci qeyd olunan məsələ işçilərin hüquqlarının 

pozulmasına gətirib çıxarırsa, bu təcrübə büdcədən DSMF-na ödənişlərin məbləğini 

artırmaqla gələcək vergi ödəyicilərinin yükünü artırır. Üçüncü məsələ isə, əmək 

müqaviləsi olmadan çalışan işçilərdir. Bu işçilər isə gələcəkdə bütün növ sosial 

müdafiə mexanizmlərindən məhrum edilirlər. 

Azərbaycanda pensiya sisteminin nisbətən yeni formalaşdığı dövrdə bu istiqamətdə 

ciddi boşluqlar olmuş, nəticədə vətəndaşlar pensiya almaq məqsədilə xüsusilə 

sağlamlıq durumları ilə bağlı saxta sənədlər hazırlamışdır. Digər tərəfdən, ölkədə 

əmək bazarında illeqal fəaliyyətin geniş yayılması və əmək müqaviləsi olmadan 

çalışanların yüksək səviyyəsi DSMF-nun xərclərini qarşılması ilə bağlı müəyyən 

çətinliklər yaradır. Bu səbəbdən, sözügedən halların azaldılması məqsədilə nəzarət 

mexanizmlərinin gücləndirilməsinə və şəffaflığın artırılması istiqamətində 

monitorinq işlərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var.  

 

Sosial Təminat 
 

Ünvanlı sosial yardım 

Əhalinin sosial təminat sisteminin daha da  təkmilləşdirililməsi məqsədi ilə 25 fevral 

2015-ci il tarixində “Ünvanlı dövlət sosial yardımı sisteminin təkmilləşdirilməsi 

haqqında”11 Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Fərman imzalanıb. 

Beləliklə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi  

VEMTAS-ın  (Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi) yaradıb. Bundan başqa 

“Özünədəstək” ünvanlı yardım mexanizminin ölkə üzrə tətbiqinə şərait yaradacaq 

“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanunu”nun 

layihəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında “Sosial Dəstək 

Fondu”nun yaradılması ilə bağlı təkliflər paketi və 2013-cü ilin yanvar ayında 

                                                           
11 “Ünvanlı dövlət sosial yardımı sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında”  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 25.02.2015 
http://www.e-qanun.az/framework/29391  

http://www.e-qanun.az/framework/29391
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Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Qeyd edək ki, hələlik “Sosial Dəstək Fondu”nun 

yaradlması məsələsi təsdiqlənməyib.  

Sosial müavinatların artırılması məqsədi ilə görülən tədbirlər nəticəsində 2012-ci illə 

müqayisədə 2015-ci ildə hər bir ailə üzvünə verilən ünvanlı sosial yardımın (ÜSY) 

həcmi 27% artaraq 145,8 manata yüksəlib. Adambaşına məbləği isə müvafiq dövrdə 

21,4% artaraq 31,8 manata yüksəlib. DSMF-nin məlumatına əsasən, mərkəzi orqanda 

42 ştat vahidi olduğuna görə nazirlik bütün respublikada sui-istifadə hallarının 

aşkarlanması üçün yetərli resurslara malik deyildir. Bu məqsədlə və həmçinin ÜSY –

ın verilməsi prosesinin şəffaflığının təmin olunması məqsədi ilə 2013-cü ildən etbarən 

yardım alanların siyahısının ictimailəşdirilməsinə başlanılıb. Nəticədə sui istifadə 

halları azalıb, 2012-ci illə müqayisədə ÜSY alan ailələrin sayı 21 min və yaxud 15,7% 

azalaraq 2015-ci ilin sonunda 112,6 min olub.  

Ailələrin sosial yardıma olan ehtiyacının müəyyənləşdirilməsi qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Nazirlər Kobineti 11.02.2016-cı il tarixli qərar ilə 

"Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin 

olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na dəyişiklər edib. 

Yeni qaydalarda ÜSY almaq hüququ olan ailələr üçün konkret tələbləri müəyyən 

edilib. Eyni zamanda ÜSY almaq istəyən vətəndaş elektron qaydada Nazirliyə 

müraciət edə bilər. Müraciət zamanı tələb olunan sənədlərin sayı 15-dən 3-ə endirilib. 

ÜSY-ın verilməsindən imtina və yaxud dayandırılması qaydalarında dəyişiklər edilib 

və yeni qaydalara görə kredit götürənlərə və təhsil haqqı ödəyənlərə də sosial yardım 

verilir. Bundan başqa alqı-satqı üçün məhdudiyyət təxminən 20% artırılaraq yaşayış 

minimumunun 12 misli səviyyəsində müəyyən edilib. Həmçinin yeni qaydalara görə, 

1-dən artıq mənzilin (eyni təyinatlı daşınmaz əmlakın) olarsa, sosial yardım 

müraciətinə imtina ediləcək. Lakin, mənzili olmayan üçün mənzil hədiyyə edildikdə 

əvvəlki qaydaların əksinə ÜSY-ın verilməsi dayandırılmayacaq. Qeyd edək ki, 

Azərbaycan Prezidenti 16.03.2015-ci il tarixli "Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikasının 2015ci il 24 fevral tarixli Qanununun tətbiqi haqqında 

sərəncamı ilə ÜSY-ın verilmə müddəti 1 ildən 2 ilə artırılıb.  

Inzibati rayonlara limitlərin tətbiq edilməsi ünvanlı sosial yardımın ehtiyacı olan 

bütün ailələrə çatmasına maneə törədir. Məsələn, 80 mindən çox əhalisi olan Biləsuvar 

rayonunda ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin limiti 80 nəfərdir. Bu rəqəm ümumi 

büdcədə ayrılmış vəsaitin rayonlar üzrə müraciətlərin sayına əsasən bölünməsi 

nəticəsində təyin olunur. 
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Nazirlik tərəfindən açıqlanan məlumata əsasən, ünvanlı sosial yardım alanların 70.5% 

təkrar alanlardır, bu da o deməkdir ki, ÜSY sistemi yardım alanların böyük bir 

qisminin yoxsulluq səviyyəsindən çıxarılmasına kömək edə bilmir.  

Hal-hazırda nazirlik ilə yerli məşğulluq idarələri arasında əməkdaşlıq üçün xüsusi 

mexanizm və lazımi hüquqi baza mövcud deyil. Bu o deməkdir ki, sosial yardım 

alanların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün sistemli bir yanaşma mövcud deyildir. 

Bu istiqamətdə pilot layihənin həyata keçirilməsinə artıq başlanılıb. Bu layihəyə 

əsasən yoxsulluq səviyyəsində yaşayan ailələri işlə təmin etmək və öz sahibkarlıq 

fəaliyyətlərini qurmaları üçün birdəfəlik ödəniş edilir. Əgər bu ödəniş nəticəsində 

onların maddi vəziyyəti yaxşılaşmırsa, onlar ünvanlı ünvanlı sosial yardım almağa 

davam edirlər. Bu layihə iki rayonda həyata keçirilib və növbəti illərdə 

genişləndirilməsi nəzərdə tutulub.  

Ehtiyac meyarı 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı il üçün 25% artırılıb. Lakin, ehtiyac 

meyarının yaşayış minimumunda xüsusi çəkisində geriləmə baş verib. Nəticədə 

müvafiq göstərici 0,5 faiz geriləyərək 77,2% olub. Bir çox sosial göstəricilər üzrə 

dinamika aşağıdakı cədvəldə daha aydın göstərilib. 

 
Cədvəl 2: İşləməyən əhaliyə dövlət tərəfindən təyin olunmuş sosial müavinətlər 

  2012 2014 2016 

Sosial 

müavinət  

təyin 

olunmuş 

 şəxslərin 

sayı, 

 nəfər 

Bir 

nəfərə 

düşən 

orta 

aylıq 

məbləğ, 

manat  

Sosial 

müavinət  

təyin 

olunmuş 

 şəxslərin 

sayı, 

 nəfər 

Bir 

nəfərə 

düşən 

orta 

aylıq 

məbləğ, 

manat  

Sosial 

müavinət  

təyin 

olunmuş 

şəxslərin 

sayı, 

 nəfər 

Bir nəfərə 

düşən 

orta aylıq 

məbləğ, 

manat  

Sosial müavinətlər - cəmi 308831 44,32 316361 49,60 350898 50,73 

o cümlədən:   

yaşa görə 15969 55,00 13356 60,00 13833 60,00 

əlilliyə görə 104043 44,17 118198 49,46 139041 49,50 

ailə başçısını itirməyə görə                                                                                                                 

ailə üzvlərinə  

37995 49,50 38125 55,00 41286 55,00 

16 yaşadək əlil uşaqlara   x x x x x X 

sağlamlıq imkanları məhdud 

olan 18 yaşadək uşaqlara1) 

61693 60,50 62860 67,00 67081 67,00 

dövlət qulluqçularına 

(ömürlük)    

50 27,62 50 34,58 44 44,28 
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kommunal, nəqliyyat və digər                                                                                                                                                          

xidmətlərə görə  

57279 32,11 55516 36,11 54686 43,91 

əmək xəsarəti və ya peşə 

xəstəliyi  nəticəsində 

zərərçəkənlərə aylıq  

kompensasiya 

518 217,79 508 209,63 463 214,40 

uşaqlı ailələrə (aylıq)-uşaqların 

sayı   

21156 10,77 19455 12,50 18521 12,45 

1 yaşadək uşağı olan ailələrə 8342 40,00 6775 45,00 5623 45,00 

beşdən çox uşağı olan qadınlara … … … … 8984 30,00 

valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların 

qəyyumlarına  

747 45,00 553 50,00 467 50,00 

Birdəfəlik müavinətlər - cəmi 122045 x 120839 x 113034 X 

o cümlədən:   

uşağın doğulmasına görə:             

ailələrə      105969 X 101657 X 93441 X 

uşaqlara  111928 70,05 107869 81,17 100261 87,66 

radiasiya qəzası nəticəsində 

zərər çəkərək əlil olmuş 

şəxslərə müalicə üçün (illik)    

5054 161,65 4785 176,74 4609 195,00 

dəfn üçün  1981 100,01 1980 112,09 2341 120,00 

penitensiar müəssisələrində 

cəza çəkməkdən azad edilmiş 

şəxslərə 

3082 334,00 6205 375,88 5823 419,77 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2016 

Cədvəldən də göründüyü kimi 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə sosial müavinat 

təyin edilmiş şəxslərin sayı 13,6%, bir nəfərə müavinat səviyyəsi isə 14,4% artıb. 

  

Cədvəl 3: Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin  

olunmuş ailələrin sayı 

120478 133613 143337 94794 105009 

Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan 

ailə üzvlərinin sayı, nəfər 

541989 589922 625808 415198 451538 
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    onlardan:    

qadınlar 275631 298232 310475 206321 215001 

uşaqlar 270831 291382 303317 213298 226434 

Bir nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı 

dövlət sosial yardımın məbləği, 

manat 

23,66 25,81 28,75 33,32 35,49 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2016 

2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə ünvanlı sosila yardım alan ailələrin sayında 12,8% 

azalma, bir nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləğində isə 50% 

artım baş verib. Nəticədə adambaşına orta göstərici 23,66 manatda 35,49 manata 

yüksəlib. 

 

Prezident təqaüdləri 
 

Qeyd edək ki, 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin təqaüdü alan vətəndaşların sayında 58,6%, şəhid ailələri üçün orta aylıq 

məbləğ 11,5%, Milli qəhrəmanlar üçün 67,7%, müharibə əlilləri üçün isə 66,4% artıb. 

Təqaüd alanların sayının artması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 

ilə 2015-ci ildən etibarən I qurup əlliliyi olan şəxslərə aylıq 60 manat məbləğində 

təqaüdün təsis edilməsidir ki, nəticədə ölkə üzrə 18525 nəfər əlil Prezident Təqaüdü 

alanlar sırasına qoşulub.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2013 - cü il tarixli Sərəncamı ilə 

İkinci Dünya müharibəsində Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı orda olan və 

medal yaxud döş nişanı ilə təltif edilmiş vətəndaşlara Prezident təqaüdü təsis edilib, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2013-cü il tarixli Fərmanına uyğun 

olaraq 2014-cü ilin yanvar ayından etibarən beşdən çox uşağı olan qadınların 

uşaqlarının hər birinə görə aylıq 30 manat müavinət müəyyənləşdirilib, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 mart tarixli Fərmanı ilə I qrup əlillərə aylıq 

60 manat məbləğində Prezident təqaüdü təyin olunub. Bundan başqa Azərbaycan 

Prezidentinin 2014-cü il 18 mart tarixli Sərəncamına uyğun olaraq müharibə əlilləri və 

şəhid ailələrinin ödənişli ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil alan 
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övladlarının təhsil haqlarının 2014-2015-ci tədris ilindən etibarən dövlət büdcəsi 

hesabına ödənilir. 

Cədvəl 4: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri, ilin əvvəlinə 

  2012 2014 2016 

Təqaüd 

təyin  

olunmuş 

şəxslərin 

sayı, 

nəfər  

Bir 

nəfərə 

düşən 

orta 

aylıq 

məbləğ, 

manat  

Təqaüd 

təyin  

olunmuş 

şəxslərin 

sayı, 

nəfər  

Bir 

nəfərə 

düşən 

orta 

aylıq 

məbləğ, 

manat  

Təqaüd 

təyin  

olunmuş 

şəxslərin 

sayı, 

nəfər  

Bir 

nəfərə 

düşən 

orta 

aylıq 

məbləğ, 

manat  

Təqaüdlər - cəmi 34446 119,65 34981 134,47 54623 120,9 

onlardan:   

Şəhid ailələrinə 13628 151,33 13053 178,70 13187 168,73 

Milli Qəhrəman adı verilmiş 

şəxslərə                                                                                                         

186 589,03 182 986,26 176 988,07 

1990-cı ilin 20 yanvar faciəsi 

zamanı şəhid olanların 

ailələrinə  

135 255,74 125 268,88 116 268,10 

1990-cı ilin 20 yanvar 

hadisələri ilə əlaqədar əlil 

olanlara  

298 119,93 318 121,16 315 121,02 

Müharibə əlillərinə  17903 76,42 18281 83,55 19114 127,16 

o cümlədən:   

Azərbaycan Respublikasının 

müdafiəsi zamanı əlil 

olanlara 

11306 74,37 11912 82,62 12636 126,27 

Hərbi xidmət vəzifələrini 

yerinə yetirərkən əlil 

olanlara 

2337 74,57 2504 82,19 3121 126,51 

Ümumi səbəblərdən I qrup                                

əlilliyə görə 

… … … … 18525 60,00 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2016 
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İşsizlik müavinəti 
 

Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə, iqtisadi fəal əhalinin tərkibində 

işsizlərin payı 2015-ci ildə 5% təşkil edir. İşsizlər arasında işsizliyə görə sosial 

müavinət alanların sayı son illərdə 0.5% ətrafında olmuşdur ki, bu göstərici olduqca 

aşağıdır. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə işsizlik müavinətinin əhatəliliyi adətən 20%-

dən yüksək qeydə alınır, ABŞ-da bu göstərici 25% ətrafında, Avropa İttifaqı 

ölkələrində isə 40%-ə yaxındır12. Nəzərə alsaq ki, faktiki işsizlik səviyyəsi rəsmi 

göstəricidən yuxarıdır, (xüsusilə neft qiymətlərinin kəskin düşməsi ilə bağlı iqtisadi 

geriləmə bu rəqəmi artırmışdır) işsizlik müavinəti alanların payı 0.5%-dən də kiçikdir.  

Ümumiyyətlə, məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edən işsizlər 2015-ci ildə 12%-

ə yaxın olmuşdur, bu o dəməkdir ki, əksəriyyət müstəqil şəkildə iş axtarır. Bürokratik 

maneələr səbəbindən, məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edənlərin yalnız 5%-i 

işsizlik müavinəti ala bilir. Belə ki, müavinət üçün çoxlu sayda sənədlərin tələb 

edilməsi və qəsdən administrativ baryerlərin artırılması işsizləri bu orqanlara 

müraciət etməkdən çəkindirir. Bundan başqa, ictimai inamın zəif olması və subyektiv 

yanaşma işsizləri məşğulluq xidməti orqanlarından çəkindirən səbəblər arasındadır. 

Beləliklə, işsizliyə görə sosial müavinətlərin əhatəlilik səviyyəsi olduqca aşağıdır, bu 

məqsədlə işsizlik orqanlarında qeydiyyatın sadələşdirilməsi məqsədəuyğun hesab 

edilir. 

 

 

Əlil, ahıl və məcburi köçkünlərə sosial müavinətlər 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara və 

sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlara sosial xidmət 

göstərilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" 09 yanvar 2013-cü il tarixli 

Sərəncamının öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və nəzərdə tutulan hədəflərə  nail 

olmaq məqsədi ilə 2013-cü ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

tərəfindən 17 prioritet layihənin siyahısı təsdiq edilib. Müəyyənləşdirilmiş 

prioritetlərin icrası üçün Nazirliyin sifarişi ilə qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif 

layihələr həyata keçirib. Layihələrin icrası zamanı  2013-cü ildə 800 nəfər yetkinlik 

yaşına çatmayan uşağa sosial-psixoloji, hüquqi və reinteqrasiya xidmətləri göstərilib. 

1400 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşağın sosial reabilitasiya, aktiv terapiya, 

oyun terapiyası kimi müasir metodlardan istifadə etməklə cəmiyyətə adaptasiyasına 

                                                           
12 Avropa Komissiyası, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1196&newsId=2318&furtherNews=yes  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1196&newsId=2318&furtherNews=yes
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köməklik edilib. Ağır həyat tərzi olan uşaqların və ailələrin sosial xidmətlərə 

əlçatanlığının artırılması, 3-12 yaş arası olan uşaqların sosial kimsəsizliyinin 

profilaktikası məqsəd ilə günərzi mərkəzlər yaradılıb. 2014-cü ildə ƏƏSMN 

tərəfindən göstərilən sosial xidmətlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq ekspertlərlə birlikdə 

minimum standartların hazırlanmasına başlanılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli qərarı ilə 

“Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması 

meyarlarına dair Əsasnamə” təsdiq edilib. Beləliklə əsasnamənin qüvvəyə 

minməsindən əvvəl əlilliyi müəyyən edilmiş və əlillik müddəti başa çatmamış birinci 

dərəcə əlilliyi olan şəxslərin əlilliyi müddətsiz, ikinci və üçüncü dərəcə əlilliyi olan 

şəxslərin əlillik müddəti 5 il, 18 yaşadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğu isə 18 yaşından yuxarı olmamaqla 3 il müddətinə artırılıb. Məqsəd 

vətəndaş-məmur ünsiyyətinin azaldılması, sosial təminat sahəsində şəffaflığın 

artırılması və xidmətlərin əlçatanlığının və keyfiyyətinin artırılmasıdır.  

Avropa İttifaqının maliyyə yardımı ilə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Avstriya Respublikasının Vyana şəhəri İşçi 

Nümayəndəliyi arasında 01 iyun 2015 - 31 may 2017 tarixlərini əhatə edəcək “Sosial 

xidmət təminatının inkişafı” Tvinninq layihəsinin icrasına start verilib. Layihənin 

məqsədi ağır həyat şəraitində yaşamaq məcburiyyətində olanlar üçün sosial 

inklüziyasının yaradılması, bu istiqamətdə qanunvericiliyin və institutsional 

mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə 

verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı”nın icrasının 

təmin edilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin 2014 - cü il üzrə Tədbirlər Planı” hazırlanaraq icra edilib. 

2014-cü ildə yaradılan “Tibbi-Sosial Ekspertiza və Əlillərin Reabilitasiyası 

İnformasiya Sistemi”nin fəaliyyəti nəticəsində əlillik təyinatı prosesinin tam 

avtomatlaşdırılıb. Beləliklə bu sahədə şəffaflıq artırılıb və təkcə 2014-cü ildə ilkin 

əlillik təyin olunanların sayı əvvəlki illə müqayisədə 7660 nəfər, təkrar əlil hesab 

edilənlərin sayı 3940 nəfər azalıb. Eyni zamanda həmin dövrdə tam reabilitasiya 

olunanların sayı isə 1800 nəfər artım baş verib. Bundan başqa  Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun 

qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 14 sentyabr 2015-ci il 
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tarixli Fərmanı ilə ƏƏSMN-nin mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində Tibbi Sosial 

Ekspertiza və Reabilitasiya Alt Sisteminin (TSERAS) yaradılıb. Beləliklə vətəndaşlar 

əlilliyin qiymətləndirilməsinə görə elektron qaydada müraciət, qiymətləndirmənin 

cavabının əldə edilməsi və s kimi imkanlar əldə ediblər.  

Əlil şəxslərin məşğulluğunun artırılması məqsədi ilə görülən tədbirlər çərçivəsində 

2013-cü ildə 28 nəfər, 2014-cü ildə 249 nəfər və 2015-ci ildə isə 473 nəfər əlilliyi olan 

şəxs işlə təmin edilib.  

“Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair Dövlət Proqramı 

(2014-2020-ci illər)” təsdiqlənməyib. Baxmayaraq ki,  Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aidiyətı dövlət qurumlarının 

rəyləri nəzərə alınaraq hazırlanmış “Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsinə dair Dövlət Proqramı (2016-2020-ci illər)” təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncam layihəsi və layihənin maliyyə 

ekspertizasının həyata keçirilməsi haqqında tələb olunan müvafiq hesablamalar 

razılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə 

göndərilib, hələlik dövlət proqramı təsdiqlənməyib. Proqramın təsdiqlənməsinin 

gecikməsi nəzərə alınaraq yeni hazırlanan layihə 2014-2020-ci illəri deyil 2016-2020-ci 

illəri əhatə etməklə nəzərdə tutulduğundan 2 il az müddəti əhatə edir. 

Qaçqın və məcburi  köçkünlərin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli məqsədi ilə 2013-

cü il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 4 Fərman və 

Sərəncam, Nazirlər Kabineti tərəfindən 22 qərar və sərəncam, 2014-cü ildə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 1 Fərman, Nazirlər Kabineti 

tərəfindən 14 qərar və sərəncam, Milli Məclis tərəfindən 1 qanun, 2015-ci ildə isə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 1 Fərman imzalanıb, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti 10 qərar və sərəncam qəbul edilib. Bundan 

başqa “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və 

məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramının (2015-2020) hazırlanıb. Lakin, 

dövlət proqramı hələlik təsdiq edilməyib.  

2015-ci ilin sonunadək ölkə üzrə 49 min ailə və yaxud 243 min nəfər qaçqın və məcburi 

köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb ki, bu da Konsepsiyanın icrası dövründə orta 

hesabla ildə 6035 ailənin və yaxud cəmi 18103 ailənin mənzil şəratinin 

yaxşılaşdırılması deməkdir.  

Qaçqın və məcburi  köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2013-

cü ildə 2244 nəfər daimi, 4404 nəfər isə mövsümi işlə təmin edilib,  570 nəfərə işsiz 
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statusu verilib, 615 nəfərə işsizlik müavinəti təyin edilib, 455 nəfər əmək bazarının 

tələbləri əuyğun peşə peşə kurslarına, 185 nəfər isə ictimai işlərə cəlb olunub. 2014-cü 

ildə 1787 nəfər məcburi köçkün daimi işlə, 1500 nəfər məvsümü işlə təmin olunub, 403 

nəfərə işsiz statusu verilib,  513 nəfərə işsizlik müavinəti təyin edilib. Eyni zamanda 

369  nəfər əmək bazarının tələbləri uyğun peşə kurslarına və 298 nəfər isə ictimai işlərə 

cəlb olunub, 8700 ailə ünvanlı sosial yardımın verilməsi müəyyənləşdirilib. Bununla 

yanaşı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 317 məcburi köçkün sahibkarın investisiya 

layihəsi maliyyələşdirilib. Bu zaman 7,7 milyon manat məbləğində güzəştli kredit 

verilib ki,  nəticədə 545 yeni iş yeri yaradılıb.  

2015-ci ildə 1726 nəfər məcburi köçkün daimi, 400 nəfər mıvsimi işlə təmin olunub, 

383 nəfərə işsiz statusu verilib,  422 nəfərə işsizlik müavinəti təyin edilib, 310  nəfər 

əmək bazarının müasir tələblərinə uyğun peşə kurslarına və 203 nəfər isə ictimai işlərə 

cəlb olunub. Eyni zamanda Sahibkarlığa  Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 286 

məcburi köçkün sahibkaraın investisiya layihəsi maliyyələşdirilib. Bu məqsədlə 5 

milyon manat güzəştli kredit verilib ki, nəticədə 356 yeni iş yeri yaradılıb. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 mart 2016-cı il tarixli 

fərmanı13 ilə “Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Dövlət Sosila Müdafiə Fondu Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyinə birləşdirilib. Beləliklə sosial sahədə 

idarəetmənin optimallaşdırılması tədbirlərinə başlanılıb.  

 

Əməyin mühafizəsi 
 

Ölkədə təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə əməyin 

mühafizəsi və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə Dövlət Proqramının 

hazırlanması nəzərdə tutulsa da hələlik bu proqram qəbul edilməyib. Lakin, aparılan 

marifləndirmə, sahibkarlıq subyektlərinə qarşı tətbiq edilən sanksiyalar və nəzarətin 

artırılması nəticəsində bu sahədə müəyyən dəyişikliklər baş verib. Beləki, 2012-ci illə 

müqayisədə 2015-ci ildə sanitar gigiyena normalarınnın pozulduğu şəraitdə 

                                                           
13 “Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 18.03.2016 
http://www.e-qanun.az/framework/32438  

http://www.e-qanun.az/framework/32438
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işləyənlərin sayında 3%, ağır fiziki əməklə məşğul olanların sayı 14,2%, təhlükəsizlik 

tələblərinə cavab verməyən avadanlıqlarla işləyənlərin sayı isə 29,6% azalıb.   

Qeyd edək ki, 2012-ci illə müqayisədə əməyin mühafizəsinə çəkilən xərclərin həcmi 

34,2% artaraq illik 67,8 milyon manata yüksəlib. Nəticədə istehsalatda bədbəxt 

hadisələr zamanı zərər çəkənlərin ümumi sayı 31,7% azalıb, hər yüz min nəfərə ölüm 

halları isə 5 nəfərdən 3 nəfərə enib.  

Əmək və məşğulluq sahəsində milli informasiya sistemi yaradılması istiqamətində 

işlər davam etdirilir. 2014-cü ilin iyul ayından etibarən əmək müqaviləsi bildirişi üzrə 

elektron informasiya sistemi fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, bu sistem əmək bazarı 

haqqında dolğun və obyektiv informasiya bazası formalaşdırmaqla yanaşı, əmək 

münasibətlərinə real vaxt çərçivəsində və çevik nəzarət imkanı yaradıb. 1 yanvar 

2016-cı il tarixinə elektron informasiya sistemində 68,6 mindən çox işəgötürən 

tərəfindən daxil edilmiş 2,86 milyondan cox bildiriş qeydiyyata alınmışdır. 2015-ci 

ildə 360,6 min iş yeri üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması, 369,6 min iş yeri üzrə 

əmək müqaviləsinə xitam verilməsi halı sistem tərəfindən qeydə alınmışdır14. 

 

Nəticə və Təkliflər 
 

Ötən illər ərzində Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi 

istiqamətində bir sıra uğurlu addımlar atılmış və mövcud qanunvericilik 

təkmilləşdirilmişdir. Digər tərəfdən, mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, ölkədə 

sosial müdafiə proqramlarının əhatəliliyi və intensivliyi qənaətbəxş səviyyədə deyil. 

Bu istiqamətdə mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə müəyyən 

təkliflər irəli sürülmüşdür. 

2015-ci ilin sonuna ölkə üzrə bütün növ pensiyaların plastik kartlarla ödənişi təmin 

edilib. 2015-ci ildə minimum əmək haqqı orta aylıq əmək haqqının 22,5%-i həcmində 

olub ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 1 faiz bəndi azdır. 2014-cü ilin iyul ayından 

etibarən əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sistemi fəaliyyətə 

başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

                                                           
14 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2015-ci il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabat” 
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2016/2015%20HESABAT-%C6%8F%C6%8FSMN.pdf , 09.08.2016  

http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2016/2015%20HESABAT-%C6%8F%C6%8FSMN.pdf
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üçün VEMTAS-ın  (Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi) yaradılıb.“Sosial 

Dəstək Fondu”nun yaradılması təsdiqlənməyib. 

2012-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə hər bir ailə üzvünə verilən ünvanlı sosial yardımın 

(ÜSY) həcmi 27% artaraq 145,8 manata yüksəlib. Adambaşına məbləği isə müvafiq 

dövrdə 21,4% artaraq 31,8 manat olub. 2013-cü ildən etibarən ÜSY alanların 

siyahısının ictimailəşdirilməsinə başlanılıb. 2012-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə ÜSY 

alan ailələrin sayı 21 min və yaxud 15,7% azalıb. ÜSY-ın verilmə müddəti 1 ildən 2 ilə 

artırılıb. ÜSY almaq üçün müraciət zamanı tələb edilən sənədlərin sayı 15-dən 3-ə 

azaldılıb. Ehtiyac meyarının yaşayış minimumuna nisbəti 0,5 faiz geriləyərək 77,2% 

olub. 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə sosial müavinat təyin edilmiş şəxslərin sayı 

13,6%, bir nəfərə müavinat səviyyəsi isə 14,4% artıb. 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı 

ildə minimum pensiya ölçüsündə 29,4% artım olub. Təyin olunmuş orta aylıq pensiya 

məbləği 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə 22,3% artıb. 

Sosial Müdafiə Sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər aşağıdakılardır: 

- Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə 

bağlı konkret şərtlərin tətbiq edilməsi (şərtli nağd köçürmələri) uğurlu praktika 

hesab edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu təcrübədən 

istifadə edilmir. Ünvanlı yardımın konkret şərtlər daxilində verilməsi 

yoxsulluğun aradan qaldırılması və əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına 

istiqamətlənir. Beynəlxalq praktikada ehtiyacı olan ailələrə şərtli nağd 

köçürmələri ilə bağlı tətbiq edilən şərtlərə ailədəki məktəb yaşındakı uşaqların 

təhsildə davamiyyəti və 6 yaşına kimi uşaqların peyvənd edilməsi daxildir.  Bu 

təcrübənin ölkədə tətbiq edilməsi həmçinin yoxsulluğun qeyri-monetar 

aspektlərinin yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. 

 

- ÜSY-ın verilməsinin 1 ildən 2 ilə uzadılması məmur-vətəndaş qarşılıqlı 

ünsiyyətini azaltmaqla administrativ maneələri aradan qaldıra bilər. Nəzərə 

alsaq ki, ÜSY alanların əksəriyyəti (70%) təkrar müraciət edənlərdir, bu yardım 

əhalinin yoxsulluq səviyyəsindən çıxmasına kömək edə bilmir. Bu baxımdan 

müddətin 2 ilə qədər uzaldılması məqsədəuyğundur. Digər tərəfdən, 

beynəlxalq standartlara əsasən, bu istiqamətdə cari vaziyyətin 

qiymətləndirilməsi baxımından 2 il uzun müddət hesab edilir. Belə ki, bu 

dövrdə ailə üzvlərinin əmək haqqı ilə bağlı statusu dəyişə bilər. 
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- Azərbaycanda pensiya sisteminin nisbətən yeni formalaşdığı dövrdə bu 

istiqamətdə ciddi boşluqlar olmuş, nəticədə vətəndaşlar pensiya almaq 

məqsədilə xüsusilə sağlamlıq durumları ilə bağlı saxta sənədlər hazırlamışdır. 

Digər tərəfdən, ölkədə əmək bazarında illeqal fəaliyyətin geniş yayılması və 

əmək müqaviləsi olmadan çalışanların yüksək səviyyəsi DSMF-nun xərclərini 

qarşılması ilə bağlı müəyyən çətinliklər yaradır. Bu səbəbdən, sözügedən 

halların azaldılması məqsədilə nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsinə və 

şəffaflığın artırılması istiqamətində monitorinq işlərinin genişləndirilməsinə 

ehtiyac var.  

 

- Müəssisələrdə məcburi dövlət sosial sığorta ödənişinin 22 faiz olaraq tətbiq 

edilməsi, sığorta ödənişindən yayınma hallarına səbəb olur. Xüsusilə kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının və əmək haqqının faktiki 

göstəricidən aşağı qeydə alınması hallarının qarşısının alınması və KOS 

fəaliyyətinin təşviq edilməsi məqsədilə sosial sığorta ödənişinin 12%-ə 

salınması məqsədəuyğundur. 

  

- Hal-hazırda ƏƏSMN və məşğulluq xidməti orqanları arasında əməkdaşlığın 

mövcud olmaması ÜSY və işsizlik müavinətinin əhatəliliyi baxımından 

müəyyən problemlər törədir. Sözügedən əməkdaşlığın gücləndirilməsi və 

qarşılıqlı fəalliyyət prinsiplərinin müəyyən edilməsi bu istiqamətdə mövcud 

problemin həllinə sistemli yanaşma ilə nəticələ bilər. 

 

- Əmək müqaviləsi olmadan çalışanların sayını azaltmaq məqsədilə 

müəssisələrdə nəzarət və təşviq mexanizmlərinin gücləndirilməsi təklif edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman nəinki sahibkarlıq subyektlərinə qarşı 

nəzarət, həmçinin ümumi əmək prosesinə nəzarət mühüm rol oynayır. Belə ki, 

məmur özbaşınalığı və rüşvətxorluğuna nəzarət xüsusilə gücləndirilməlidir. 

 

- Əlillərin əmək prosesinə daha yaxından cəlb edilməsi və onların uyğun işlə 

təmin edilməsinə nail olmaq məqsədilə nəzarət mexanizmlərinin 

gücləndirilməsinə ciddi ehtiyac var. Qanunvericiliyə əsasən, işçilərin sayı 50-

100 arasında olan müəssisələrdə işçilərin 4 faizi, 100-dən artıq olan 

müəssisələrdə isə 5 faizini əlillər təşkil etməlidir, lakin müəssisələrin 

əksəriyyətində buna riayət edilmir. Bu istiqamətdə sanksiyaların 

sərtləşdirilməsi əlillərin əmək prosesinə cəlb edilməsini sürətləndirə bilər. 
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