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İstiqamətləri 

 

CESD Tədqiqat Qrupu  
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Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil 

edilməsinin faydaları 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin bir neçə 

üstünlüyü vardır. İlk olaraq, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər idarəçilik səviyyəsində fəaliyyət 

göstərərsə, onlar həmin təşkilat daxilində işləyən və işləmək istəyən əməkdaşlar üçün münasib 

şəraitin yaradılması üçün ciddi işlər görə bilər. Bundan başqa, idarə heyətində sağlamlıq 

imkanları məhdud şəxslərin olması təşkilatın öz imici üçün də faydalıdır. Bu, həmin qurumun 

sosial müxtəliflik prinsipini üstün tutduğunu göstərib, korporativ sosial məsuliyyətin yüksək 

dərəcədə olmasından xəbər verə bilər. Digər üstünlük isə bundan ibarətdir ki, bu qəbildən olan 

idarəçilər mövcud xidmətlərin sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin ehtiyaclarına 

uyğunlaşdırılmasında önəmli rol oynaya bilərlər. 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin məşğulluğu sahəsində mövcud 

vəziyyət və qanunvericilik 

2015-ci il hesabatına görə, ölkədə 568,149 sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşlar yaşayır ki, 

onlardan da yalnız 365,750 nəfərinin müəyyən iş stajı vardır. Mövcud qanunvericilikdə sağlamlıq 

imkanları məhdud işləyən şəxslər üçün müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət 

qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında qanunun 2. Maddəsinə 

əsasən, bu qəbildən olan şəxslər qısaldılmış iş vaxtı müddəti nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, dövlət 

qulluğunda olan I və II qrup əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərə həftədə 

36 saat iş vaxtı müəyyən edilir.  

 

Mövcud qanunvericilikdə bir şəxsin sırf sağlamlıq imkanları məhdud olmasına görə işə 

götürülməməsi qadağandır. 1992-ci ildə qəbul edilən Əlilliyin profilaktikası və əlilliyi olan 

şəxslər haqqında Akt bu qəbildən olan şəxslərə qarşı ayrı-seçkiliyi qadağan edir. 2007-2015-ci 

illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyasında da bu qrupdan olan şəxslərə 

xüsusi diqqət ayrılmış,  onların əmək bazarına cəlb edilməsi dövlətin prioritet məqsədlərindən 

birinə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, Nazirlər Kabinetinin 213 nömrəli 22 Noyabr 2005-ci il 

qərarına əsasən, 25 nəfərdən çox işçisi olan hər bir təşkilat iş yerlərinin 3%-i (1 yerdən az 

olmamaq şərtilə) bu qrupdan olan şəxslərə ayırmalıdır. Kvotanın tətbiq edilmə mexanizminə 

gəldikdə isə, ilk olaraq şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri müəssisələr üçün kvota ilə müəyyən 

olunmuş iş yerlərinə müvafiq işçiləri göndərir. İşəgötürən işçini qəbul etmədiyi təqdirdə, inzibati 



cərimələr müəssisə rəhbərinin əmək haqqından və ya   digər gəlirlərindən tutulur. 

Problemlər 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin əmək bazarında, o cümlədən də, idarəetmə aparatında 

işləyə bilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, ciddi problemlər qalmaqdadır. Əvvəla, 

Azərbaycanda nə dövlət qurumlarında, nə də özəl sektorda çalışan sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxslərin sayı barədə məlumat olmadığından, onların idarəetmə aparatında nə dərəcədə təmsil 

edildikləri barədə fikir söyləmək də mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sağlamlıq 

imkanları məhdud şəxslərin əmək bazarındakı fəaliyyətinə dair tədqiqatlar da mövcud deyildir 

ki, bu da öz növbəsində müəyyən problemlər yaradır. Tədqiqatın olmaması bu sosial qrupun 

nümayəndələrinin iş təcrübəsi barədə mülahizələr irəli sürməyi çətinləşdirir, onların üzləşdikləri 

problemlərin müfəssəl şəkildə aşkar edilməsini demək olar ki, mümkünsüz edir.  

 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin işlə təmin edilməsi üçün qanunvericilikdə müəyyən 

müddəalar öz əksini tapsa da, həmin qanunların icrası sahəsində problemlər qalmaqdadır. Belə 

ki, bu sahədə əsas problemlərdən biri kvota qanununa idarəetmə aparatındakı müəssisələr 

tərəfindən həmişə əməl edilməməsidir. Baxmayaraq ki,  bu qanunun pozulması nəticəsində 

inzibati cərimələr müəssisə rəhbərinin əmək haqqından və ya   digər gəlirlərindən tutula bilər.  

 

İdarəetmə səviyyəsində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin işləməsinə ciddi maneə törədən 

amillərdən biri kimi müəssisə binalarının infrastrukturunu göstərmək olar. Belə ki, dövlət 

qurumlarının binalarının yalnız bir qismində (əsasən yeni tikilən və bərpa edilən yerlərdə) 

sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün münasib şərait yaradılmışdır. Bir çox binalarda nə 

pandus, nə də xüsusi qaydada döşənilmiş zolaqlar (gözdən əlillər üçün) vardır. Sağlamlıq 

imkanları məhdud şəxslər üçün müyəssər infrastrukturun olmaması qaçılmaz olaraq təşkilatın 

istənilən səviyyəsində bu qəbildən olan şəxslərin işləməsinə ciddi maneəçilik törədir. 

 

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün xüsusi şərait 

yaradılmır – onlar digər şəxslərlə eyni mühitdə imtahan verirlər. Bu da öz növbəsində əqli 

cəhətdən imkanları məhdud, habelə, öyrənməkdə və yazı yazmaqda çətinlik çəkən (disleksiyadan 

əziyyət çəkənlər) şəxslərin imtahanı uğurla verməsində problemlər yaradır. Beynəlxalq Təcrübə 

 



Böyük Britaniya 

Bu ölkədə qanunvericilik sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşlara qarşı əmək bazarında 

diskriminasiyanı qadağan etməklə yanaşı, işləyən belə şəxslərə işəgötürən tərəfindən münasib 

şəraitin yaradılmasını da məcbur edir. 1 Münasib şərait deyilərkən, qanunda bu qəbildən olan 

uyğunlaşdırmalar nəzərdə tutulur - adekvat treyninqlə təmin edilmək, iş saatlarını işçinin istəyinə 

mümkün qədər uyğunlaşdırmaq və tibbi müalicə ilə bağlı qısa və uzun müddətli fasilələrin 

götürülməsinə icazə vermək. Lakin şirkətlər sağlamlıq imkanları məhdud işçini öz büdcəsi 

hesabına dəstəkləyici texnologiyalar ilə təmin etmək məcburiyyətində deyildir, hərçənd bunu 

dövlətdən verilən subsidiyalar hesabına edən şirkətlər da mövcuddur. 

 

Təşviqedici üsullar arasında Britaniyada ən geniş yayılanı vergi güzəştləri və maliyyə dəstəyidir. 

İlk olaraq vergi güzəştlərinə nəzər yetirək. Gəlir və Gömrük Qurumu (Azərbaycandakı Vergilər 

Nazirliyi və Gömrük Komitəsinin ekvalenti) şirkətlər üçün nəzərdə tutulan direktiv hazırlayaraq, 

orada sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşları işlə təmin edən şirkətlərə verilən güzəştlər 

haqqında məlumat yerləşdirir. 2 Sağlamlıq imkanları məhdud şəxsi işə götürən şirkət onun üçün 

münasib şərait yaradan zaman əlavə xərc (məsələn, dəstəkləyici texnologiya almaq, şirkət 

binasında panduslar quraşdırmaq) çəkirsə, dövlət tərəfindən ona vergi güzəşti edilir. Məsələn, əlil 

arabasından istifadə edən şəxsi işə götürən sahibkar onun üçün £10,000 (21,000 manat) xərc çəkir 

və onun illik verməli olduğu verginin həcmi £100,000-dirsə (210,000 manat), sahibkardan 

£90,000 (189,000 manat) dəyərində vergi tutulur.  

 

Digər maraqlı siyasət bundan ibarətdir ki, Böyük Britaniyada sağlamlıq imkanları məhdud 

insanları işə götürən qurum və şirkətlərə Əmək və Pensiya Departamenti tərəfindən fərqlənmə 

nişanı verilir ki, bu da həmin qurumda korporativ sosial məsuliyyətin yüksək dərəcədə 

olmasından xəbər verməklə yanaşı, sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün həmin müəssisədə 

münasib şəraitin yaradıldığını göstərir.  

 

2010-cu ildə qəbul edilən Bərabərlik Aktının dövlət qurumları önündə qoyduğu öhdəliklərdən 

biri də, işçi qüvvəsinə mümkün qədər sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşları əlavə etməkdir. 

Hər il 250 nəfərdən çox işçisi olan dövlət və ictimai sektor qurumları işçi qüvvəsinin tərkibini 

ictimaiyyətə açıqlamalıdır.  

                                                        
1 Bərabərlik Aktı 2010 
2 Disability Tax Guide (2016)  



 

Work Choice (İş Seçimi) sırf olaraq sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşların işlə təminatın 

dəstək vermək üçün fəaliyyət göstərən məşğulluq proqramıdır. Proqrama üzv olan sağlamlıq 

imkanları məhdud şəxslərə müxtəlif xidmətlər göstərilir ki, bu da onların iş tapmasında rol 

oynayır. Xidmətlərə işə qəbul zamanı müsahibə mərhələsinə hazırlıq, treyninq və şəxsi inkişafla 

bağlı proqramlar daxildir. Bura üzv olan şəxsi sahibkar işə götürən zaman, sahibkara dövlət 

tərəfindən birdəfəlik £2,275 (4,775 manat) məbləğində ödənc verilir. 3 

Türkiyə 

Türkiyədə sağlamlıq imkanları məhdud insanların məşğulluğu istiqamətində kifayət qədər 

çoxsaylı proqramlar icra edilməkdədir. Özəl sektorun da dövlət orqanları ilə əməkdaşlığı 

məşğulluq siyasətinin nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindəndir. 2015-ci il göstəricilərinə əsasən, 

ölkədə təxminən 95,000 sağlamlıq imkanları məhdud şəxs əmək bazarında işləyir. 4 

 

Azərbaycan kimi Türkiyədə kvota sistemi mövcuddur. 50 nəfərdən çox işçisi olan şirkətin işçi 

qüvvəsinin 3%-i sağlamlıq imkanları məhdud insanlardan ibarət olmalıdır. Bu faiz dərəcəsi 

dövlət qurumları üçün 4%-dir. Bu tələbə əməl etməyən təşkilatlar doldurmadığı hər bir yer üçün 

hər ay dövlətə 2,095 lirə (1,114 manat) cərimə ödəməlidir.  

 

Dövlət orqanlarına qəbul imtahanı sahəsində qonşu dövlət 2011-ci ildə ciddi irəliləyiş əldə edə 

bilmişdir. Belə ki, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı" adlanan bu imtahanda sağlamlıq 

imkanları məhdud iştirakçılara əlavə vaxt, köməkçi vasitələr və xüsusi qaydada hazırlanan 

materiallar verilir. İmtahanın özü isə ayrı zalda aparılır. 2011-ci ildə ilk dəfə tətbiq olunan zaman 

bu imtahan vasitəsi ilə dövlət orqanlarına 5,000 sağlamlıq imkanları məhdud şəxs qəbul 

olmuşdur. 

ABŞ 

2015-ci il məlumatına əsasən, ABŞ-dakı sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin 17,5%-i əmək 

bazarında fəal olmuşdur.5 Bu qrupdan olan insanların əmək bazarına inteqrasiyası istiqamətində 

ABŞ-da həyata keçirilən siyasət Britaniyadakından ciddi dərəcədə fərqlənməsə də, özünəməxsus 

çalarlara da malikdir. ABŞ-dakı siyasətin maraqlı cəhətlərindən biri sağlamlıq imkanları məhdud 

                                                        
3 Gov.uk (2015)  
4 ISKUR (2015). Annual Statistical Bulletin. Ankara 
 



insanlar üçün dövlət qulluğunda xüsusi olaraq ayrılmış rəqabətsiz iş yerləridir (non-competitive 

process). Bu proses çərçivəsində müəyyən kateqoriyalı əlillər (ciddi sağlamlıq məhdudiyyəti 

şərtini təmin etməklə)6 iş yerlərinə müraciət etdikdə, həmin yerə başqa heç kəs müraciət edə 

bilməz – məhz buna görə də rəqabət olmur. İşə qəbul olunmaq üçün isə müraciət edən şəxs həmin 

işdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirə biləcək vəziyyətdə olmalıdır. İşə qəbul olunduqda isə, 

sağlamlıq imkanları məhdud şəxs fəaliyyəti növbəti 2 ilin ərzində qanedici olarsa, o, uzun 

müddətli müqavilə əsasında işə götürülür. Bu proses çərçivəsində işə müraciət etməmişdən öncə 

əlilliyi və onun dərəcəsini təsdiq edən sənəd işəgötürən quruma göndərilməlidir. Yalnız həmin 

qurum sənədin düzgünlüyünü təsdiq etdikdən sonra işə müraciət edilə bilər.  

 

Digər nəzərə çarpan praktika isə Seçilmiş İşlə Təmin etmək Proqram Koordinatorlarıdır 

(Selective Placement Program Coordinator). Bir çox dövlət qurumunun daxilində mövcud olan 

koordinator müəssisənin kadrlar idarəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərib, müəssisədə yaranan 

vakansiyaları nəzərdən keçirərək, hansılarının sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün münasib 

olduğunu müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, koordinatorun vəzifəsi həm də müəssisə rəhbərliyinə 

qurumun müyəssərlik dərəcəsinin təkmilləşdirilməsi və iş şəraitinin sağlamlıq imkanları məhdud 

əməkdaşlar üçün daha da əlverişli hala gətirilməsi istiqamətində dəstək verir.  

Təklif və məsləhətlər 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxsin hansısa bir qurumda idarəçilik mövqeyinə gəlməsi üçün 

qurumun mövcud rəhbərliyi bu istiqamətdə ciddi səylər göstərməlidir. Əvvəla, işəqəbul 

prosesində müsabiqə şərtlərinin sağlamlıq imkanları məhdud namizədlərin ehtiyaclarına 

uyğunlaşdırılması və onlara qarşı ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizənin sərtləşdirilməsi başlıca 

təklifimizdir. Mövcud qanunvericilik ayrı-seçkiliyi qadağan etsə də, əməldə bu praktikanın geniş 

yayıldığı heç kəsə sirr deyildir. Dövlət qurumlarının özləri də heç də həmişə bu qanuna əməl 

etmirlər, hərçənd ki, buna görə qanunvericilikdə cərimələr nəzərdə tutulmuşdur. Böyük Britaniya 

və ABŞ təcrübəsinə istinadən deyə bilərik ki, istər dövlət, istərsə də özəl sektorda sağlamlıq 

imkanları məhdud əhalinin işlə təmin edilməsi üçün təşviqedici addımlar mütləqdir. Bu 

istiqamətdə, məsələn, idarəetmə heyətinə sağlamlıq imkanları məhdud şəxsi qəbul edən 

müəssisələrə müəyyən dəstək (məsələn, iş şəraitinin həmin şəxsin xüsusi ehtiyaclarına 

uyğunlaşdırmaq üçün maliyyə vəsaitinin verilməsi) göstərməklə, müəssisə rəhbərliyində əlil 

                                                        
6 Bu kateqoriyaya gözdən əlillik, eşitmə məhdudiyyətinin olması, iflic, hər hansısa bədən 

üzvünün olmaması və s. fiziki-əqli qüsurlar daxildir. 



insanları işə götürməkdə maraq yaratmaq olar. Digər təklifimiz isə idarəetmə qurumlarının 

binalarının müyəssərliyinin artırılması ilə bağlıdır. Yuxarıda qeyd edilən dəstəyi məhz bu 

istiqamətdə də göstərmək mümkündür. Məsələn, pandusların qurulması və xüsusi döşəmələrin 

bina daxilində yerləşdirilməsi xərcləri üçün dövlət qurumlarına mərkəzi büdcədən əlavə vəsait 

ayrıla bilər.  

 

İSİM olaraq hesab edirik ki, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatına işəqəbulu 

barədə məlumatlandırıcı vəsaitlərin kütləvi şəkildə hazırlanması atılmalı olan bir digər addımdır. 

Bu mənada bir neçə xarici ölkənin (Böyük Britaniya və ABŞ) məsələn, təcrübəsində görə bilərik 

ki, dövlət qurumlarının internet səhifələrində sağlamlıq imkanları məhdud şəxsin işə qəbulu, iş 

şəraitinin onun ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması və həmin şəxslərin iş yerində uzun müddət çalışa 

bilməsi üçün atılmalı addımlar haqqında istiqamətləndirici və informativ bukletlər dərc edilir. 

Azərbaycanda belə bukletlərin həm dövlət qurumlarının özləri, həm də onların sifarişi əsasənda 

QHT və beyin mərkəzləri tərəfindən hazırlanması istiqamətindəki işlərin intensivləşdirilməsini 

təklif edirik. Belə bukletlər internetdə və mətbuatda nəşr edilməlidir ki, sağlamlıq imkanları 

məhdud şəxslər məşğulluq sahəsindəki işlərdən və öz haqlarından agah olsunlar.  

 

Böyük Britaniya, Türkiyə və ABŞ təcrübələrində müşahidə edə bilərik ki, dövlət qulluğunda 

(istənilən səviyyədə) iş üçün müraciət edən şəxslərdən xüsusi ehtiyacları olub-olmadığı soruşulur. 

Ehtiyac olduqda, işlə maraqlanan şəxslərə iş barədə məlumatlar xüsusi formada (məsələn, Breyl 

əlifbası) hazırlanıb göndərilir. İntervü mərhələsinə gəlincə isə, əgər namizəd ehtiyac duyarsa, o, 

özü ilə bərabər işarə dilini bilən şəxsi də intervüyə gətirə bilər. Böyük Britaniyada hətta 

intervünün təyin edildiyi vaxtda namizəd sırf sağlamlıq problemlərinə görə iştirak edə bilmirsə, 

o, intervü vaxtının dəyişdirilməsini tələb edə bilər. Azərbaycanda müyəssərliklə bağlı mövcud 

qanunvericilik yuxarıdakı şərtlərə bənzər şərtlər qoysalar da, onlara heç də həmişə əməl edilmir. 

Ümumiyyətlə, təcrübəsini nəzərdən keçirdiyimiz Böyük Britaniya, Türkiyə və ABŞ-da bir oxşar 

praktikanı müşahidə edə bilərik ki, hər üç ölkədə də hüquqi şəxslər və müəssisələr üçün sağlamlıq 

imkanları məhdud insanları işlə təmin etmək istədikdə görülməli olan işlərin siyahısı 

hazırlanmışdır. Başqa sözlə, hüquqi şəxslər və müəssisələr üçün bu sosial qrupdan olan insanlar 

üçün işəqəbul müsabiqəsi və iş şəraitinin onların ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması haqqında 

çoxsaylı informativ xarakterli kitabça və bukletlər mövcuddur. Bu da öz növbəsində 

işəgötürənlərə sağlamlıq imkanları məhdud insanları necə işlə təmin edə biləcəkləri barədə 

informasiya verməklə yanaşı, əlil namizədlərə hansı haqlara malik olduqları barədə məlumat 

verir.  



 

Son olaraq isə təklif edirik ki, dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarında sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxslərin xüsusi ehtiyacları nəzərə alınsın. Bu istiqamətdə Türkiyə təcrübəsindən istifadə etmək 

məqsədəuyğun olardı - dövlət orqanlarına qəbul imtahanı sahəsində qonşu dövlət 2011-ci ildə 

ciddi irəliləyiş əldə edə bilmişdir. Belə ki, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı" adlanan bu 

imtahanda sağlamlıq imkanları məhdud iştirakçılara əlavə vaxt, köməkçi vasitələr və xüsusi 

qaydada hazırlanan materiallar verilir. İmtahanın özü isə ayrı zalda aparılır. 2011-ci ildə ilk dəfə 

tətbiq olunan zaman bu imtahan vasitəsi ilə dövlət orqanlarına 5,000 sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxs qəbul olmuşdur. Azərbaycanda Türkiyə təcrübəsinin reallaşdırılması üçün imkanların 

mövcud olduğunu hesab edirik, çünki qonşu ölkədəki imtahan şərtlərinin yaradılması elə də ciddi 

maddi vəsait tələb etmir.  
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