
 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri - formal əmək  bazarının  iştirakçıları 

olaraq hansı hüquqlarınızadan imtina         

etmiş olursunuz 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəsyi ilə həyata 

keçirilən "Qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin sosial-iqtisadi əsası 

kimi pensiya sisteminə dair beynəlxalq təcrübənin təbliği" layihəsi 

çərçivəsində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi İctimai Biriliyi 

tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
 Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına  

 Dövlət Dəstəyi Şurası 

İqtisadi və Sosial İnkişaf 

Mərkəzi 



 

  



 

Qeyri-formal məşğulluq qanunvericilikdə 

 

 

 

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasinin 

Qanununun 1-ci maddəsində qeyri-formal məşğullaq aşağıdakı 

kimi təsnifatlaşdırılıb: 

 

qeyri-formal məşğulluq – Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinə uyğun olaraq əmək müqaviləsi (kontrakt) və ya 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq 

mülki hüquqi müqavilə bağlanılmadan müəyyən fəaliyyətin 

yerinə yetirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin və 

mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan 

istifadənin rəsmiləşdirilmədən həyata keçirilməsi, eləcə də 

“Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerli özünüidarəetmə 

orqanlarında uçota durmadan ailə kəndli təsərrüfatının təşkili 

nəticəsində qazanc (gəlir) əldə edilməsi; 

 

İzah: istənilən növ əmək fəaliyyəti ilə, o cümlədən bizneslə, 

ailə təsərüfatına aid işlərlə qanuni formada məşğul olmadıqda 

Siz qeyri-formal məşğuluğun əhatə dairəsinə daxil olmuş 

olursunuz. Başqa sözlə şəxsin məşğulluğuna dair məlumatlar 

məşğul şəxslərin reyestrinə daxil edilmədikdə o, aidiyyatı 

qurumlar tərəfindən qeyri-formal məşğul hesab edilir.  
 

 

 



Qeyri - formal məşğulluğun əsas elementləri 

 

 

Gizli məşğulluğun adətən kiçik müəssisələrdə müşahidə edilməsi;

Əmək qüvvəsinin təhsil səviyyəsinin aşağı olduğu 
icmalarda daha çox yayılması;

Rəsmi fəaliyyətin göstərilməsinə daha az ehtiyacın 
olduğu aşağı kapital tutumlu fəaliyyət sahələrində, 
xüsusi ilə kənd yerlərində daha geniş yayılması;

Ailə təsərüfatlarının qanunvericiliyin tələblərinə 
qarşı daha dayanıqlı olması;

Qeyri-rəsmi əmək bazarına daxil olmaq imkanlarının 
asan və sadə olması; 

Əmək bazarına yeni daxil olanların leqal əmək bazarının 
ilə müqayisədə qeyri-leqal əmək bazarında tələblərin 
daha az olması;

Əmək bazarında qadın əməyinin istifadə olunduğu seqmentlərin 
gizli məşğulluğa daha çox meyilli olması.



 

Qeyri-rəsmi məşğulluq – dünyada 

 

• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) 

araşdırmaları zamanı məlum olub ki, dünyada 1 milyard 800 

milyondan artıq insan qeyri-rəsmi əmək bazarının 

iştirakçılarıdır ki, bu da dünya üzrə cəmi iqtisadi fəal 

əhalinin 50%-dən çoxdur. Onlardan 700 min nəfərinin, 

yaxud 39%-nin gündəlik gəliri 1,25 dollarından azdır. 

 

• BƏT tərəfindən hazırlanmış statistikaya əsasən dünya 

ölkələri üzrə cəmi məşğul əhalinin 61%-i qeyri-rəsmi əmək 

münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Həmçinin qeyri-

rəsmi məşğulluğun miqyası regionlar üzrə ciddi səviyyədə 

dəyişir.  

-      Afrika ölkələri üzrə orta göstərici: 85.8%; 

-      Asiya və Sakit okean ölkələri üzrə orta göstərici: 68.2%; 

-      Ərəb ölkələri üzrə orta göstərici: 68.6%; 

-      Avropa ölkələri üzrə orta göstərici: 25.1% 

-       Cənubi və Şimali Amerika ölkələri üzrə orta göstərici: 40% 

 

Ümumilikdə isə qeyri-rəsmi məşğulluğun 93%-i inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə müşahidə edilir.  

 



Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluq 

 

• İqtisadi fəal əhalinin 

sayı: 5 milyon 74 min 

nəfər, 

• Məşğul əhalinin sayı: 

4 milyon 822 min 

nəfər, 

• Faktiki sığorta 

ödəyicilərinin sayı: 1 

milyon 582 min nəfər. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq əmək müqaviləsi ilə çalışanlar, 

xidməti müqavilə ilə çalışanlar, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan şəxslər, torpaq mülkiyyətçiləri daxil olmaqla qanuni əmək 

və yaxud sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulluq olan hər kəs (ev 

təsərüfatı subyektləri) Məcburi Dövlət Sosial Sığorta ödənişi 

etməlidir. Başqa sözlə əgər bütün bu kateqoriyaya daxil olan 

MDSS ödəyicilərinin sayı yoxarıda göstərilən saydadırsa demək 

ki, məşğul əhalinin 3 milyon 240 min nəfəri qeyri-rəsmi əmək 

bazarının iştirakçılarıdır. Yəni məşğul əhalinin 67,2%-i qeyri 

formal əmək bazarının iştirakçılarıdır.  

Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluq əsasən qeyri-dövlət 

sektorunda müşahidə edilir, hansı ki, bu sektorun ümumi 

məşğulluqda payı 76 faizdir.  

Qeyri-dövlət sektorunda qanuni çalışanların sayı 424 min 

nəfərdir. Yəni bu sahədə çalışanların cəmi 11,6%-nin sosial 

təminat və əmək hüquqlarına çıxış imkanı var.  



 

 

DİQQƏT!  

Sizin əmək fəaliyyətiniz tam və 

yaxud qismən rəsmiləşdirilə 

bilər. Hər iki halın gələcəkdə 

Sizin əleyhinizə işləyəcəyindən 

əmin olun 
 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluğun əsasən yuxarıda qeyd 

edilən iki forması geniş yayılıb. Bir çox işəgötürənlər imitasiya 

edərək öz fəaliyyətlərinin qanuni olduğu görüntüsü yaradırlar. 

Onlar çalışanlarla əmək müqaviləsi bağlasalarda əməkhaqqı 

müqavilədə tam olaraq əks edilmir. Bu yolla sahibkar fiskal və 

vergi öhdəliklərindən yayınmağa çalışır. Nəticədə isə işçi əmək 

və sosial hüquqlarının əhəmiyyətli hissəsindən yararlana bilmir.  

Qeyri-formal 
məşğulluq

Əməyin və yaxud 
sahibkarlıq fəaliyyətin 

tam olaraq 
rəsmiləşdirilməməsi

Əməyin və yaxud 
sahibkarlıq 

fəaliyyətinin qismən 
rəsmiləşdirilməsi



Qeyri-rəsmi məşğulluğu stimullaşdıran faktorlar 

 

 

 

 

 

Hər bir iqtisadiyyatda müşahidə edildiyi kimi, 

Azərbaycanda da əmək bazarının hüquqi strukturu (formal 

və qeyri formal məşğulluq) ən müxtəlif faktorların təsiri 

fonunda formalaşır.  

Qeyri-formal məşğulluğu dəstəkləyən faktorların 

təsbit edilməsi və aradan qaldırılması istiqamətində 

konkret addımların atılması məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr tarixli 

Qeyri-formal 
məşğulluq

Vergi və fiskal öhdəliklərin 
ağırlığı

Biznes mühitinin leqallıq 
səviyyəsinin aşağı olması 

(gölgə iqtisadiyyatının 
miqyasının genişliyi);

Sosial-iqtisadi 
institutların tam 

formalaşmaması;

Sosial-iqtisadi 
münasibətlərinin zəif 

inkişafı 

Pensiya, işsizlikdən 
sığorta və s. sosial təminat 

mexanizmlərinin 
təşviqedici olmaması;

Əmək qüvvəsinin təhsil 
səviyyəsinin aşağı olması; 

Əmək qüvvəsinin təhsil 
səviyyəsinin aşağı olması; 

Nəzarət mexanizmlərinin 
zəif inkişafı. 



Sərəncamı ilə “2019-2030-cü illər üçün Azərbaycan 

Respublikasının Məşğulluq Strategiyası təsdiq edilib.  

 

Məşğulluq strategiyasının prioritetləri 

 

1. Azərbaycanda işsizlikdən sığorta ilə bağlı qanunvericilik 

bazasının daha da təkmilləşdirilməsi və institusional 

sistemin yaradılması; 

2. İşsiz və işaxtaran vətəndaşların sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi, peşə standartlarının hazırlanması və 

tətbiqi, işsizlikdən sığorta sisteminin əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi, bacarıqların inkişafı, virtual 

müəssisələrin (təcrübə müəssisələrinin) yaradılması, 

peşəyönümü sisteminin daha səmərəli təşkili, 

səriştəəsaslı modul təlimin və iş yerində təlimin təşviqi, 

ömürboyu təhsil üzrə milli kvalifikasiya sisteminin 

formalaşdırılması, qeyri-formal və informal təhsil 

vasitəsilə əldə edilmiş səriştələrin tanınması, əlilliyi olan 

şəxslərin məşğulluğu, əmək standartlarının 

yüksəldilməsi, əməkçi miqrantların sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi, ikili peşə təhsili sisteminin (dual study) 

tətbiqi kimi məsələlərin təkmilləşdirilməsi; 

3. əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi və iş 

icazələrinin verilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

4. işəgötürənlərin kadr hazırlığında iştirakını 

stimullaşdırmaq üçün müvafiq normativ hüquqi 

bazanın və iqtisadi həvəsləndirmə mexanizmlərinin 

yaradılması; 



5. iş yerlərində əmək standartları üzrə minimum 

normaların (tələblərin) təmin edilməsinə nəzarətin 

artırılması; 

6. iş yerlərində əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin 

mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət 

olunmasına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi; 

7. əmək bazarı üzrə institusional strukturun əhatə 

dairəsinin və səmərəliliyinin artırılması: 

7.1. “DOST” mərkəzləri çərçivəsində məşğulluq xidmətləri 

ilə bağlı müasir standartlara uyğun yeni xidmət 

modelinin tətbiqi; 

7.2.işəgötürənlərlə məşğulluq orqanları arasında səmərəli 

əlaqənin təşkili mexanizmlərinin hazırlanması; 

7.3.aktiv məşğulluq tədbirlərinin səmərəliliyinin 

artırılması; 

7.4.məşğulluq orqanlarında peşəyönümü tədbirlərinin, iş 

klublarının, virtual müəssisələrin (təcrübə 

müəssisələrinin), səyyar əmək yarmarkalarının və 

qisamüddətli peşə hazırlığı kurslarının təşkili; 

7.5.əlilliyi olan şəxslərə xüsusi məşğulluq xidmətlərinin 

təqdim edilməsi üçün müvafiq infrastrukturun 

yaradılması və peşə reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsinin 

genişləndirilməsi; 

7.6.məşğulluq orqanlarının idarə olunmasının 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə onların, o cümlədən rəhbər 

və mütəxəssislərin fəaliyyətinin keyfiyyət və əmərəliliyini 

qiymətləndirmə sisteminin yaradılması; 

7.7.peşə təhsili müəssisələrinin, o cümlədən işsiz və işaxtaran 

vətəndaşlar üçün regional peşə tədrisi mərkəzləri 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi. 

 



Məşğulluq strategiyasının hədəfləri 

 

- İqtisadiyyatda rəsmi işləyənlərin qeyri-kənd 

təsərrüfatı sahəsində ümumi məşğul əhaliyə nisbətini 

hazırki 48.1%-dən 80 faizə çatdırılması; 

- İşsizliyin 5%-dən 4%-ə azaldılması; 

- əmək bazarında və ya təhsildə olmayan gənclərin 

(15-24 yaş) xüsusi çəkisini 23%-dən 15 faizə 

endirilməsi; 

- Əmək məhsuldarlığının 1 adam/saat üçün 4.4 ABŞ 

dollarında 9 ABŞ dollarına qədər yüksəldilməsi; 

- 2025-ci ildək əhalinin bütün sosial qrupları üçün 

layiqli əməyə nail olmaq, o cümlədən minimum əmək 

haqqının orta aylıq əmək haqqına (hazırda 22%) və 

yaşayış minimumuna (hazırda 75%) olan nisbətinin 

artırılması; 

- 2020-ci ildək aktiv əmək proqramlarına ayrılan 

vəsaitin ÜDM-də xüsusi çəkisinin 10 dəfə artırılması 

(hazırda 0.01%); 

- regional peşə tədrisi mərkəzlərinin sayını 2030-cu 

ilədək 7 ədəd artırılaraq 10-a çatdırılması; 

- 2020-ci ilədək özünüməşğulluq proqramının əhatə 

dairəsinin 6 dəfə artırılması (2017-ci il, 1400 ailə); 

 

 

 

 

 



Qeyri-formal əmək bazarının 

iştirakçısı olaraq nələrdən imtina etmiş 

olursunuz 

 

 Həyat sağlamlığınızı və əməyinin mühafizəsini təmin edən 

əmək şəraitində çalışmaq, habelə belə şəraitin yaradılmasını 

tələb etmək; 

 qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən 

aşağı olmayan əmək haqqı almaq;  

 sosial müdafiə üzrə müavinətlərdən və güzəştlərdən, sosial 

sığorta hüququndan  istifadə etmək; 

 işsizliyə görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövlət 

təminatını almaq; 

 iş vaxtından artıq vaxtda işə cəlb olunduqda əlavə əmək 

haqqını almaq və ya onun verilməsini tələb etmək; 

 əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına 

daxil olmayan işləri, xidmətləri yerinə yetirməkdən imtina 

etmək, belə işləri, xidmətləri icra etdikdə isə müvafiq əlavə 

əmək haqqının verilməsini tələb etmək; 

 mənzil şəraitinin, ailə üzvlərinin sosial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üçün işəgötürəndən müvafiq sosial 

yardımlar almaq; 

 qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş vaxtında çalışmaq; 

 müvafiq peşələr (vəzifələr), istehsalatlar üzrə iş yerlərində 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qısaldılmış iş vaxtında 

çalışmaq; 

 qanunvericiliklə müəyyən olunmuş həftələrarası istirahət 

günlərindən istifadə etmək; 



 hər il minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas 

məzuniyyətdən və müvafiq hallarda əlavə, sosial, ödənişsiz, 

təhsil məzuniyyətlərindən istifadə etmək; 

 əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi zamanı əmlakına və 

səhhətinə dəyən ziyanın ödənilməsini tələb etmək; 

 işəgötürən tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada məcburi sosial sığorta və istehsalatda bədbəxt 

hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunmaq, 

habelə hər hansı başqa növ sığorta qaydalarından istifadə 

etmək; 

 qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada həmkarlar 

ittifaqlarının, ictimai birliklərin üzvü olmaq; 

 əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət 

etmək və hüquqi müdafiə olunmaq; 

 iş yeri, vəzifəsi (peşəsi), aylıq əmək haqqı və əmək 

münasibətləri ilə bağlı digər məlumatlar barədə 

işəgötürəndən müvafiq arayışlar almaq; 

 

 

 

Xüsusi qeydlər:  

 

Nəzərə almalısınız ki, Azərbaycan Respublikasında yuxarıda 

sadalanan hüquqlardan yalnız qanuni əmək bazarının 

iştirakçıları yararlana bilərlər. 

 

2018-ci ildən başlayaraq işsizliyə görə sığorta mexanizmi 

fəaliyyətə başlayıb. Qanunvericiliyə uyğun olaraq bu hüquqdan 



istifadə edə bilməniz üçün son bir il ərzində əmək fəaliyyətinizi 

rəsmi sənədlərlə təsdiq etməlisiniz. Əks halda Siz işsiliyə görə 

sığorta ödənişi ala bilməyəcəksiniz. 

 

2017-ci ilin iyun ayında qüvvəyə minən “Əmək pensiyaları 

haqqında” yeni qanuna uyğun olaraq vətəndaş iki halda pensiya 

hüququ əldə edir.  

I. İşlədiyi illər ərzində ödədiyi məcburi dövlət sosial 

sığorta ödənişlərinin cəmi mimimum pensiya 

kapitalı tələbindən artıq olduqda; 

II. Minimum 25 illik sığorta sıtajı təqdim etdikdə. 

Göründüyü kimi hər iki halda Sizdən rəsmi əmək fəaliyyəti 

tələb edilir. 

  

Yaxın gələcəkdə kütləvi şəkildə tətbiqi nəzərdə tutulan icbari 

tibbi sığorta hüququndan da daha çox rəsmi əmək fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslər istifadə edə biləcəklər. 

 

Əmək fəaliyyətinizi və gəlirlərinizi rəsmi şəkildə sübut edə 

bilmədiyiniz halda Sizlər dövlət vəsaiti hesabına həyata 

keçirilən güzəştli qiymətlərlə mənzil layihələrindən, ipoteka 

kreditlərindən yaralana bilmirsiniz.  

 

 

 



D   
Dəyərli Azərbaycan vətəndaşları ! 

 

Əmək hüquqlarınızın etibarlı müdafiəsi, sosial müdafiə 

mexanizmlərinə çıxış imkanlarınızın artırılması, ailə gəlirlərinin 

dayanıqlığının təmin edilməsi, yaşlılıq dövrünüzdə etibarlı sosial 

təminatınızın mümkünlüyü Sizin bu gün əmək hüquqlarınızın 

təmin edilməsi üçün ortaya qoyduğunuz səylərinizdən birbaşa 

asılıdır. 


