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Bu hesabat Turin Prosesi 2018-20 çərçivəsində hazırlanmışdır. Müvafiq milli orqanlar bu prosesdə 

iştirak edib və hesabata öz töhfələrini veriblər. Bu hesabat nə ATF tərəfindən köçürülüb nə də formatı 

dəyişdirilib. Bu sənədin məzmunu müəlliflərin məsuliyyətidir və fikirləri mütləq əks etdirmir. Bu 

sənədin məzmununa görə müəlliflər məsuliyyət daşıyır və ATF və ya AB qurumlarının fikirlərini əks 

etdirmir.  
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Bu hesabat Turin Prosesinin ATF yerli mütəxəssisi Əhəd Kazımov tərəfindən hazırlanmışdır. 

Müvafiq milli orqanlar bu prosesdə iştirak edib və hesabata öz töhfələrini veriblər.
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Abreviaturalar 

AZN                Azərbaycan manatı (yerli valyuta) 

ANK                Azərbaycan Nazirlər Kabineti 

DPTT              Davamlı peşə təhsili və təlimi 

İPT                  İkili peşə təhsili 

ATF                Avropa Təlim Fondu 

Aİ                  Avropa İttifaqı 

AİGN            Avropa İttifaqının Gürcüstandakı nümayəndəliyi 

ÜDM              Ümumi daxili məhsul 

GİZ                 Alman Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti 

İİK                  BMTİP tərəfindən hazırlanan İnsan İnkişafı İndeksi 

IKT                 İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

MK                 Məcburi köçkünlər 

BƏT               Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

İPTT               İlk peşə təhsili və təlim 

TN                  Təhsil Nazirliyi 

MN                 Maliyyə Nazirliyi 

ƏƏSMN         Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

QHT               Qeyri-hökumət təşkilatı 

MKÇ              Milli Kvalifikasiya Çərçivəsi 

PYKR             Peşə yönümü və karyera rəhbərliyi 

DÖT              Dövlət-Özəl sektor Tərəfdaşlığı 

KOM             Kiçik və orta müəssisələr 
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TRP               Turin Prosesi 

BMTİP          Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 

ABŞB    Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 

ABŞ      Amerika Birləşmiş Ştatları Dolları 

PTT        Peşə təhsili və təlim 

İƏT        İşə əsaslanan təlim 

A. ÖLKƏ VƏ PTT-YƏ BAXIŞ 

A.1 Ölkə haqqında 

A.1.1 Giriş 

Azərbaycanın milli inkişaf strategiyası ölkənin neft, qaz gəlirlərindən asılılığını azaltmaq və 

müxtəlif insan kapitalına, fiziki infrastruktura və daha güclü institutlara qoyulan investisiyalar 

hesabına xarici zərbələrə davamlılığını gücləndirmək məqsədi daşıyır. Bu yaxınlarda açıqlanan 

İnsan Kapitalı İndeksinə görə, Azərbaycan 157 ölkə arasında 69-cu yeri tutur.  

2018-ci ilin aprelində prezident seçkisindən sonra Azərbaycan hökuməti əhəmiyyətli 

dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bunlara yeni baş nazirin namizədliyi və təhsillə bağlı bir neçə 

əsas cavabdeh nazirlərin təyin edilməsi, Ali Attestasiya Komissiyası, vergi islahatları, kənd 

təsərrüfatı, kənd inkişafı, ətraf mühit, enerji məsələləri və s. daxildir. Yeni hökumətə iqtisadi 

artımı bərpa etmək üçün əsas sektorları davamlı inkişaf etdirmək tapşırığı verildi. Dünya 

Bankının hesabatına görə, 2019-cu ildə təhsilə (13%-ə qədər) və səhiyyəyə (44.5%-ə qədər)  

büdcədən nəzərəçarpan vəsaitlərin ayrılması insan kapitalının inkişafı baxımından vacibdir.1 

Azərbaycan islahatçı dövlətlərin ilk onluğuna yüksəldi və daha çox uğurlu iqtisadi islahatlar 

həyata keçirən ölkə adlandırıldı və bu da “Doing Business” hesabatında ölkənin mövqeyinin 

xeyli yaxşılaşmasına səbəb oldu. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının 

hazırladığı "Doing Business 2019: Təlim və İslahatlar  hesabatına" görə uğurla həyata keçirilən 

islahatlar ölkənin 190 ölkə arasında 25-ci yerə çıxmasına imkan verdi.2 

6 aprel 2019-cu il tarixinə ölkə əhalisi 83.372 nəfər və ya 0.8% artaraq təxminən 10 milyona 

çatdı. Əhalinin 52.8%-i şəhər, 47.2%-i kənd sakinləri, 49.9%-i kişi, 50.1%-i qadındır. 1 dekabr 

                                                      
1https://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan/overview 
2https://azranking.az/en/article/dunya-bankinin-numayendesi-terefinden-doing-business-2019-training-for-reform-
azerbaijan-movzusunda-teqdimati-kecirilib 

https://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan/overview
https://azranking.az/en/article/dunya-bankinin-numayendesi-terefinden-doing-business-2019-training-for-reform-azerbaijan-movzusunda-teqdimati-kecirilib
https://azranking.az/en/article/dunya-bankinin-numayendesi-terefinden-doing-business-2019-training-for-reform-azerbaijan-movzusunda-teqdimati-kecirilib
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2018-ci il tarixinə işləyənlərin sayı dövlət sektorunda 888.1 min nəfər, qeyri-dövlət sektorunda 

665.5 min nəfər  olmaqla 1553,6 min nəfərə çatmışdır.3 

2018-ci ildə ÜDM 1,4% artaraq 79,8 mlrd. AZN olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 

8126,2 AZN (4.780.1 USD) olmuşdur. İnflyasiya səviyyəsi 2.3% aşağıdır.2018-ci ildə xarici 

ticarət dövriyyəsi 31 755,9 mln. ABŞ dolları, ixrac 20290,9 mln. ABŞ dolları, idxal isə 11 465,0 

mln. ABŞ dolları olub. Müsbət büdcə saldosu 8 825,9 mln. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur.  

Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına görə, Azərbaycanın ÜDM-in 44,2 faizi (demək olar 

ki, 35,3 milyard manat) sənayenin payına düşür. Digər sektorlar payına düşən: tikintidə 7,96% 

(6.35 milyard AZN), kənd, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda 5.2% (4.2 milyard AZN), xidmət 

sektorunda istehsal olunan ÜDM-in 9.6%-i (7.67 milyard AZN) ticarət və təmir sahələrində, 

nəqliyyat vasitələrinin, nəqliyyat və anbar təsərrüfatlarının 6,3%-i (5,03 mlrd. manat), 

turistlərin yerləşməsi və iaşə sahələri üzrə 2,2% (1,79 mlrd. AZN), informasiya və rabitə 

xidmətləri üzrə 1,6% (1,24 mlrd. AZN), digər xidmətlər15% (12 mlrd. AZN) təşkil etmişdir.4 

A.2 Peşə təhsili və təliminə baxış 

A.2.1 PTT-yə baxış: təsis və tənzimləmə bazası 

Azərbaycanda rəsmi peşə təhsili dövlət və özəl peşə təhsili müəssisələri, qeyri-rəsmi peşə təhsili 

dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər tərəfindən verilir. Dövlət Məşğulluq Xidməti, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təlim mərkəzlərində işsiz və iş axtaranlar üçün peşə 

təhsili keçirir.  

Bir peşə təhsili müəssisəsi "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əsasən verilmiş lisenziyanı əldə edir. PTT Qanununa görə, Azərbaycan 

Respublikasında fasiləsiz təhsil sisteminin (ömrü boyu öyrənmə) bir sütunu kimi prioritet sahə 

olmaqla, peşə təhsili fərdlərin, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını inkişaf etdirmək, bilik, 

bacarıq və bacarıqların öyrənənlər tərəfindən mənimsənilməsini təmin etmək məqsədi daşıyır 

və onların ixtisas və zəruri səlahiyyətlərinin davamlı inkişafına xidmət edir. 

Formal peşə təhsili dövlət təhsili sənədi verilməsi ilə tamamlanan və başa çatan təhsil forması 

kimi təsvir olunur. Qeyri-rəsmi peşə təhsili, özünütəhsil, təlim və s. vasitəsilə bilik və bacarıq 

əldə etmək formasıdır. Peşə təhsilinin əsas anlayışları "Təhsil haqqında" Qanunda və "Peşə 

təhsili haqqında" qanunda göstərilmişdir. 

Rəsmi PTT müəssisələri növləri aşağıdakılardır: 

1. Peşə mərkəzi 

                                                      
3Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilən məlumatlar 
4Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilən məlumatlar 
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2. Peşə məktəbi 

3. Peşə liseyi 

SOCAR, Azərişıq, Azərsu, Bakumetro, Sumqayıt Kimya Parkı və digər dövlət müəssisələri 

əsasən işçiləri üçün qeyri-rəsmi peşə təhsili verirlər. Bir kurs bitirdikdən sonra məzun təhsil 

verən şirkəti tərəfindən sertifikat alır. Dövlət Məşğulluq Xidməti 2007-ci ildə Bakı şəhərində, 

2008-ci ildə Göyçay rayonunda və 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərində regional peşə təhsili 

mərkəzləri yaratmış və Məşğulluq xidmətlərində qeydiyyata alınmış iş axtaranlar üçün 6 aya 

qədər təlim verir. 

Rəsmi peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarına peşə təhsilinin hər səviyyəsinə uyğun ixtisas 

dərəcəsi göstərilməklə aşağıdakı diplomlar verilir: 

1. Diplom 

2. Fərqlənmə diplomu (fəxri diplom)  

3. Qısamüddətli kursları bitirdikdən sonra sertifikat (6 aydan az) 

Peşə təhsili səviyyələri: 

1. İlkin peşə təhsili / EQF səviyyəsi 2,3 / ISCED 2 - Diplom, Sertifikat 

2. Texniki peşə təhsili / EQF səviyyə 3, 4 / İSCED 2,3 - Diplom, Sertifikat 

3. Ali texniki peşə təhsili / EQF səviyyəsi 5 / ISCED 2, 3, 4 - alt bakalavr diplomu, 

Sertifikat 

Peşə təhsili almaq üçün peşə təhsili müəssisələrinə mərkəzləşdirilmiş qəbul prosesi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 mart tarixli 102 nömrəli qərarı ilə “Peşə təhsili 

müəssisələrinə qəbul qaydaları”na uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi (bundan sonra - TN) 

tərəfindən həyata keçirilir.  

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ixtisas almaq üçün Təhsil Nazirliyinin 

tabeliyindəki peşə təhsili müəssisələrinə qəbulu prosesi ”Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 1 may 2015-ci il tarixli 125 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

Azərbaycan Respublikasında Təhsil Qaydaları"na əsasən həyata keçirilir.  

Əlilliyi olan şəxslərin ixtisas almaq üçün qəbul prosesi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 29 aprel 2002-ci il tarixli 72 nömrəli qərarı ilə "Əlilliyi olan şəxslərin peşə təhsili 
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müəssisələrinə qəbul Qaydaları"na uyğun olaraq həyata keçirilir. Peşə təhsili müəssisələrində 

tədris prosesinin müddəti “Peşə təhsili haqqında” Qanunda göstərilib və 1-ci diaqramda təsvir 

edilmişdir. Peşə təhsilində təhsil müddəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 

aprel 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Peşə təhsilinin bir səviyyəsindən digər 

səviyyəyə keçid Qaydaları”nda da göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında ömürlük təhsil almaq üçün Milli Kvalifikasiya Çərçivəsi (bundan 

sonra MKÇ) Avropa Ali Təhsil Bölgəsinin İxtisası Çərçivəsi və Ömrü boyu Təhsil üçün Avropa 

Maliyyələşdirmə Çərçivəsi (AMÇ) meyarları ilə birlikdə hazırlanmış və Nazirlər Kabinetinin 

18 iyul 2018-ci il tarixli qərarı ilə qəbul edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası TN yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi (PTDA) Azərbaycan 

Respublikasında peşə təhsili sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir və əlaqələndirir və 

Azərbaycan Respublikasının TN yanında peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətini təşkil edir. 

Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi Prezidentin Fərmanı ilə 2016-cı ilin 

aprelində yaradılıb. Agentlik Azərbaycanda peşə təhsili sisteminin inkişafı və tətbiqi ilə yanaşı 

PTT məsuliyyətlərini də öz üzərinə götürüb. Agentlik PTT sisteminin səmərəliliyini artırmaq 

üçün işəgötürənlərlə qurulmuş ortaq dövlət-özəl sektor tərəfdaşlıq çərçivəsində proqramlar 

hazırlayır və həyata keçirir. Agentlik, həmçinin səlahiyyətlərə əsaslanan tədris planlarının 

(proqramlarının) hazırlanması və həyata keçirilməsini təmin edir, ixtisaslı kadr hazırlığını təmin 

etmək və rəqabət qabiliyyətlərini artırmaq üçün ilk tabeliyində olan peşə təhsili müəssisələrinin 

fəaliyyətini təşkil edir və əlaqələndirir, ilkin peşə təhsilini əmək bazarının ehtiyaclarına davamlı 

uyğunlaşdırmaq üçün mövcud bacarıq və karyera yönümlü peşə təhsili və təliminin inkişafını 

təşkil edir, ibtidai peşə təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazasının inkişafı üçün tədbirlər 

görmək, ilkin peşə təhsili müəssisələrində peşə hazırlığının səmərəliliyini artırmaq məqsədilə 

DIAGRAM 1 
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işəgötürənlərlə dövlət-müəssisə birliyi çərçivəsində proqramların işlənib hazırlanması və 

həyata keçirilməsini təmin edir, qeyri-rəsmi üsullarla əldə edilmiş səlahiyyətlərin tanınması 

üçün metodların hazırlayır  və ilkin peşə təhsili sahəsində beynəlxalq proqram və layihələrin 

əlaqələndirilməsini təşkil edir.  

Dövlət Məşğulluq Xidməti iş axtaranlar və işsizlər, habelə əvvəlki iş yerində işləmək 

qabiliyyətini itirmiş insanlar üçün peşə hazırlığı kursları təşkil edir. Qısamüddətli peşə təhsili 

kursları iş axtaranların və işsiz insanların əmək bazarındakı ehtiyaclarını ödəmək və mövcud 

peşə üçün yeni ixtisas əldə etmək və ya yeni peşə üzrə bacarıqlar əldə etməkdə kömək etmək 

üçün hazırlanmışdır. 

Koreya İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Fondunun maliyyə dəstəyinə əsasən Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə yaradılan Bakı Dövlət 

Sənaye və İnnovasiya üzrə Peşə Tədris Mərkəzi 2019-cu ilin sentyabrında fəaliyyətə 

başlamışdır. Bu mərkəz əmək bazarının tələblərinə cavab verən və effektiv peşə təhsili modeli 

quran yüksək ixtisaslı və rəqabətli mütəxəssislər təmin edən beynəlxalq təhsil standartlarına 

əsaslanan peşə təhsili müəssisəsidir. Yeni mərkəz üçün cəlb olunmuş ixtisaslı təlimçilər üç ay 

ərzində Koreyada təlim keçiblər. Yeni Peşə Tədris Mərkəzi ən müasir maddi-texniki baza ilə 

təchiz olunmuş və səkkiz peşə - İKT, avtomobil, mexanika, sənaye qurğuları, elektronika, 

elektrik mühəndisliyi, avtomatlaşdırma və inşaat sektorunda təhsil alan 1000-dən çox tələbə 

üçün təlim verir.Göstərilən hədəflərə çatmaq üçün mərkəz sənaye obyektləri ilə məqsədyönlü 

əməkdaşlıq edir. Koreyalı mütəxəssislərin iştirakı ilə təcrübənin 60-70%-ni təşkil edən çevik 

təlim proqramları və e-peşə təhsili konsepsiyası hazırlanmışdır. Tələbələrin səkkiz ixtisasda 1 

və 3 il təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Məşğulluğun artırılması baxımından qısa 

müddətli ixtisasartırma kurslarının da təşkil ediləcəyi gözlənilir. 

2014-cü ildə yaradılan və müxtəlif ixtisaslar üzrə birillik, ikiillik və qısamüddətli peşə kursları 

təklif edən "Profi-Resurs" özəl peşə təhsili mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəzin əsas 

məqsədi əmək bazarında müvafiq yer axtaran, peşəkar bacarıqları olmayan və yaxşı təlimə və 

praktikaya ehtiyacı olan iş axtaranlar üçün ixtisaslı kadr hazırlamaqdır.5 

Bakı Turizm Peşə Liseyi Turizm və Menecment Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərir və 

rəsmi peşə təhsili verir. Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) QSC, Azərbaycan Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi QSC, "Azərişıq" ASC, "Bakı Metropoliteni" QSC iri dövlət şirkətləri əsasən 

işçilərin tədris mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən təlim və tədris mərkəzləri yaradıblar.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Təlim və Sertifikatlaşdırma İdarəsi 

neft və sənayenin digər sahələri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə 

fəaliyyət göstərir. İdarə peşə təhsili müəssisələrində fərdi peşələr üzrə yeni işçi kadrların 

hazırlanması, SOCAR-ın texniki işçilərinin tələb olunan səviyyəyə yenidən hazırlanması üzrə 

                                                      
5http://pr.edu.az/en/page/about_us 

http://pr.edu.az/en/page/about_us
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təlim keçir, şirkətin müəssisə və təşkilatlarına qəbul olunanlara əməyin mühafizəsi və 

təhlükəsizlik qaydaları, attestasiyadan keçmələri, müəssisələrdə, təşkilatlarda işləyən 

qaynaqçılar və onların beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlaşdırılması barədə təlimatlar 

verir.6 

Peşə təhsili ilə bağlı əsas qanunvericilik: 

1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu 

2. Azərbaycan Respublikasının Peşə Təhsili Qanunu 

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 

4. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Milli Strategiya 

5. Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili üzrə strateji yol xəritəsi 

6. 2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası 

7. Davamlı təhsilin məzmunu, təşkili və hər hansı bir istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə 

müvafiq ixtisas əldə etmə qaydası 

A.2.2 İnstitusional və idarəetmə qaydaları 

Peşə təhsili haqqında qanunda Azərbaycan Respublikasında üç növ (dövlət, bələdiyyə və özəl) 

peşə təhsili müəssisələri fəaliyyət göstərir. 

Peşə müəssisələri Nazirlər Kabinetinin 26 fevral 2019-cu il tarixli qərarı ilə qəbul edilmiş dövlət 

və bələdiyyələr tərəfindən təsis edilmiş Peşə təhsili nümunəvi Əsasnaməsi əsasında hazırlanmış 

əsasnamələri ilə idarə olunur. Sistemdəki islahatlara əsasən peşə təhsili müəssisələri Publik 

Hüquqi Şəxs (PHŞ) olaraq formalaşır. 

İcra orqanının tabeliyindəki ictimai peşə müəssisələri Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin razılığı ilə yaradılır. Bələdiyyə peşə təhsili müəssisələri bələdiyyə tərəfindən 

qurulur. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin nəzdindəki peşə təhsili məktəbləri Nazirlər 

Kabinetinin razılığı ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılır. PTT Qanuna uyğun fəaliyyət 

göstərən özəl peşə təhsili müəssisəsi digər peşə təhsili müəssisələri ilə bərabər hüquqlara 

malikdir və peşə təhsili haqqında dövlət sənədini PTT Qanuna uyğun olaraq verir. 

Dövlət peşə təhsili müəssisələrinə illik qəbul planı yerli müəssisələr, regional maraqlı tərəflər, 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı, İdman və Gənclər Nazirliyi, 

İqtisadiyyat, Maliyyə və Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən rəsmiləşdirilir və plan hər tədris 

ili başlamazdan əvvəl Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. 

                                                      
6http://www.socar.az/socar/en/company/organization/education-training-and-certification-department 

http://www.socar.az/socar/en/company/organization/education-training-and-certification-department
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Peşə təhsili müəssisələrinə rəhbərlər təsisçi təşkilatlar tərəfindən təyin olunur. PTDA, Təhsil 

Nazirliyinin rəhbərliyindəki peşə təhsili müəssisələrində monitorinqi TN-nin "Peşə təhsili 

müəssisələrinin monitorinqi haqqında Əsasnamə"nin 02.03.2018 tarixli F-1/1 əmrinə uyğun 

olaraq həyata keçirir. Monitorinq prosesində Agentliyin nümayəndələri infrastruktur, maddi-

texniki təchizat, tədris keyfiyyəti, davamiyyət və digər məsələləri qiymətləndirir. 

A.2.3 PTT üzrə əsas statistika  

PTT müəssisələrinin sayı: 76 

1. Peşə təhsili mərkəzləri: 24 

2. Peşə liseyləri: 16 

3. Peşə məktəbləri: 23 

4. Peşə təlim mərkəzləri: 1 

5. Həbsxanalarda yerləşən peşə məktəbləri: 9 

6. Xüsusi peşə məktəbi:2 

7. Davamlı peşə təhsili mərkəzi: 1 

 

Gender əsaslı peşə məktəblərinə qəbul statistikası: 

Hazırda 2018-2019 tədris ilində PTT-də təhsil alanların ümumi sayı 13.547 (9804 kişi və 3.743 

qadın) təşkil edir. 

Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən 2018-ci ildə təşkil olunan peşə təhsili kurslarına 

qatılanların ümumi sayı: 2,559 

PTT sektorunda müəllim və təlimatçıların sayı 

1. Ümumtəhsil fənləri müəllimi: 1167 

2. Peşə fənləri müəllimi: 634 

3. Peşə təhsili ustaları: 1266 

Maliyyələşdirmə 

Hazırda Azərbaycanda PTT sistemi əsasən dövlət büdcəsi (96%) tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Peşə təhsili müəssisələri pullu təhsil xidmətləri (pullu qruplar) vasitəsilə büdcədənkənar gəlir 

əldə edir. 

Peşə təhsilinə dövlət xərcləri: 29,2 milyon AZN. Adambaşına 1242 AZN. 
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Ümumi Daxili Məhsulun payı olaraq: 0.04% 

A.2.4 PTT və əsas islahat təşəbbüslərinə baxışı 

Prezidentin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə qəbul edilmiş Azərbaycan 

Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Milli Strategiya və 19 yanvar 2015-ci ildə qəbul edilmiş 

strategiyanın həyata keçirilməsi üçün Tədbirlər Planı. Sənəddə və fəaliyyət planında təhsilin 

bütün sütunları yer alır və peşə təhsili sahəsində islahat prioritetləri vurğulanır. 

Strategiyada göstərilən PTT ilə əlaqəli əsas məqsədlər: 

 Bacarıqlara əsaslanan modul quruluşlu tədris planlarını hazırlamaq 

 Müəllim hazırlığı sistemini inkişaf etdirmək 

 Ömür boyu təhsil sistemini inkişaf etdirmək 

Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi Prezidentin 6 dekabr 2016-cı 

il tarixli Fərmanı ilə qəbul edilmişdir. Sənədə PTT sektoru strategiyası və 2016-2020-ci illər 

üçün fəaliyyət planı, 2025-ci il üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün 

hədəf baxışı daxildir və 2020-ci ilə qədər əldə ediləcək aşağıdakı strateji hədəfləri 

müəyyənləşdirir: 

2020-ci il üçün əsas hədəflər: 

 Əvvəlki təhsilin təsdiqlənməsi. 

 Yetkinlərin təhsil çərçivəsi 

 Nəticəyə yönəlmiş PTT maliyyələşdirilməsi 

 Peşələrin yenilənmiş təsnifatı 

 Əmək bazarının monitorinqi sistemi 

 PTT monitorinqi sistemi 

2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası Prezidentin 30 

oktyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə qəbul edilmişdir. Strategiyada işçi qüvvəsinin bacarıq və 

səriştələrinin inkişafı və əmək standartlarının yüksəldilməsi daxil olmaqla altı əsas istiqamət 

var. 

Strategiyada peşə təhsili ilə əlaqəli əsas hədəflər: 

 Təhsil, iş və ya təlimdə olmayan gənclərin yaşı: 15% 

 Dövlət Məşğulluq Xidmətlərində qeydiyyata alınanların məşğulluğu: 70% 

 İşsizlərə peşə təhsili vermək: 20% 

 Regional peşə təhsili mərkəzləri: 10 

 Əmək bazarındakı bütün peşələr üçün peşə standartlarının hazırlanması 
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 Qeyri-rəsmi  təlimlərin qiymətləndirilməsinin formalaşdırılması 

A.3 PTT-nin konteksti  

A.3.1 Sosial-iqtisadi kontekst 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Avropada demoqrafik cəhətdən gənc quruluşa sahib olan 

azsaylı ölkələrdən biridir. Eyni zamanda, 2018-ci ildə 0-14 yaşlı əhalinin nisbəti 28.4%-dən 

22.5%-ə düşmüş və 15-64 yaş qrupunda 65.8%-dən 70.9%-ə yüksəlmişdir. 14-29 yaş arası 

gənclər ölkə əhalisinin 25,5%-ni təşkil edir.2003-cü illə müqayisədə, 2018-ci ildə 65 yaşdan 

yuxarı insanların nisbəti 6,0%-dən 6,6%-ə yüksəldi. 

Təkcə 2018-ci ildə Ümumi Daxili Məhsulun artımı 1,4%, o cümlədən qeyri-neft sektorunda - 

1,8%, kənd təsərrüfatında - 4,6% təşkil etmiş, 118 mindən çox daimi iş yerləri açılmış, 

iqtisadiyyata 17,2 milyard manat sərmayə qoyulmuş, əhalinin pul gəlirləri 9,2% artmışdır.  

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı hökumətin qarşısında prioritet 

hədəf kimi qoyulmuşdur. Bununla əlaqədar sənayenin inkişafı xüsusi vurğulanmış və 

“Sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Müasir 

tələblərə cavab verən sənaye parkları və sənaye məhəllələrinin yaradılması, ölkə 

iqtisadiyyatının tarazlı inkişafı, innovativ idarəetmə və müasir texnologiyaların tətbiqi, yeni 

istehsal sahələrinin yaradılması və işsizliyin azaldılması ölkənin sənayeləşmə siyasətinin əsas 

prioritetlərindəndir. Beləliklə, sənaye məhəllələrinin əsas hədəfi bölgələrdə kiçik və orta 

sahibkarlığı inkişaf etdirmək və dəstəkləməkdir. 

Azərbaycanda iqtisadi islahatlara sistemli yanaşma prezidentin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş və 

"Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üçün strateji yol xəritələrinin ilkin 

istiqamətləri"ndə tətbiq edilmişdir. Yol xəritələrinə iqtisadiyyatın on bir əsas sektoruna diqqət 

yetirməklə milli iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərinə  kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

və emalı; kiçik və orta müəssisələr (KOM) tərəfindən istehlak mallarının istehsalı, ağır sənaye 

və maşınqayırma, ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesi, logistika və ticarət, əlverişli mənzil, 

maliyyə xidmətləri, rabitə və informasiya texnologiyaları, kommunal xidmətlər (elektrik və 

istilik enerjisi, su və qaz təchizatı), neft və qaz sektorları daxildir: 

Qeyri-ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı, ölkədə xalçaçılıq və ipək kimi ənənəvi sənayenin 

inkişafına da böyük diqqət yetirilir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin 

qorunması və inkişafı üzrə 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı və Azərbaycan 

Respublikasında pambıqçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı icra olunur. 

A.3.2 Miqrasiya və qaçqın axını  

Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında keçmiş Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində 250 mindən 

çox etnik azərbaycanlı Ermənistan Respublikasından deportasiya edildi. Azərbaycan 1990-cı 
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illərin əvvəllərində siyasi və iqtisadi böhran səbəbindən miqrasiya problemləri ilə üzləşmişdi. 

Ərazinin 20%-nin Ermənistan Respublikası tərəfindən işğalı və bunun nəticəsində bir milyona 

yaxın qaçqın və məcburi köçkünün olması iqtisadiyyata dərin təsir göstərdi. Peşə təhsili əsasən 

qaçqın və məcburi köçkünlər tərəfindən təsirə məruz qalıb, çünki onların bir hissəsi peşə təhsili 

məktəblərinin yataqxanalarında və obyektlərində yerləşdirilib. Bu günə qədər Azərbaycanın hər 

yerindəki 31 peşə təhsili müəssisəsində 7000 nəfər, 2000 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi 

yaşayır. 

Eyni zamanda, yeni sosial və iqtisadi münasibətlərə keçidlə əlaqədar olaraq, əmək bazarında 

gərginliyin artması ilə Azərbaycan vətəndaşlarının xaricə miqrasiyası da kütləvi xarakter aldı.  

Sosial-iqtisadi inkişaf və əhalinin həyat səviyyəsinin artması nəticəsində kütləvi miqrasiya 

yavaşladı, lakin “beyin axını” adlandırılan, yüksək təhsilli və ya ixtisaslı insanların başqa 

ölkələrə miqrasiyası əmək bazarına təsir göstərə bilər və gələcək illərdə problemlər meydana 

çıxa bilər. 2018-ci ildə 44 mindən çox əcnəbinin Azərbaycan Respublikası ərazisində 

yaşamasına icazə verildi. Onlardan 26 mindən çoxu kişi, 18 mindən çoxu qadın idi. Ölkədə 

yaşayan əcnəbilərin böyük əksəriyyəti 19-35 (43%) və 36-60 (37%) arasında olan şəxslərdir.  

Azərbaycan Respublikasında üçüncü ölkələrdən gəlmiş və ailə üzvləri ilə birlikdə qaçqın 

statusu almış 84 nəfər var. Qaçqın statusu alan 21 nəfər 0-18 yaş, 17 nəfər 19-35 yaş, 40 nəfər 

36-60 yaş aralığındadır və 6 nəfər 61 yaşdan yuxarıdır.7 

A.3.3 Təhsil sektoru kontekstində 

Hal hazırda yuxarı orta təhsil səviyyəsində bütün proqramlar üzrə 23.522-dən çox tələbə təhsil 

alır.23,000 nəfər peşə təhsili müəssisələrində, 52.000 nəfər peşə kollecində və 165.000 tələbə 

ümumi təhsil proqramlarında qeydiyyatdadır. Birlikdə peşə təhsili müəssisələri və kolleclər orta 

təhsil səviyyəsindəki bütün proqramların 31%-ni təşkil edir; Bütün tələbələrin 9,5%-i peşə 

ixtisas təhsili müəssisələrində proqramlarda iştirak edir. 

Azərbaycanda ibtidai təhsil 6-15 yaş arası məcburidir və 4 yaşından 10 yaşına qədər başlayır. 

Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sistemi bu dövlət və ya özəl müəssisələrdən ibarətdir: 

universitetlər, akademiyalar, institutlar, kolleclər və konservatoriyalar. Ən vacib islahatlardan 

biri "Təhsil haqqında" qanuna uyğun olaraq çox səviyyəli ali peşə təhsil sisteminə keçiddir. 

Müəssisələrin mütəxəssislərin çox səviyyəli təhsili üçün yanaşmalarını seçmək, bu təhsilin 

məzmununu müəyyənləşdirmək və bu fənlər üzrə tədris planlarını tərtib etmək hüququ vardır. 

Yeganə məhdudiyyət, minimum təhsil səviyyəsini qorumaq üçün dövlət təhsil standartlarının 

tələbləri ilə qoyulan məhdudiyyətlərdir. Müəssisələrin muxtariyyət hüququ Təhsil haqqında 

Qanunla təmin edilir. Onlar maliyyə və idarəetmə məsələlərində müstəqillik əldə etmişlər. Buna 

görə də öz maliyyə mənbələrini əldə edə bilərlər. 

                                                      
7Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilən məlumatlar 
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Universitet səviyyəli təhsil: 

Universitet səviyyəsinin birinci mərhələsi - Bakalavr: 

Bu mərhələ dörd il davam edir və Bakalavr Dərəcəsi verir. Bu dövrdə tələbələr seçilən ixtisasın 

əsasını almaqla yanaşı, Humanitar və Təbiət Elmlərini də öyrənə bilərlər. Mütəxəssis Diplomu 

5 ildən sonra mərhələli şəkildə qüvvədən düşür.  

Universitet səviyyəsində ikinci mərhələ - Magistratura 

İki il davam edən və magistr dərəcəsi verən ikinci mərhələdə tələbələr Humanitar və Təbiət 

Elmləri sahəsində dərin bilik və peşə təhsili əldə edirlər. 

Universitet səviyyəsində üçüncü mərhələ: PhD və ya Doktorantura 

Magistratura pilləsinin ən yaxşı məzunları doktoranturaya qəbul olunurlar. Tədrislərini uğurla 

başa vurduqdan (üç il) sonra doktorluq (PhD) dərəcəsi alırlar. 

PTT qanunu Azərbaycanda peşə təhsili sisteminə yenilikçi dəyişikliklər etdi. Qanun qəbul 

edilməmişdən əvvəl peşə təhsili təhsilin bir sütunu və səviyyəsi idi. Qanun peşə təhsilini sütun 

kimi tanıdı və peşə təhsilin  səviyyələrini təqdim etdi (bax Diaqram 1). 

A.3.4 Ömür boyu öyrənmə konteksti 

Ömür boyu təhsil Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı Milli Strategiyasından sonra 

prioritet olmuşdur və qeyd olunur ki, təhsil şagirdlərə texnoloji yenilikləri qəbul etmək, əmək 

bazarında ən yaxşı mövqe tapmaq, ömür boyu təhsil prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi 

seçmək və ətraf mühitə həssaslıqla yanaşmaq imkanı verməlidir. Bu baxımdan təhsil 

infrastrukturu innovasiya və ən son texnoloji tendensiyalara əsaslanan ömürlük təhsil prosesini 

asanlaşdırmalıdır. 

Azərbaycan MKÇ milli ixtisasların sistemləşdirilməsi üçün bir vasitə kimi, Avropa Ali Təhsil 

Bölgəsinin İxtisası Çərçivəsi və Ömrü boyu Təhsil üçün Avropa İxtisas Təqdimetmə 

Çərçivələrinin (AKÇ) meyarlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

Ömür boyu təhsilin əsas bacarıqları hər bir insanın inkişafı, inteqrasiyası və istifadəsi üçün 

zəruri olan bilik, bacarıq, dəyər, yanaşma, fikir və xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən 

çoxfunksiyalı bir sistemdir. Bu bacarıqlar tədris olunan bütün fənlər daxilində icbari təhsil və 

ya təlim sonunda əldə edilməli və ömür boyu təhsilin ayrılmaz hissəsi kimi gələcək təhsildə 

mərkəzi rol oynamalıdır. Ümumiyyətlə, əsas bacarıqlar məzun proqramını bitirdikdən sonra 

əldə edilə bilən ən vacib bacarıqlardır. Əsas bacarıqlar bir təlim kontekstindən digərinə ötürülə 

bilər. 
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Azərbaycan Respublikasında ömür boyu təhsil almaq üçün Kvalifikasiya Çərçivələri (bundan 

sonra - AzKÇ) öyrənənlər, təhsil verənlər və işəgötürənlər üçün hazırlanmış və milli və 

beynəlxalq ixtisaslar arasındakı müqayisənin asanlaşdırılmasına xidmət edən milli ixtisasların 

sistemləşdirilməsi üçün bir vasitədir. AzKÇ konseptual olaraq Avropa Ali Təhsil Bölgəsi 

(AATB) və Ömür Boyu Öyrənmə üçün Avropa Kvalifikasiya Çərçivəsi (AKÇ) meyarlarına 

uyğun olaraq hazırlanmışdır.  

AzKÇ-nin hazırlanması  aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 

AzKÇ-nə daxil olan ixtisaslar Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanunda təsvir 

olunan təhsil pillələri və səviyyələrinə uyğun müəyyən edilmişdir; 

Kvalifikasiyalar şagirdlərdən tələb olunan minimum təlim nəticələri (TN) baxımından təsvir 

edilmişdir; 

İxtisarlar əmək bazarının və peşə standartlarının tələblərinə uyğun hazırlanır; 

Bütün ixtisaslar bilik, bacarıq və muxtariyyət/məsuliyyət baxımından hazırlanır və AzKÇ 

səviyyələrinə istinad edilir; 

Bütün keyfiyyətlər  zəmanətlidir və keyfiyyət zəmanəti gözlənilən TN-nin təsviri, bir insanın 

təlim nailiyyətinin qiymətləndirilməsi və təsdiq olunması daxil olmaqla bütün müvafiq 

prosesləri əhatə edir; 

İxtisas verən təhsil müəssisələrində (qurumlarda) təhsilin keyfiyyətinin təminatı Azərbaycan 

Respublikasının “Təhsil haqqında” Qanunu və digər müvafiq qanunvericilik aktları ilə 

tənzimlənir. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru ixtisasları verən  Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təhsilin və elmi tədqiqatların 

keyfiyyətinin təminatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 fevral 2003-cü il tarixli 857 

nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Elmi dərəcələrin və adların verilməsi qaydaları haqqında 

Əsasnamə" ilə tənzimlənir. 

Bundan əlavə, "Peşə Təhsili Qanunu" və "Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili sahəsinin 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi" böyüklər üçün təhsilin təşkili və peşə təhsili 

müəssisələrində sonrakı təlim kurslarının təşkili üçün müvafiq qanunvericilik bazasının təmin 

edilməsi üçün prioritet istiqamət müəyyən etmişdir. 

A.3.5 Beynəlxalq əməkdaşlıq konteksti: tərəfdaşlıq və donor dəstəyi 

Müxtəlif donor təşkilatlar, PTT sahəsində islahatların aparılması üçün hökumətə dəstək 

verirlər. Layihələrin əksəriyyəti texniki yardım layihələridir və infrastrukturun inkişafına 

dəstək vermir. Azərbaycanda PTT sektorunun ən fəal donorları aşağıdakılardır: 

 Avropa İttifaqı (Aİ) 
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 Avropa Təlim Fondu 

 Almaniyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) 

 British Council 

 Koreya İqtisadi və İnkişaf Fondu 

 Çin hökuməti 

Hazırda peşə təhsili sahəsində yeddi beynəlxalq layihə həyata keçirilir: 

1. Aİ-nin maliyyə dəstəyi ilə BMT İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata keçirilən 

“GəncədəRegional Sənaye Peşə Kompetensiya Mərkəzinin yaradılmasına dəstək 

"layihəsi. - Büdcə 1.600.000 Avro 

2.  Aİ-nin maliyyə dəstəyi ilə BMTİP tərəfindən həyata keçirilən "Lənkəran İqtisadi 

Bölgəsində Regional Model Peşə Təhsil Mərkəzinin yaradılması" layihəsi - Büdcə 

1.444.000 Avro 

3. Almaniyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) tərəfindən Aİ-nin maliyyə 

dəstəyi ilə həyata keçirilən "Qəbələ, İsmayıllı və Qax rayonlarında kənd təsərrüfatı və 

turizmdə dual PTT pilotların yaradılması" layihəsi - Büdcə 2,200,000 Avro 

4. Aİ Yerli İdarəetmə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən "Bərdə Peşə 

Liseyinin Modernləşdrilməsi (BPLM)" layihəsini maliyyələşdirir 1,553,668 Avro 

5. Aİ-nin maliyyə dəstəyi ilə NİRAS tərəfindən həyata keçirilən "Azərbaycanda Peşə 

Təhsili və Təliminin (PTT) İnkişafına Avropa İttifaqının dəstəyi" layihəsi - Büdcə 3 130 

000 avro 

6. British Council ilə Təhsil Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində 

əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində həyata keçirilən layihə - Büdcə 225.000 ABŞ 

dolları 

7. Koreya Eximbank, sənaye peşələri üçün peşə təhsili mərkəzinin yaradılmasını 

dəstəkləyir: yeni emalatxana və yataqxana inşası; avadanlıq təchizatı; səkkiz peşə üçün 

tədris planlarının və dərsliklərin hazırlanması; müəllimlərin təlimi də layihənin bir 

hissəsidir. 

B. İQTİSADİ VƏ ƏMƏK BAZARI MÜHİTLƏRİ 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 
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B.1 PTT, iqtisadiyyat və əmək bazarları 

B.1.1 Əmək bazarındakı vəziyyət 

Azərbaycanda iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin yalnız 33%-i müəyyən rəsmi ixtisaslara malikdir. 

Aİ-nin 2019-cu il üçün Azərbaycanda işgüzar mühit barədə hesabatına görə, işsizliyin 

yaranmasına səbəb təkcə iş yerlərinin olmaması deyil, həm də qloballaşan əmək bazarı üçün 

lazımi bacarıqlara sahib olmayan işçi qüvvəsidir. Əmək bazarı ilə təhsil sistemi arasındakı 

boşluğa görə bir çox hallarda ixtisas/iş/peşəyə uyğun olmayan əmək bazarında işçilərin sayı 

çoxdur. 

2017-ci ildə 2,446,1 min nəfər və ya ümumi məşğul əhalinin 50,7%-i istehsal sahələrində (kənd 

təsərrüfatı və balıqçılıq, sənaye, tikinti) məşğul olmuş, xidmət sahəsində çalışanların sayı 

2376.0 min nəfər olmuşdur və bu da 49.3% təşkil etmişdir.2017-ci ildə təhsildə, məşğulluqda 

və ya təlimlə məşğul  olmayan gənclərin faizi 23% (NEETs) təşkil etmişdir. İşçilərin əksəriyyəti 

iri və orta müəssisələrdə birləşdirilmişdir. 

Məşğulluq xidmətində qeydiyyata alınanların sayı 2018-ci ilin yanvar ayının əvvəlinə 38,5 min 

nəfər olmuşdur. Son illər ərzində işsizlər arasında qadınların xüsusi çəkisi 2017-ci ildə 36,3%-

ə, 2005-ci ildəki 51,6%-ə nisbətən azaldı. 

2005-2017-ci illərdə orta aylıq nominal əmək haqqı və işçilərin əmək haqları 4 dəfə artırılaraq 

528,5 AZN (328 ABŞ dolları) təşkil etmişdir (Mənbə: 

https://www.azernews.az/nation/148307.html). İşlə təmin olunanların 21,5%-i təhsildə, 18,5%-

i ticarətdədir; 13.5% sənayedə, 8.5% səhiyyə və sosial xidmətlər, 7.2% tikinti, 7.0% dövlət 

idarəetmə və müdafiə; 4.6% nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 

3,2% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,6% maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 11.0% 

iqtisadiyyat və digər sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. 

1 yanvar 2019-cu il tarixinə olan ilkin məlumatlara görə, iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayı 

5133.1 min nəfər olmuşdur, onlardan 4879.3 min nəfəri işlə təmin edilmişdir. İşçi qüvvəsinin 

iştirak səviyyəsi şəhər və kənd yerlərində də dəyişir. İşsizlik və fəaliyyətsizlik səviyyəsi 

ümumiyyətlə şəhər yerlərində daha yüksəkdir. Əksinə. kənd yerlərində kənd təsərrüfatı 

sayəsində işçi qüvvəsinin iştirakı yüksəkdir. 

Əmək bazarındakı vəziyyət çox sayda məcburi köçkünün olması ilə daha da çətinləşir. Bütün 

səylərə baxmayaraq məcburi köçkünlərin əksəriyyəti hələ də sabit və davamlı gəlir əldə etmək 

üçün mübarizə aparırlar. Kənd yerlərində məcburi köçkünlər kənd təsərrüfatı müəssisələrində 

işləyir və ya mövcud kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərirlər. Bununla birlikdə, investisiya və 

ya kreditin olmaması məcburi köçkünlərə satış üçün kifayət qədər məhsul istehsal etməyə 

imkan vermir. Beləliklə, bütün kənd təsərrüfatı məhsulları dolanacaq  üçündür. Kənd 

ərazilərindəki bir çox məcburi köçkün hələ də dövlət yardımından və ya xaricdəki qohumların 

pul köçürmələrindən asılıdır. Bunun əksinə olaraq, şəhər yerlərindəki məcburi köçkünlər rəsmi 

https://www.azernews.az/nation/148307.html
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məşğulluq statusu olmayan işlərdə iştirak edirlər. Buraya çox sayda satıcı, tikinti işçisi, təmizlik 

işçisi və digərləri daxildir. 

Ölkədə qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısını almaq üçün Prezidentin 17 mart 2017-ci il tarixli 

"Azərbaycan Respublikasında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2760 nömrəli Fərmanı və Prezidentin 9 oktyabr 2017-ci il tarixli 

3287 nömrəli Fərmanından sonra “Azərbaycan Respublikasında qeyri-rəsmi məşğulluğun 

qarşısının alınması üzrə Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. 

B.1.2 Konkret problemlər və imkanlar: bacarıq uyğunsuzluğu 

İşəgötürənlər tələb olunan bacarıqlara sahib işçilər tapmaq çətin olduğunu iddia edirlər. 

Çatışmazlıq, daha qabaqcıl bacarıq tələb etməyə meylli olan müasir, yenilikçi firmaların 

vəziyyətində daha aydın görünür. İşəgötürənlər təkcə texniki, iş üçün xüsusi bacarıqları deyil, 

həm də idrak bacarıqlarını (savad, say və problem həll etmə) və adekvat sosial-davranış, 

yumşaq bacarıqlar (soft skills) (ünsiyyət, komanda işi, liderlik və müstəqil işləmə bacarığı kimi) 

axtarırlar (Aİ-nin Biznes Mühiti Hesabatı 2019, Azərbaycan). Tələbələr arasında bu 

bacarıqların inkişafı Azərbaycanda təhsil sistemi üçün əsas problemdir və bacarıq boşluğunu 

aradan qaldırmaq üçün vacibdir. 

Əmək bazarı iştirakçılarına (təhsil və təlim müəssisələri, tələbələr, iş axtaranlar, işəgötürənlər 

və ictimai məşğulluq xidmətləri) məlumatlı seçim etməkdə kömək edən əmək bazarı məlumat 

sistemi yoxdur. Bundan əlavə, təhsil sisteminin əmək bazarına daha həssas olması, təhsil 

müəssisələri ilə işəgötürənlər arasında sistemli tərəfdaşlığın gücləndirilməsini tələb edir. 

B.1.3 Konkret problemlər və imkanlar: miqrasiya 

Hal-hazırda ölkədə əmək qabiliyyətli əhalinin sayı ümumi əhalinin 70%-ni təşkil edir. Belə bir 

vəziyyətdə daxili əmək bazarının qorunması və əhalinin məşğulluğu prioritet məsələlərdən 

birinə çevrilmişdir. Ölkədə kifayət qədər kadr potensialı olsa da, yüksək ixtisaslı xarici 

mütəxəssislərə böyük tələbat var. 

Ölkədə əmək miqrasiyası əmək miqrasiya kvotası əsasında tənzimlənir. İş icazələrinin 

verilməsi, habelə əcnəbilərin işlə təmin olunmasına xüsusi razılıq verilməsi yerli ixtisaslı işçi 

qüvvəsinin və ya təlim və yenidən hazırlıq imkanlarının olmamasına səbəb olur. Əcnəbilərin 

immiqrasiyası əsasən əmək miqrasiyası və tələbə hərəkətliliyi ilə əlaqədardır. Sığınacaq 

axtaranların az bir hissəsi miqrantlardır.  

Azərbaycana getdikcə artan (qısamüddətli) miqrant gəlir - 2016-cı ildə əsasən Türkiyə, Rusiya 

Federasiyası və Gürcüstan vətəndaşları üçün 48.500, 2015-ci ildə isə 54.000 müvəqqəti 

yaşamaq icazəsi verildi. Daimi yaşayış icazəsi yalnız ən azı iki il yaşadıqdan sonra verilə bilər. 

Bu icazələrin 3200-dən çoxu 2016-cı ildə verilib. Ümumiyyətlə, Avropa və Aİ-28 getdikcə 

Azərbaycandan gələn miqrantlar üçün cəlbedici məkanlara çevrilməkdədir - hazırda Aİ-də ən 
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azı 42.000 azərbaycanlı yaşayır, baxmayaraq ki, Rusiya Federasiyası həm əsas, həm də mənşə 

ölkəsi (immiqrantlar və geri dönən miqrantlar) olaraq qalır. Bu hesabat üçün toplanmış 

məlumatlara əsasən, Azərbaycandan ümumi mühacirət hələ də mənfidir. Postsovet ölkələri 

arasında 1990-cı illərdən bəri azalma tendensiyası ilə Azərbaycan ən yüksək mühacirət 

nisbətinə sahibdir.  

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən yayımlanan miqrasiya statistikasına görə, son illərdə 

Azərbaycana immiqrasiya səviyyəsi azalmaqdadır. Lakin  mühacirətdə oxşar tendensiyaya görə 

xalis miqrasiya balansı 2008-ci ildən bu yana müsbətə doğru dəyişmişdir.2016-cı il ərzində 

Dövlət Miqrasiya Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 3.233 mühacir 

daimi yaşayış üçün ölkəyə daxil oldu. Elə həmin il 1.711 mühacir ölkəni daimi tərk etdi 

(AZSTAT, 2017c). 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycana gələn immiqrasiya axını digər Avropa ölkələri ilə 

müqayisədə aşağı səviyyədə görünür və 1998-ci ildən bəri ildə 5000 nəfəri keçmir (AZSTAT, 

2016 b).Bununla birlikdə mövcud immiqrasiya statistikasına Azərbaycan vətəndaşları daxil 

deyil (AZSTAT, 2016c), məsələn, geri qayıdan miqrantlar  beynəlxalq miqrasiya statistikası ilə 

birbaşa müqayisə olunmur.2012-ci ilə qədər immiqrantların əksəriyyəti Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi (MDB) ölkələrindən, xüsusən də Rusiya Federasiyasından gəlmişlər.2013-cü ildə 

dəyişdirilmiş bir tərifə görə bir sıra zaman aralıqları var - immiqrasiya statistikası həmin ildən 

bəri daimi yaşamaq üçün icazə (statistikaya görə) statistikasına əsaslanır. Başqa sözlə, 2013-cü 

ildən əvvəlki məlumatlar sonrakı məlumatlarla birbaşa müqayisə olunmur. 2013-cü ildən bəri 

yeni məlumatlar Türkiyə, İran və digər xarici ölkələrdən daha çox miqrantın olduğunu 

göstərir.2016-cı ildə ən böyük miqrant qrupu Gürcüstandan (1 134), ardınca Rusiya 

Federasiyasından gəlir (910), Türkiyə (214) və İran (145) da son zamanlar bu ölkələr sırasında 

yer alır. Buna görə daimi yaşayış üçün immiqrasiya, əsasən qonşu ölkələrlə əlaqəli regional bir 

hadisədir. 

Bunu EUROSTAT-ın tərtib etdiyi məlumatlarla müqayisə etdikdə daha böyük axınlar 

görünür.2016-cı ildə göndərən ölkələrin (mühacirlərin növbəti yaşayış yerlərini qeyd edən 

ölkələr) məlumatları, ilk növbədə Rusiya Federasiyasından (təxminən 13,700) və Almaniyadan 

(təxminən 1100) Azərbaycana təxminən 15000 nəfərin getdiyini göstərdi. BMT-nin 

hesablamalarına görə, 2015-ci ildə Aİ-28 ölkəsinə Azərbaycandan gələn mühacirlərin sayı 42 

mindən çox olmuşdur. Əks tendensiya postsovet ölkələri(12 Aİ olmayan) üçün müşahidə edilə 

bilər, lakin ümumi qiymətləndirmələr hələ də bir milyon mühacirdən yuxarıdır. Rusiya 

Federasiyasındakı miqrantlar əksəriyyəti qanunsuz şəkildə olmaqla topdan, pərakəndə, tikinti, 

emal sənayesi və nəqliyyat sahələrində işləyiblər. 2016-cı ilin sonunda 26 mindən çox 

Azərbaycan vətəndaşı Aİ-yə üzv 28 ölkədən birində etibarlı yaşayış icazəsi aldı8. Bu icazələrin 

əksəriyyəti Almaniyada (11,463), Fransada (3297), Böyük Britaniyada (1.941), Niderlandda 

                                                      
8Baseline Study on Migration in Azerbaijan Study developed within the framework of the EUfunded Support to the 
Implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan (MOBILAZE) project. 
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(1.935) və İsveçdə (1.621) Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən alınmışdır. Ümumilikdə, bu 

icazələrin dörddə biri ailə səbəbləri (26%), yeddidə biri təhsil məqsədi ilə (13%), yalnız 9% iş 

səbəbləri üçün verilmişdir. Qaçqın statusu və ya köməkçi qoruma səbəbindən yaşayış icazəsi 

bütün verilən icazələrin 18%-ni təşkil edir. Qalan 34%-i digər səbəblərdən verilən icazələr idi. 

Böyük Britaniyada verilən bütün yaşayış icazələrinin 56%-ni tələbələr yəni təhsil məqsədləri 

təşkil etdiyi halda, İtaliya üçün bu göstərici 47% təşkil edir. Ailə səbəbləri bütün yaşayış 

yerlərinin təxminən yarısının (48%) bu kateqoriyaya düşdüyü İsveçdə çox yayılmışdır. İş 

səbəbləri Polşadakı Azərbaycan vətəndaşları üçün xüsusilə vacib idi (43%). Beynəlxalq qoruma 

(qaçqın statusu və köməkçi müdafiə), Fransada yaşayış icazəsi sahibləri arasında ən çox görülən 

bir kateqoriya idi və bunlar birləşmiş halda 65% təşkil edir. 

Azərbaycanda iş icazəsi olmayan qaçqınların işə qəbuluna qanunla icazə verilir. Lakin 

praktikada, onların əmək bazarına çıxışı məhduddur, çünki Dövlət Miqrasiya Xidməti 

tərəfindən verilən sənədlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən idarə 

olunan elektron reyestrin tələblərinə uyğun deyil. Bu vəziyyətdə işəgötürənlər bu cür sənədlərin 

sahibləri ilə əmək müqaviləsi bağlaya bilmirlər. BMT QAK tərəfindən qaçqın kimi tanınan 

şəxslərin rəsmi əmək bazarına çıxışı yoxdur: ümumi qaydada iş icazəsi almalıdırlar. 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycandakı qaçqınların cüzi faizi yüksək səviyyəli ixtisaslara malikdir 

və əlavə olaraq ixtisas təsdiqləyici sənədləri təqdim olunmalı halda belə iş icazəsi almaq 

imkanı çox məhduddur. Qaçqınların biznesə başlaması ilə bağlı xüsusi qanuni müddəalar 

yoxdur. Milli Sahibkarlıq Qanununda bir qrup kimi xüsusi olaraq qaçqınlara yönəlmiş 

tədbirlər daxil edilməməsinə baxmayaraq, müddəalar onlara dolayı yolla yerli vətəndaşlar və 

ölkədə birbaşa yaşayan insanlar kimi bərabər hüquqlar təmin edir (Azərbaycan Konstitusiyası, 

Vergi Məcəlləsi, Biznes Fəaliyyət Qanunu). 

B.1.4 Konkret problemlər və imkanlar: rəqəmsal çevrilmə 

Rəqəmsal çevrilmə ölkənin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir.Hazırda biznes müəssisələrində 

rəqəmsal texnologiya ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi aşağıdır. Bir çox hallarda sahibkarların 

müvafiq informasiya texnologiyaları vasitələrindən və həll yollarından istifadə barədə heç bir 

məlumatları olmur. Bundan əlavə, bu texnologiyaları sahibkarlara ötürə biləcək mexanizmlər 

hələ yaxşı inkişaf etdirilməyib. Rəqəmsal transformasiya ilə bağlı bir sıra vacib addımlar atılıb.  

Vətəndaşlara şəffaf, operativ və resurslara qənaət edən tam elektron xidmətlər təqdim etmək, 

dövlət informasiya ehtiyatlarının təhlili aparmaq və nəticələrin dövlət informasiya ehtiyatları 

və sistemlərinin dövlət və özəl sektor üçün formalaşdırılması üçün istifadə etmək, rəqəmsal 

hökumətin hazırlanmasına keçid prosesini sürətləndirmək üçün idarəetmə və inteqrasiya 

olunmuş yanaşma və standartların tətbiqini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin "Elektron Hökumətin İnkişafı və Rəqəmsal Hökumətə Keçid Edilməsi haqqında" 
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Fərmanı qəbul edildi və "Rəqəmsal hökumətə keçid üçün Fəaliyyət Planı" hazırlandı.92017-ci 

ildə 23 milyondan çox insan Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat 

Hesablama Mərkəzi (MHM) tərəfindən idarə olunan Elektron Hökumət portalında mövcud olan 

elektron xidmətlərinə müraciət etdi.  

Bundan əlavə, "Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji 

yol xəritəsində" rəqəmsal çevrilmənin əsas prioritetləri müəyyən edilmişdir". Məsələn, nağdsız 

əməliyyatların genişləndirilməsi, yüksək texnologiyaların biznes fəaliyyətində daha geniş 

tətbiqi, texnoloji əsaslı əməliyyatların genişləndirilməsi, biznes müəssisələrində rəqəmsal 

mühitə təşviqi və s.10 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən Prezidentin 2018-ci il 325 

nömrəli Fərmanı ilə yaradılan İnnovasiya Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də 

müasir texnologiyaların və texnoloji həllərin əldə edilməsi və sahibkarlara təhvil 

ötürülməsidir.11Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama 

Mərkəzi tərəfindən hazırlanan Açıq Hökumət Məlumat Portalı12  21 Noyabr 2017 tarixində 

təqdim edildi.  

Qaydaların təsviri 

B.1.5 Təhsil və peşə təhsili ilə əlaqəli strateji siyasət cavabları 

2019-2020 tədris ilindən etibarən Təhsil Nazirliyi orta ümumtəhsil məktəbində ilkin peşə təhsili 

proqramlarını tətbiq etməyi planlaşdırır. Layihə əvvəlcə 50 məktəbdə sınaqdan keçiriləcək. 

Təhsil Nazirliyi, həmçinin orta təhsil məktəbində tədris planlarının bir hissəsi olaraq 

kodlaşdırma və proqramlaşdırma dillərinə daxil olmağı hədəfləyən "rəqəmsal bacarıqlar" pilot 

proqramını da tətbiq etdi. PTT kurikulumlarında bütün peşələr üçün tədris planlarının bir hissəsi 

olaraq "İnformasiya texnologiyaları" modulu da tətbiq edilmişdir. 

2017-ci ildə iqtisadi fəal əhalinin sayı 2005-ci illə müqayisədə 693,7 min nəfərə artaraq 5073,8 

min nəfər təşkil etmişdir, onlardan 4822,1 min nəfər iqtisadiyyat sahələrində fəaliyyət göstərir, 

251,7 min nəfər işsizdir. İqtisadiyyatda islahatların həyata keçirilməsi, xüsusən dövlət 

mülkiyyətindəki müəssisə və təşkilatların özəlləşdirilməsi, məşğulluğun dövlət və qeyri-dövlət 

sektorları tərəfindən bölgüsündə əhəmiyyətli dəyişikliklərin səbəbləri olub. Belə ki, 2005-ci 

ildə dövlət sektorunda işləyənlərin xüsusi çəkisi iqtisadiyyatda məşğul olanların ümumi sayının 

30,3%-ni təşkil edirsə, 2017-ci ildə bu göstərici 24,0%-ə qədər azaldı və bu dövrdə qeyri-dövlət 

sektorunda işlə təmin olunanların 1,3 dəfə artdı. 1 dekabr 2018-ci il tarixinə ölkə 

                                                      
9http://www.e-qanun.az/framework/38229 
10http://www.e-qanun.az/framework/34254 
11https://president.az/articles/30601 
12www.data.gov.az 

http://www.e-qanun.az/framework/38229
http://www.e-qanun.az/framework/34254
https://president.az/articles/30601
http://www.data.gov.az/
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iqtisadiyyatında muzdla işləyənlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1% artaraq 

1553,6 min nəfər təşkil etmişdir. 

Qeyd edək ki, dövlət büdcəsindən təqribən 335 milyon AZN (197 milyon dollar) ayrılaraq 

2019-cu il martın 1-dən Azərbaycanda minimum əmək haqqı 38,5% (130 manatdan 180 

manata) və 2019-cu ilin sentyabr ayından 250 manata artırıldı. Sonrakı illərdə bu rəqəm 400 

milyon manata (235 milyon dollar) qədər artırılacaqdır.13 

Təhsil və məşğulluq arasındakı boşluğu aradan qaldırmaq üçün tələbələrə və iş axtaranlara 

təhsil sahələrini seçməyə kömək edən peşə və bacarıqlara olan təklif və tələb haqqında, və 

məşğulluq və əmək haqqı perspektivlərini artırmaq üçün sərmayə yatırmaq haqqında 

məlumatların toplanması, dərc edilməsi və təhlili əhatə edən əmək bazarı məlumat sisteminin 

inkişafı nəzərdə tutulur.  

ƏƏSMN işçi qüvvəsinin keyfiyyətini əmək bazarına və böyüməkdə olan iqtisadiyyata 

işəgötürənlərin istifadəsi üçün uyğunlaşdırmaq məqsədilə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün 

289 peşə və 63 ixtisas standartlarının işlənib hazırlanması razılığına gəldi. Peşə standartı üçün 

hüquqi bazanın yaradılması və genişləndirilməsi üçün bir çərçivə yaratmaq məqsədi ilə AB 

ekspertlərinin iştirakı ilə peşə standartları sahəsində aparıcı ölkələrin təcrübəsi öyrənilmişdir. 

Müvafiq orqanların rəy və təkliflərini nəzərə alaraq "Peşə standartlarının hazırlanması, yenidən 

hazırlanması və qeydiyyatı Qaydaları" və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

"Rəqabətqabiliyyətlilik komitələrinin inkişafı komissiyasının yaradılması və təsdiq edilməsi 

haqqında" qərarı hazırlanaraq hökumətə. təqdim edilmişdir. Qətnamə layihələri 

təsdiqləndikdən sonra İşsizlikdən Sığorta Fondundan ayrılan büdcə mövcud peşə 

standartlarının AZKÇ-nə uyğunlaşdırılması, eyni zamanda iqtisadiyyatda prioritet sayılan digər 

yeni peşə və ixtisas standartlarının hazırlanması üçün istifadə ediləcəkdir. 

Peşəkar (peşə) yönümlü məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi qaydaları "Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əmək bazarının hazırkı vəziyyəti və ən çox tələb olunan 

peşə və ixtisaslar barədə məlumat almaq üçün, peşə təhsili üçün mövcud olan iş və təlim 

imkanları haqqında məlumat əldə etmək və gənclərin (təhsil müəssisələrinin tələbələri və 

şagirdləri), işəgötürənlərin və işsizlərin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə 

kömək məqsədilə “Peşə (ixtisas) yönümlü məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi qaydaları” 

hazırlanmışdır. Dövlət Peşə Təhsili Agentliyi peşə təhsili müəssisələrini orta məktəblərlə 

əlaqələndirmək üçün orta məktəbdə məsul şəxsləri də müəyyənləşdirib. Peşə müəssisələri orta 

məktəb şagirdi və ailələri üçün peşələr və PTT müəssisələri barədə məlumat vermək üçün açıq 

qapı günləri təşkil edirlər. 

Bacarıqlı işçi qüvvəsinin saxlanması və insan kapitalının Azərbaycana cəlb edilməsi məqsədi 

ilə Prezidentin 16 noyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında ali təhsil 

                                                      
13https://www.azernews.az/nation/148307.html 

https://www.azernews.az/nation/148307.html
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sisteminin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması üzrə 2019-2023-cü illər üçün Dövlət 

Proqramı qəbul edildi. Proqramın əsas məqsədi ən yeni elmi və innovativ təhsil 

texnologiyasından istifadə edən yeni nəsil mütəxəssislərin yetişdirilməsi, həmçinin ikili diplom 

proqramları təqdim etməklə məzmunun modernləşdirilməsidir. Proqram həmçinin yerli 

qurumlarda tədris və tədqiqat aparmaq üçün yüksək səviyyəli universitetlərin tanınmış 

alimlərini dəvət etməyi planlaşdırır. Proqramın əsas məqsədi ali təhsili inkişaf etdirmək olsa 

da, peşə təhsili də, öz növbəsində, yüksək təhsilli müəllimlər və mühəndislərdən  

faydalanacaqdır. 

Bundan əlavə, rəqəmsal transformasiyanı asanlaşdırmaq üçün hökumət "Biznesin iştirakı ilə 

Texnologiya tədrisinin modernləşdirilməsi" prioritetini təyin etdi.  Bu mövzu ilə bağlı  

texnologiya tədrisindəki çatışmazlıqların aradan qaldırılması, İKT sektorunun rəqabət 

qabiliyyətinin yaranmasına səbəb olacaq istehsal və xidmət təminat sahələri üçün kadr 

hazırlığını gücləndirilməsi və  biznes müəssisəslərinin texnoloji savadının artırılması 

planlaşdırılır. 

Elektron hökumət müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə Azərbaycan ərazisində 

yaşayan bütün vətəndaşlara, hüquqi və fiziki şəxslərə, xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərə dövlət orqanları tərəfindən məlumat və elektron xidmətlər göstərmək üçün 

şərait yaradır. Bundan əlavə, rəqəmsal təhsilin inkişaf etdirilməsi, qabaqcıl təlim kurslarının 

təşkili, bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi qabaqcıl İKT bacarıq və biliklərinin təmin 

edilməsi üçün bir vəzifə kimi qoyulmuşdur. 

B.1.6 Aktiv əmək bazarı siyasəti (AƏBS) vasitəsi ilə PTTnin rolu 

2016-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda təşəbbüslə genişmiqyaslı özünüməşğulluq proqramının 

icrası aparılmışdır.  Özünəməşğulluq proqramı işsiz və işaxtaran şəxslərin gəlirlərini ailə əməyi 

ilə artırmaqla, fərdi təsərrüfatlar yaratmaqla, özünüməşğulluq yolu ilə əmək potensialını 

artırmaq və nəticədə ölkədə və kiçik və orta sahibkarlıqda yeni iş yerlərinin açılması prosesini 

davam etdirmək və onların inkişafına şərait yaratmaqla dövlət məşğulluq siyasətində 

keyfiyyətcə yeni bir mərhələ açır.  

Son illərdə BMT İnkişaf Proqramı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında 

reallaşdırılan "Azərbaycanda İnnovasiya və Məşğulluğun İnkişafı" layihəsində gənclərin əmək 

bazarına inteqrasiyasında SYSLAB (İnnovasiya və Məşğulluq üzrə Sistemlər 

Laboratoriyası) metodologiyasının tətbiqi davam etdirilmişdir. 

Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi Qaydalara əsasən işsizlərin və ya iş axtaranların təlim və 

yenidən hazırlığı akkreditə olunmuş modul, səriştəyə əsaslanan ixtisas proqramları və tədris 

proqramları əsasında akkreditə olunmuş peşə ixtisas təhsili müəssisələrində aparılacaqdır. 
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B.1.7 Bacarıqlara olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi və bunun PTT ilə əlaqəsi 

Nazirlər Kabinetinin 15 mart 2019-cu il tarixli qərarı ilə qəbul edilmiş "peşə təhsili 

müəssisələrinə qəbul" qaydalarına əsasən qəbul planı əmək bazarının ehtiyaclarını və iqtisadi 

inkişaf istiqamətləri nəzərə alınmaqla tərtib edilməlidir. Bu məqsədlə İqtisadiyyat, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri və Təhsil Nazirliyi yuxarıda göstərilən cəhətləri nəzərə 

alaraq razılaşdırılmış şəkildə plan hazırlayır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin vakansiya məlumat bazasından tələbələrin təhsil 

müəssisələrinə qəbulu və əmək bazarının proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunur.  

Eyni zamanda, nazirliyin Elektron İnformasiya Sistemində fəaliyyət göstərən Məşğulluq Alt 

Sistemində işəgötürənlər tərəfindən mövcud vakansiyalar barədə məlumat sistemə daxil edilə 

biləcək “Vakansiyalar Bankı”nın yaradılması planlaşdırılır.  

B.1.8 PTT vasitəsilə miqrantlara və qaçqınlara dəstək 

Dövlət Miqrasiya Xidməti Tədris Mərkəzi tərəfindən 4 oktyabr 2016-cı il tarixindən etibarən 

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün təlim kurslarına başlanılmışdır. Kurslar 

çərçivəsində müəllimlər əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə qanunvericilik, 

Azərbaycan dili, tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı təlimlər verirlər. 04.10.2016 - 10.04.2019 tarixləri 

arasında 47 ölkənin minlərlə əcnəbi və vətəndaşı təlim kurslarında iştirak etmək üçün Təlim 

Mərkəzinə müraciət edib.  

B.2 Sahibkarlıq öyrənmə və təşəbbüskarlıq 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

B.2.1 İş yerlərinin yaradılması və PTT 

Azərbaycan Doing Business 2018 iqtisadiyyat profilinə görə, əsasən prosedur və xərclərin 

azalması ilə əlaqədar olaraq "Biznesə başlamaq" indikatorunda Azərbaycan 9-cu yeri tutub. 

Reytinqin formalaşmasına həm hüquqi şəxslər, həm də fərdi sahibkarlar üçün elektron 

qeydiyyatın tətbiqi də kömək edir. "Kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının 

istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə dərc olunan məlumatlara görə, kiçik müəssisələrin və 

fərdi sahibkarların ÜDM-ə töhfəsi məhduddur;  qeydiyyata alınan bütün hüquqi şəxslərin 12%-

i kiçik və orta müəssisələrdir, onların ÜDM-dəki payı 4%, məşğulluqda  6.3%, məhsul və 

xidmətlər istehsalında payı isə 9.6%-dir.  

Azərbaycanda bir biznesə başlamaq asanlaşsa da, yenə də bir çox insan tam iş günü qrafikində 

dövlət və ya özəl şirkətlərdə işləməyi üstün tutur. K&O strateji yol xəritəsinə əsasən, 

Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı əsas problemlər sahibkarlıq ənənəsinin olmaması nəticəsində 

sahibkarlıq düşüncəsinin formalaşmaması da hesab olunur. PTT tələbələri və məzunlarının iş 

yeri və sahibkarlıq imkanları Azərbaycanda sistemli şəkildə araşdırılmır, lakin eyni yol 

xəritəsinə uyğun olaraq, K&O və peşə təhsili müəssisələri arasında əməkdaşlıq zəif olduğundan 
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tələbələr sahibkarlıq imkanları haqqında kifayət qədər praktik və sistematik məlumat əldə 

etmirlər. 

Qaydaların təsviri 

B.2.2 Sahibkarlığı təşviq etmək üçün PTT siyasəti (qaydaları)  

Sahibkarlıq düşüncə tərzinin stimullaşdırılması, eləcə də peşə təhsili alan tələbələrin və 

məzunların təşəbbüskarlığının təşviqi PTTT və KOM-ların strateji yol xəritələrində göstərilən 

prioritet məqsədlərdir. Bununla əlaqədar olaraq, “Sahibkarlıq” modulu beynəlxalq və milli 

mütəxəssislərlə birlikdə hazırlanaraq 2018-ci ildən etibarən bütün peşə ixtisas səviyyələrində 

məcburi modul olaraq tətbiq edilmişdir. PTT Agentliyi ölkənin hər yerində peşə təhsili alan 

tələbələrin təşəbbüskarlığını təşviq etmək üçün tədbirlərin, seminarların, müsabiqələrin təşkili, 

eləcə də digər maraqlı tərəflər və qeyri-hökumət qurumları ilə birlikdə peşə təhsili alan 

şagirdlərin sahə səfərlərində iştirak etmişdir.  

Dövlət Məşğulluq Agentliyi nəzdindəki Regional Peşə Tədris Mərkəzlərində iş axtaranlar və 

işsizlər üçün (2017-2018-ci illərdə 6120 nəfər və 2019-cu ilin birinci rübü ərzində 212 nəfər) 

kurslar təşkil edilmişdir. Bundan əlavə, özünüməşğulluqla fəaliyyət göstərən şəxslər xüsusilə 

gənclər üçün sahibkarlıq fəaliyyətinin təbliğinə və işlə təmin olunmasına yönəlmiş 

özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 1174-ü gənc biznes müdafiəçisi olmaqla  7267 işsiz 

proqramda uğurla iştirak etmişdir ki, bunun da nəticəsində 5900-dən çox ailə öz ev təsərrüfatını 

qura bildi.  

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş 2018-2020-ci illər üçün fəaliyyət planına əsasən 

Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ikili PTT sistemi konsepsiyasına 

uyğun olaraq istehsal təlimi və istehsalat təcrübələrinin təşkilini dəstəkləməklə peşə təhsili 

müəssisələrində sahibkarlıq düşüncəsinin təbliği sahəsində KOM subyektlərinin iştirakı ilə 

xüsusi təlimlər təşkil edəcəkdir.  

Məşğulluq perspektivlərini artırmaq, habelə işəgötürənlərin və özəl sektorun peşə təhsili 

sahəsindəki iştirakını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 

(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) Alman İqtisadi İnkişaf Fondunun 

maliyyə dəstəyi ilə Alman İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi ilə birlikdə "Peşə təhsili 

sahəsində əməkdaşlıq"(2015-2018) layihəsini həyata keçirmişdir. Əmək bazarının monitorinqi 

və təhlili, tədris mərkəzi kimi iş yerləri, təlim mərkəzi olaraq məktəb və məlumat strategiyası 

layihənin sonunda əldə edilməli olan dörd əsas istiqamətlər idi. Bundan əlavə, ixtisaslı kadrlara 

kəmiyyət və keyfiyyət tələbləri, iş yerlərində və "İkiqat təcrübə"də "Açıq qapı", peşə və orta 

məktəb şagirdlərinin peşə təhsilinə marağını artırmaq üçün yeni modulların işə salınması da 

layihənin əsas məqsədləri idi. Bundan əlavə, "Öz biznesinizə başlayın" kitabçaları hazırlanaraq 

sxem formasında nəşr edildi. 
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Yuxarıda göstərilən məqsədə uyğun olaraq Cənubi Qafqazda "Peşə təhsilinə dəstək" layihəsinin 

ikinci mərhələsi (2019-2021) başladı. Layihənin ikinci mərhələsi Bakı, Xaçmaz, Gəncə və 

Lənkəran rayonlarını əhatə edir. Layihənin bu mərhələsi "Öz biznesinə başla" hazırlığını, 

tələbələrə  məktəb yaşlarından "gələcək sahibkar" fikrini formalaşdırmaq üçün təlimləri 

nəzərdə tutur. Layihə çərçivəsində elektron karyera rəhbərliyi platforması, həmçinin karyera 

rəhbərliyi üzrə müəllim-məsləhətçilər və peşə yönümlü mentorlarun layihəyə cəlb olunması 

nəzərdə tutulmuşdur.  

PTT ÜÇÜN SOSİAL MÜHİT VƏ FƏRDİ TƏLƏB 

C1. PTT və ömür boyu öyrənmədə iştirak 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi                    

C.1.1 Iştirak 

2018-2019-cu tədris ili üçün tələbə qəbuluna əsasən, PTT müəssisələrində təhsil alan 11600 

tələbə hökumətin maliyyə dəstəyi ilə, 7380 nəfər isə təhsil haqqı əsasında oxuyur. Təhsil 

Nazirliyinin statistikasına əsasən, PTT müəssisələrində dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən 

yerlərin əksəriyyəti tələbələr tərəfindən doldurulmuşdur, lakin qeydiyyata alınmamış 329 yer 

var. Yerlərin dolmamasının əsas səbəbi müəyyən peşələrin cəlbedici olmaması və ya yeni 

təqdim olunan peşələrin zəif məlumatlandırılması idi. Qəbul zamanı təhsil proqramları üçün 

yerlərin yarıdan çoxu tələbə tərəfindən doldurulmuşdur ki, bu da son 3 ildə artan müsbət 

meyllərdəndir. 

Azərbaycanda peşə təhsili hələ də cəlbedici hesab olunmur və çox vaxt təhsil üçün son 

seçim kimi qəbul edilir. Baza təhsili sahələrində orta ixtisas təhsili alan yüksək akademik 

nəticələri olan tələbələr üçün peşə yolunu seçmək müsbət bir tendensiya olsa da, istedadlı 

gəncləri peşə təhsilinə cəlb etmək hələ də çətindir (BMTİP hesabatı, Azərbaycanda Peşə 

Mərkəzlərinin modernləşdirilməsi). 

Əksər böyük şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində peşə müəssisələri mövcuddur, lakin 

əksəriyyətinin infrastrukturu köhnəlmişdir və təcili investisiya ehtiyac duyulur. Bölgələrdəki 

peşə müəssisələrinin əksəriyyətində yataqxanalar yoxdur və bəzi yataqxanalar yararsız 

vəziyyətdədir və ya qaçqınlar, məcburi köçkünlər və yerli sakinlər tərəfindən 

məskunlaşdırılmışdır. 

Peşə müəssisələrinə qəbul qaydalarının əsas məqsədi peşə təhsilini qazanmağın asanlığını 

təmin etməkdir. Qəbula dair hər hansı bir test və ya digər qiymətləndirmə növü mövcud 

deyil. İşə götürənlər ödənişli əsaslarla qısa müddətli (6 aydan az müddətli) kurslar üçün peşə 

təhsili müəssisələri ilə qarşılıqlı müqavilə bağlaya bilərlər. Qeyri-rəsmi təhsil təklif edən PTT 

mərkəzləri qəbul meyarlarını müstəqil şəkildə müəyyənləşdirir. Qəbulda prosesində əsas 

problemlərdən biri də qəbulun tələbənin əvvəlki bilik qabiliyyətlərini nəzərə almamasındadır, 

dərslər müxtəlif dərəcəli bacarıqlara malik tələbələr ilə təşkil olunur və bu da tədris prosesinə 

təsir göstərir. Qəbulun digər bir problemi bölgələrə uyğun əmək bazarında tələb olunan peşələrə 

dair məlumatların olmamasıdır. 
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Təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət strategiyası tədricən ixtisaslı müəllim və menecerləri cəlb 

etməyi nəzərdə tutur. Müasir infrastruktur və peşə təhsilinin maliyyələşdirilməsi, eləcə də, 

yenilənmiş məzmun hələ də müvafiq olaraq həllini gözləyən məsələlərdəndir. Böyük şəhərlərdə 

orta səviyyədə inkişafla nəticələnən islahatlar mövcuddur, lakin PTT institutlarının əksəriyyəti 

hələ də acınacaqlı vəziyyətdədir. 

C.1.2 Həssas və sosial cəhətdən az təmin olunmuş qruplar üçün peşə imkanları 

Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Haqqında Qanununa əsasən həssas və sosial cəhətdən 

az təmin olunmuş qruplar “xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar, 

18 yaşına çatmamış xüsusi ehtiyacları olan uşaqlar, 20 yaşınadək gənclər, yetkinlik yaşına 

çatmamış uşaqları tərbiyə edən tək və çoxuşaqlı valideynlərə, 18 yaşınadək xüsusi qayğıya 

ehtiyacı olan uşaqları tərbiyə edən valideynlər, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəxslərə, 

cəzaçəkmə yerlərindən azad edilmiş vətəndaşlara, məcburi köçkünlər təyin olunur. 

" Ümumilikdə tələbələrin 6,8%-i qaçqın ailələrindəndir, 14%-nin bir və ya hər iki valideyni 

yoxdur. 

Peşə təhsili müəssisələrində iştirak edən şəxslərin əksəriyyəti aztəminatlı ailələrin 

nümayəndələri, ixtisasları aşağı olan və ya ümumiyyətlə olmayanlar, kənd və ucqar ərazilərdə 

yaşayan insanlardır. Peşə təhsili sistemi onları öyrətmək və lazımi bacarıq və səlahiyyətlərə 

yiyələnməklə insan kapitalına çevirmək məqsədi daşıyır. 

Siyasətlərin təsviri 

C.1.3 PTT-yə qəbul və iştirakı təkmilləşdirmək siyasəti 

Peşə Təhsili Haqqında Qanunda həssas və sosial cəhətdən az təmin olunmuş qrupların peşə 

təhsilinə cəlb olunması məsələsinə baxılmışdır. Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların 

aşağıdakı qrupları dövlət peşə müəssisələrində təhsil aldıqları müddətdə təhsildən azaddırlar: 

 Valideyn ölmüş və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar; 

 I, II və III qrup əlillər; 

 Şəhid ailəsi üzvləri; 

 20 yaşına çatmış və I qrup əlil valideyni olan, aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı 

olan şəxslər. 

PTT Strateji Yol Xəritəsi həssas qruplardan olan şəxslərin peşə təhsili alan tələbələrin ümumi 

sayının 5%-dən çoxunun əhatə edilməsini nəzərdə tutur. 

Peşə müəssisələrinə qəbul qaydalarına əsasən əlillər, valideyni dünyasını dəyişən və valideyn 

himayəsindən məhrum olan uşaqlar peşə müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunurlar. 

5 fevral 2016-cı ildə Nazirlər Kabinetləri müxtəlif səviyyəli təhsil müəssisələrində tələbə 

təqaüdünün təyin edilməsi və ödənilməsi ilə bağlı qanuna düzəliş etdi. Təqaüdlər tələbələrə 

onların imtahan nəticələrinə əsasən verilir. Buna əsasən, 14 fevral 2019-cu ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti “Ali, orta təhsil və peşə təhsili müəssisələrində tələbə təqaüdlərinin 

artırılması haqqında” Sərəncam imzaladı. 
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İştirak səviyyəsini artırmaq, həmçinin peşə təhsili əldə etmək imkanlarını təmin etmək üçün 

açıq qapı tədbirləri, əmək yarmarkaları, müsabiqələr, habelə tələbələrin iş əsaslı öyrənmə və 

təcrübə imkanları təmin edilmişdir. Digərləri arasında, Azərbaycan Milli Kulinariya 

Assosiasiyası ilə birlikdə peşə təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında Respublika kulinariya 

çempionatı, "aşpaz", "şirniyyatçılıq" və "dərzi" peşələri üzrə seçilən tələbələrin hazırladıqları 

əl işlərindən ibarət olan "Gənc sahibkarların peşə təhsili sahəsində bilik və bacarıqlarını 

artırmaq üçün maarifləndirmə işlərinin təşkili” sərgi və müsabiqəsi, istedadlı gənc 

mütəxəssislərin fikirlərini və biznes layihələrinin, həyata keçirmələri üçün yeni platforma 

yaratmağı hədəfləyən yeddi nominasiyada təşkil edilmiş “Qızıl bayt" Beynəlxalq İT Yarışması, 

investisiya və maliyyələşdirmə layihələrinin adlarını çəkmək olar. Azərbaycan komandası 

həmçinin 25-31 may 2019-cu il tarixində Çin Respublikasında təşkil olunmuş "Birgə İnkişaf və 

Peşə İxtisası Bacarıqları" mövzusunda beynəlxalq peşə yarışmasında da iştirak etmişdir. Təhsil 

Nazirliyi həmçinin kitabların və digər materialların elektron versiyasını ehtiva edən rəqəmsal 

tədris material platforması təqdim etmişdir. Bununla yanaşı Kurikulum İdarəetmə məlumat 

sistemi yaradılmışdır. Platformada onlayn mənbələr mövcuddur. 2018-ci ilin noyabr ayından 

etibarən PTT-nin tədris materialları hamı üçün əlçatan ola bilən platformaya daxil edilmişdir. 
14  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin himayəsi altında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 

Şurası 2007-ci ildə təsis edilmişdir. Şuranın müxtəlif xidmətləri sırasına dövlət və cəmiyyət 

üçün əhəmiyyətli olan proqram və layihələrin, peşə qabiliyyətlərini artırmaq üçün müxtəlif 

inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsində QHT-lər iştirakını təmin etmək aiddir15. Hər il 

şura QHT-lər üçün müxtəlif vacib sosial, mədəni və ictimai mövzularda qrant müsabiqələri 

təşkil edir. Şura gələcək qrant müsabiqəsi üçün mövzular siyahısında Bakıda və regionlarda 

əhalinin müxtəlif qrupları arasında bu sahə haqqında məlumatlılığın artırılması ilə bağlı 

layihələrin tətbiq və həyata keçirilməsi üçün yerli QHT-lər üçün imkan verəcək Peşə təhsil və 

təlimini  planlaşdırır. 

Gənclər Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında gənclər siyasətinə aid elm, 

təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrdə fəaliyyətin stimullaşdırılmasını təmin edən qeyri-

kommersiya təşkilatıdır. Fond dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, kütləvi informasiya 

vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir16. Fond, 16-29 

yaş arası gənclərlə və fərdlərlə işləyən yerli QHT-lər üçün qrant müsabiqələri təşkil edir,  

beynəlxalq konfrans və tədbirlərdə iştirakını təmin edir. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan 

istedadlı gənclər də təhsil xərclərini ödəmək üçün Fonddan maliyyə dəstəyi alacaqlar. Əsas 

meyar gənc tələbənin davamiyyəti, təhsil göstəriciləri və abituriyentin həssas sosial qrupa aid 

olmasıdır. Bu fondlara 16-29 yaş arası həssas qruplardan olan və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinə qəbul olan tələbələr də müraciət edə bilərlər. 

Gənclər Fondu, eyni zamanda, Bakıda və bölgələrdə Gənclərin İnkişafı və 

Karyera Mərkəzlərini  qurmuşdur, burada gənclər şəxsi və peşə inkişafı ilə bağlı müxtəlif 

mövzularda təlimlər keçə bilirlər. Bu mərkəzlərdən bəziləri, xüsusən bölgələrdə olanlar 

gənclərə peşə təhsili ilə təmin edəcək. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev “Gənclər Fondunun fəaliyyətinin dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə 

tədbirlər” haqqında sərəncam imzalamış və ölkənin şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 

                                                      
14https://www.trims.edu.az/site/index.php 
15 http://cssn.gov.az/news.php?id=2222&amp;lang=en 
16 https://youthfoundation.az/action/foryouth/ 
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Heydər Əliyev Mərkəzlərində fəaliyyət göstərən  Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzləri üçün 

nümayəndə ofislərini yaratmaq və dəstəkləmək üçün  Prezidentin Ehtiyat Fondunun 2019-cu 

filə dair dövlət büdcəsindən Gənclər Fonduna 4 milyon AZN vəsait ayrılması nəzərdə 

tutulmuşdur 17. Fond 2020-ci ilin aprel ayınadək bütün ölkə üzrə 50-yə yaxın Gənclərin İnkişafı 

və Karyera mərkəzlərinin açılmasını nəzərdə tutur. 

C.1.4 Həssas və sosial cəhətdən az təmin olunmuş qruplar üçün peşə hazırlığına qəbul və 

iştiraka təşviq 

2018-ci il büdcəsi üçün təsdiq edilmiş İşsizlikdən Sığorta fondundan 7267 nəfər 

özünüməşğulluğa cəlb olunmuş, özünüməşğulluq fəaliyyətlərinin təşkili üçün 35.8 

milyon manat ayrılmışdır, sosial cəhətdən həssas qruplardan fərqli olaraq əlillər- 826 nəfər, 

şəhid ailələri - 110, məhkumlar - 31, işsizlər - 169, müharibə veteranları - 209, OSD olan şəxslər 

- 771, məcburi köçkünlər - 955 nəfərdir. 7267 nəfərdən 274-ü peşə təhsilinə malikdir. 

Cəzaçəkmə müəssisələrində səkkiz PTT məktəbi (Bakıda yeddi və Salyan şəhərində bir) 

yerləşir və fəaliyyət göstərir. Dövlət qəbuluna bu müəssisələr üçün 1200-dən çox yer 

ayrılmışdır və məhkumlar hər il ondan çox ixtisas üzrə peşə təhsili alırlar. Qadın məhbusları 

əhatə edən bəzi qruplar da mövcuddur. Təhsil Nazirliyinin nəzdində bir xüsusi peşə təhsili 

məktəbi, qapalı tipli məşğələ və təhsil müəssisəsi mövcuddur, burada yetkinlik yaşına çatmayan 

şəxslər məhkəmə qərarı əsasında təlimə cəlb olunur.  

2018-ci ilin birinci yarısı ərzində 160 nəfər qaraçı ƏƏSMN-nin Dövlət Məşğulluq Xidmətində 

qeydiyyata alınmışdır, onlardan 72 nəfəri işlə təmin olunmuş, 11 nəfər peşəkar xidmət 

fəaliyyətinə və uşaq evlərindən olan 22 şagird daxil olmaqla əhalinin sosial cəhətdən həssas 

qruplarını təmsil edən 2240 tələbə, inklüziv təhsil siniflərində oxuyan 5 tələbə də aid olmaqla, 

14 nəfər Özünüməşğulluq Proqramına cəlb olunmuşdur. 

C.1.5 PTT-də iştiraka dəstək olaraq çevik PTT təminatı 

PTT məktəblərə qəbulu və şəffaflığı təmin etmək üçün, qəbul prosesi elektron həyata 

keçirilir və sənədləşmə prosesi bütünlükdə "ASAN xidmət" mərkəzlərində həyata 

keçirilir. "ASAN xidmət" mərkəzləri dövlət qurumları tərəfindən göstəriləcək xidmətlərin 

vahid və əlaqəli şəkildə  həyata keçirilməsini təmin edən orqanlardır18. 

16 aprel 2018-ci il tarixində Nazirlər Kabineti peşə təhsili səviyyələri arasında elektron 

yerdəyişmə, o cümlədən bir peşə təhsili məktəbindən digərinə keçid məsələlərini əhatə edən 

"Peşə təhsilinin bir səviyyəsindən digər səviyyəyə keçid qaydaları" haqqında qərar imzaladı. 

Ömür boyu öyrənmə konsepsiyasına və əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq, PTT-nin 

məzmunu tələbələrin, cəmiyyətin, dövlətin və fərdi işəgötürənlərin maraqlarını, ehtiyaclarını, 

milli və ümumbəşəri dəyərlərini özündə ehtiva edir. Həyat boyu öyrənmənin çevikliyini və 

uyğunluğu təmin etmək üçün yeni hazırlanmış peşə təhsili proqramları müstəqil təhsil blokları 

olan, qiymətləndirmə, təlim nəticələri və fəaliyyəti özündə cəmləşdirən bir 

sıra modullar üzərində qurulmuşdur. Hər bir peşə müxtəlif modullardan ibarətdir, hər biri 

müvafiq sahədə konkret bir səriştəyə malikdir. 

                                                      
17 https://apa.az/en/social/azn-4-mln-allocated-to-youth-foundation-293988 
18 https://www.asan.gov.az/en/about 
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Işəgötürənlərin və ya işəgötürən təşkilatların tələbinə əsasən, PTT məktəbi ilin istənilən 

vaxtında altı aya qədər davam edə bilən qısa müddətli kurslar təşkil edə bilər. Tələbələrə kursun 

sonunda kurslarının bitməsi haqqında sertifikat təqdim olunur. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 

Peşə Təhsili Agentliyi ilə sazişi çərçivəsində peşə müəssisələri də 2019-cu ilin may ayından 

etibarən qısamüddətli kurslar təşkil etməyə başlamışlar. Bu mexanizm, "Azərbaycan 

Respublikasında peşə təhsilinə dair Strateji Yol Xəritəsi” əsasında böyüklərin təhsilinə dair 

təşkilat üçün qanunvericilik bazası hazırlanmış və peşə təhsili müəssisələrində növbəti təhsil 

kursları reallaşdırılmışdır. 

C.1.6 Qeyri-formal və informal təhsilin təsdiqlənməsi 

Təhsil Haqqında Qanuna əsasən, Azərbaycanda qeyri-formal və informal təhsilin 

tanınması yalnız peşə təhsili səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Hal- hazırda " Qeyri-formal və 

informal təhsil nəticəsində qazanılan bilik, bacarıq, vərdişlər və təcrübənin qiymətləndirilməsi 

yolu ilə vətəndaşların tanınması üçün müayinə qaydaları"na dair qanunvericilik 

bazası hazırlanmışdır. "Azərbaycan Respublikasında peşə hazırlığının inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi" də tanınma, həmçinin tanınmanın həyata keçirildiyi müəyyən peşələrdə işə qəbul 

üçün peşə sənədi tələb olunduğu vurğulanır.  Bu mexanizmin Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən 

"Gəncə şəhərində Regional Sənaye Peşə Səlahiyyətli Mərkəzin yaradılmasına dəstək" adlı 

böyük layihəsi və "Azərbaycanda Milli ixtisaslar çərçivəsində dəstəyin həyata keçirilməsi" 

layihəsi çərçivəsində sınaqdan keçirilməsi planlaşdırılır. 

C.2 PTT-də bərabərlik və bərabər imkan       

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

C.2.1 Tələbələrin PTT-də uğurları 

Tələbələrin peşə təhsili sektorunda uğurları onların ümumi təhsildəki göstəricilərindən çox 

asılıdır. 2000-ci ildən bəri hər 3 ildən bir keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 

Beynəlxalq Tələbə Qiymətləndirmə Proqramı 15 yaşlı məktəblilərin oxu, riyaziyyat və elm 

sahələrində bilik səviyyəsini yoxlayır. Azərbaycan PISA 2018 tədqiqatında iştirak etməyə 

razılıq vermiş və müvafiq tədbirlər artıq görülmüşdür. 2017-ci ilin aprel-may aylarında PISA 

tədqiqatının pilot mərhələsi başa çatdı. Bununla belə, PISA 2018-in əsas mərhələsi 2018-ci ilin 

aprel-may aylarında həyata keçirildi və 6872 məktəbli beynəlxalq araşdırmaya 

qoşuldu. Tədqiqat nəticəsi PISA Beynəlxalq Konsorsiumu tərəfindən qiymətləndirilir və yekun 

nəticələr 2019-cu ilin dekabr ayında açıqlanacaq. 2016-cı ilin Aprel-May aylarında ümumi 

təhsil müəssisələrində PIRLS – Oxu bacarıqlarının inkişafı üzrə beynəlxalq tədqiqatı 

keçirilmişdir ki, burada da təsadüfi seçim əsasında milli səviyyədə (Azərbaycan üzrə) 170 

ümumi təhsil müəssisəsi iştirak etmişdir. PIRLS nəticələrinə əsasən oxu bacarığı 472 idi və 

“aşağı” səviyyəsində nəticə göstərən şagirdlərin payı isə 27 faiz idi. ( Təhsil Nazirliyinin illik 

hesabatı 2017, 2018). 

2018-2019-cu tədris ilində peşə təhsili dayandıranların statistikası toplanmamışdır. Bununla 

belə, 2018-2019-cu tədris ili qəbuluna əsasən bir illik kurslardan 8296 nəfər qeydiyyatdan 

keçmişdir ki, onlardan da 7914 nəfəri məzundur. Bu hesablamaya əsasən 95% kursu 

müvəffəqiyyətlə başa vurdu, 5% isə təhsilini başa vurmadan xaric olunmuşdur.  

C.2.2 PTT tələbələrinin əlavə öyrənmə və təlim dəstəyinə ehtiyacı  
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Daha öncə göstərildiyi kimi, PTT-də təhsil alan tələbələrin böyük əksəriyyəti əlverişsiz sosial 

mənşəlidir. Böyük şəhərlərin əksəriyyətində peşə təhsili müəssisələri olsa da, keyfiyyətli tədris 

aparmaq üçün infrastruktur bəzən minimum tələblərə cavab vermir (köhnəlmiş binalar, istilik 

sistemi və s.). Bundan əlavə, bu peşə müəssisələrinin digər bölgələrdən olan tələbələri qəbul 

edəcək yataqxanalar yoxdur. 

Siyasətlərin təsviri 

C.2.3 PTT-də bərabərliyə dəstək tədbirləri 

Peşə müəssisələrinə qəbul qaydalarına əsasən əlillər, valideyni itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar  peşə müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul 

olunurlar. Göstərilən tədbirlər nəticəsində 2018-2019 tədris ilində bu qrupdan olan 236 qadın 

və 243 kişi tələbə Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Ağstafa kimi müxtəlif şəhərlərin peşə 

müəssisələrinə qəbul olmuşdur. Peşə Təhsili Haqqında Qanuna əsasən həmin tələbələr peşə 

müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul edilmişdir. Bununla yanaşı, onlar dövlət büdcəsi 

hesabına təhsil alır və aylıq 50 manat müavinət əldə edirlər. 

2018-2019 tədris ilində rayon və şəhər təhsil şöbələri tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrinin 

tərkibinə daxil olan xüsusi təhsil siniflərində (müəssisələrdə) əlilliyi olan tələbələr üçün 86 

sinif açılmışdır. Azərbaycanda xüsusi təhsil siniflərində (müəssisələrində) oxuyan tələbələrin 

ümumi sayı 477 nəfərdir. 2018-2019 tədris ilində evdə təhsilə 6655 tələbə cəlb edilmişdir. 

C.2.4 İnklüziv təhsil və PTT 

12 Noyabr 2018-ci il tarixində Avropa İttifaqı, UNICEF və Təhsil Nazirliyinin birgə 

əməkdaşlığı ilə "Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar üçün (keyfiyyətli) inklüziv təhsilin 

genişləndirilməsi" layihəsinə start verildi. Hazırda 2017-2018 tədris ilində 10030 əlilliyi olan 

uşaq xüsusi təhsilə cəlb edilmişdir. “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi 

olan uşaqlar üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. YUNİSEF 

və Heydər Əliyev Fondunun "Regional İnkişaf" İctimai Birliyi hazırda inklüziv təhsilə dəstəyə 

dair Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən iki layihəni birlikdə həyata keçirir. “ Sağlamlıq 

imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Qanunda vətəndaşların hüquqlarını 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə təmin etmək məqsədi ilə dəyişikliklər 

edilmişdir. Eyni zamanda, “Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun 

qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial 

müdafiəsi haqqında”  Qanunda Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin təhsili və 

təlimi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmışdır. İnklüziv təhsili artırmağı hədəfləyən bir neçə 

siyasətlər olsa da, məktəblərdə inklüziv təhsili həyata keçirmək üçün hələ də resurslar və 

müvafiq infrastrukturun olmaması çətinlik yaradır. 

PTT üçün Strateji Yol Xəritəsində əsas məqsədlərdən biri təhsili hamı, habelə sosial cəhətdən 

həssas ictimai qruplar üçün inklüziv və əlçatan etməkdir. Bakı Dövlət Texniki və Texnologiya 

Peşə Təhsil Mərkəzində inklüziv peşə təhsilinin pilot tətbiqi həyata keçirilir. Mərkəz gələn 

tədris ilində də inklüziv qrupları qəbul edəcəkdir. Tikiş peşəsi qrupunda sağlamlıq imkanları 

məhdud beş qız təhsil alır. Müəllimlərinin fikrincə, həmin qızlar həmyaşıdları ilə asanlıqla 

ayaqlaşa bilirlər. Həmin qızlardan biri Hindistan və Norveçdə keçirilən müxtəlif beynəlxalq 

yarışlarda uğurla iştirak etmişdir. Məktəbdə əlil, xüsusən nitq qüsurları olan uşaqlar ilə işləyən 

təcrübəli müəllim var. 2018 və 2019-cu illərdə inklüziv peşə qruplarındakı beş tələbədən 3 
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eşitmə, 2 görmə qüsurlu tələbə var idi. Əvvəlki tədris ilində  inklüziv peşə qruplarında 9 tələbə 

təhsil almışdır. 

C. 3 Məşğulluğa fəal dəstək 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi                    

C. 3.1 PTT məzunlarının işlə təmin olunması 

SSRİ dövründə ölkə üzrə 185 peşə təhsili müəssisəsində 300 ixtisas üzrə 100 mindən çox tələbə 

təhsil alırdı; müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə hazırlanmış ixtisaslı işçi qüvvələri məzun 

olduqdan sonra müəssisələrə göndərilərək işlə təmin olunurdu. 

1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində ölkənin sosial-iqtisadi həyatındakı inkişaf bu 

sahənin inkişafına mənfi təsir göstərdi; peşə təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazası 

sıradan çıxmağa başladı və peşə təhsili sistemi iflasa yaxınlaşmış oldu. Müəssisələr və peşə 

məktəbləri arasındakı əlaqə yoxa çıxdı. 

İqtisadiyyatın bərpasına və iqtisadiyyatın bəzi sahələrinin tədricən inkişafına baxmayaraq, peşə 

təhsili uyğun şəkildə fəaliyyət göstərə bilmirdi. Beləliklə, peşə təhsili müəssisələri nəzəri 

tədris metodologiyasını qəbul etdilər, nəticədə PTT tələbələri əmək bazarında tələb olunan 

bacarıqlara yiyələnə bilmədilər. PTT yol xəritəsinin strateji hədəflərindən biri peşə təhsili 

müəssisələrinin məzunlarının məşğulluq səviyyəsinin artırılması olsa da, əksər müəssisələrdə 

tədrisin ümumi keyfiyyəti məzunların məşğulluğuna müsbət təsir göstərmir.  

C. 3.2 Keçid dövrünə təsir edən iqtisadi amillər 

PTT məzunlarının əmək bazarına girişinə mane olan iqtisadi amillərdən biri də məzun olduqdan 

sonra aldıqları sertifikat və ya diplomun dəyəridir. Hal-hazırda PTT sertifikatı Azərbaycanda 

işləmək üçün məcburi deyil. Dəniz, Nəqliyyat, Aviasiya, Kənd Təsərrüfatı və bir sıra digər 

tənzimlənən peşələrdə işə qəbul olmaq üçün PTT məzunları əlavə sertifikat almaq üçün 

müraciət etməlidirlər. 

PTT məzunlarının işlə təmin olunmasına təsir edən digər bir məsələ peşə seçimidir. Bir tərəfdən 

dövlət proqramları sənayenin, inşaatın, nəqliyyatın, İT-nin və digər sahələrin inkişafına təşviq 

edir, lakin ya bu peşələrə qəbul olan tələbələrin sayı azdır, ya da məzun olduqdan sonra onların 

praktik bilik və məşğulluq qazana biləcəkləri müəssisələr azdır. 

Bundan əlavə, milli ixtisas çərçivəsi qurulmadığı üçün mühasib, İT mütəxəssisi və 

s. Kimi peşələr. həm ali, həm də peşə təhsili verilir. Bu peşələr bitirdikdən sonra peşə 

məktəblərinin müraciət arasında məşhur olsa da, onların şansı əldə ali təhsil məzunu qarşı 

məşğulluq zəifdir. 

Siyasətlərin təsviri 

C.3.3 Məşğulluğa dəstək və məşğulluğa keçid siyasətinin icmalı 

2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasında məşğulluq 

sahəsində keyfiyyət göstəricilərinin inkişafına, uyğun iş yerlərinin açılmasına, məşğulluğun 

daxil olmasına və sosial cəhətdən həssas qrupların əmək bazarına cəlb olunmasının artımına 

yönəlmiş inkişaf məqsədləri nəzərdə tutulur. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2018-ci il tarixli “Əmək, məşğulluq, sosial 

müdafiə və sosial təminat sahəsində elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında” 

258 nömrəli Sərəncamına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vahid 

platforması əsasında informasiya platformasında  Məşğulluq alt sistemi (bundan sonra - MAS) 

yaradılmışdır. MAS-ın yaradılmasında məqsəd vətəndaşların bu sistem vasitəsilə birbaşa yerli 

məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etmək imkanlarını sadələşdirmək, əhaliyə göstərilən 

xidmətlərin keyfiyyətini və çevikliyini artırmaqdır. Altsistem daim yenilənən məlumat 

bazasında iş axtaranlar üçün boş iş yerləri haqqında və məşğulluq imkanlarının real təsvirləri 

daxil olmaqla həqiqi vaxt rejimində məlumat əldə etmək imkanı yaradır. Məşğulluq Haqqında 

Qanunun 18.3-cü maddəsinə əsasən işəgötürənlər yeni iş yerləri haqqında məlumatları və ya 

boş iş yeri haqqında məlumatları, yeni iş yerləri yarandıqdan sonra beş iş günü müddətində 

MAS-dan istifadə etməklə “Vakansiyalar bankına” təqdim etməlidirlər. 

C.3.4 Karyera rəhbərliyi 

Məşğulluq Haqqında Qanuna uyğun olaraq əmək bazarının hazırkı vəziyyəti və əmək bazarında 

ən çox tələb olunan peşə və ixtisaslar, peşə və ixtisaslaşma sahələrində mövcud iş imkanları 

barədə məlumat vermək üçün "Peşəkar məsləhət xidmətləri haqqında qaydalar" hazırlanmışdır. 

Gənc nəsil üçün peşə yönümünün əhəmiyyətini nəzərə alaraq şəhər və kənd yerlərində fəaliyyət 

göstərən orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə, habelə Məşğulluq Mərkəzlərinə müraciət 

edən iş axtaranlara doğru peşə seçiminə dair peşəkar məsləhətlər verilmişdir. Bu 

fəaliyyətlər nəticəsində 2018-ci ildə 118 138 nəfərə peşə seçiminə dair peşəkar məsləhətlər 

verilmişdir. 

Dövlət PTT Agentliyi həmçinin karyera rəhbərliyi sahəsində də fəaliyyət göstərir: 

 peşə təhsili sahəsində beynəlxalq proqram və layihələrin əlaqələndirilməsi; 

 peşə təhsili və təlimin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün peşə hazırlığının təşkili 

və tənzimlənməsi; 

 peşə təhsili sahəsində dövlət siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində 

iştirak; 

 proqramlar inkişaf etdirmək, peşə təhsili sahəsində beynəlxalq proqram və layihələri 

əlaqələndirmək, peşə təhsilinə təşviq etmək, tabe qurumlarda peşə təliminin səmərəliliyini 

artırmaq məqsədi ilə ictimai-özəl tərəfdaşlıq və dövlət orqanlarının çərçivəsində 

işəgötürənlər ilə əməkdaşlıq yaratmaq məqsədi ilə  dövlət-özəl tərəfdaşlıq və dövlət 

qurumları arasında koordinasiya çərçivəsində tabe qurumlar və işəgötürənlərlə tərəfdaşlıq 

qurulmaq. Onların həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək; 

 peşə təhsili sahəsində ən yaxşı təcrübələri öyrənmək, ümumiləşdirmək və yaymaq; 

 əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq tabe təşkilatlarda (qurumlarda) peşə 

hazırlığının səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə ixtisasların təsnifatı ilə bağlı 

təkliflər vermək; 

 işəgötürənlərlə dövlət-özəl tərəfdaşlıq çərçivəsində tabe qurumların idarəetməsinin 

təkmilləşdirilməsi mexanizmlərini təklif etmək; 

 məzunların məşğulluğuna nəzarət etmək; 

 peşə təhsilinin cəlbediciliyini artırmaq üçün tədbirlərin təşkilində iştirak etmək; 

 tabe təşkilatların (qurumların) büdcədənkənar gəlirlərini artırmaq potensialını 

öyrənmək və artırmaq üçün işlərin təşkilində iştirak etmək; 
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 dövlət-özəl tərəfdaşlığı sahəsində beynəlxalq təcrübənin və peşə təhsili və bu sahədə 

əməkdaşlığın təşkili sahəsində dövlət qurumları arasında koordinasiya mexanizmlərinin 

öyrənilməsi və bununla bağlı zəruri təkliflərin verilməsi; 

 işəgötürənlərlə dövlət-özəl tərəfdaşlıq qaydalarının hazırlanmasında iştirak etmək və bu 

sahədə qiymətləndirmə mexanizmini təkmilləşdirmək; 

 tabeli qurumlarda keçirilən konfransların, sərgilərin və digər tədbirlərin təşkili və işində 

iştirak etmək; 

 peşə təhsili, maarifləndirmə, karyera inkişafı və işəgötürənlərlə əməkdaşlıq sahəsində 

tabe qurumların fəaliyyətini əlaqələndirmək və bu fəaliyyətlərlə əlaqəli dövri hesabatların 

hazırlanmasını təmin etmək, Agentliyin idarəetməsi ilə bağlı təhlil və xülasə hesabatlar 

hazırlamaq. 

D. PTT SİSTEMİNİN DAXİLİ SƏMƏRƏLİLİYİ VƏ FƏALİYYƏTİ 

D. 1 Tədris və öyrənmə mühiti 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

D.1.1 Tədris və öyrənmə metodları, o cümlədən iş əsaslı öyrənmə 

Ümumtəhsil məktəblərində tədris metodikasına dair islahatlara və bir sıra elmi yanaşmaların 

həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu Sovet dövründən bəri dəyişilməyən peşə təhsili üçün belə 

deyil. Son vaxtlara qədər əksər peşə təhsili müəssisələrində tədris, daha çox müəllimlərdən 

şagirdlərə ötürülən nəzəri məlumatlara söykənən biliklərə əsaslanırdı. PTT müəllimlərinin  

müvafiq praktiki bilik və səlahiyyətlərinin olmaması səbəbindən, öyrənənlərə təqdim olunan 

bilik keyfiyyətsiz olmuşdur. Dərslərin əksəriyyəti müvafiq siniflərdə və müəssisələrdə texniki 

maddi bazanın olmaması səbəbindən sinif otaqlarında keçirilir. Mühazirə bütün peşələrdə əsas 

tədris metodologiyası kimi istifadə edilmişdir. Sinifdə öyrənənlərin rolu əsasən  qeydlər 

aparmaqla məhdudlaşırdı. 

Tədris proqramlarına, öyrənənlərin təcrübələrinin şirkətlərdə və ya müəssisələrdə həyata 

keçirilməsi tələb olunan sənaye təcrübəsi daxil olsa da, dərslərin əksəriyyəti məktəblərdə və ya 

öyrənənlərin çox az təcrüb0259 toplayacağı şirkətlərdə keçirilir. Təqribən 3 ay 

davam edən təcrübəyə tələbələrin göndərilməsi üçün az sayda məktəb sənaye təşkilatları ilə 

əməkdaşlıq edir. İşə əsaslanan öyrənmə təşəbbüsləri bir sıra beynəlxalq 

layihələrdə sınaqdan keçirilmiş olsa da, müəssisələrin maralı olmaması və məktəblərdən az 

təşəbbüs olduğu üçün kütləvi şəkildə həyata keçirilmir. 

D.1.2 Tədris və öyrənmə mühiti 

Çox sayda peşə təhsil müəssisəsində tədris və öyrənmə şəraiti ölkədə peşə təhsilinə maraq 

olmaması ilə təsirlənir. Müəllimlərə mənfi təsir edən amillərdən biri də PTT müəllimləri üçün 

təlim proqramlarının və imkanların olmaması olmuşdur. Müəllimlərə məktəbdə zəif 

infrastrukturun olması, əksər peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində qaçqın və məcburi 

köçkünlərin məskunlaşması, tədris üçün maddi baza və avadanlıqların çatışmaması, həmçinin 

itmiş və köhnəlmiş proqramlar və tədris materialları da təsir göstərir. Son vaxtlara qədər əmək 

haqqının az olması da PTT müəllimləri üçün mənfi hal hesab olunurdu.  
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Siyasətlərin təsviri 

D.1.3 PTT-də təlim / tədris və öyrənmə metodlarınının təkmilləşdirilməsi siyasəti 

Öyrənmə və təlim metodlarını inkişaf etdirmək məqsədi ilə beynəlxalq və yerli mütəxəssislərlə 

birlikdə yeni Peşə təhsili və təlimi kurikulumunun həyata keçirilməsi dair yeni təlimatlar 

hazırlanmışdır. Təlimat PTT institutu səviyyəsində müasir kurikulumların həyata 

keçirilməsinin planlaşdırılması, öyrənmə fəaliyyətinin planlaşdırılması, təlimin həyata 

keçirilməsi, yeni tədris üsulu və tədris metodlarına dair məlumatları özündə ehtiva edir.              

Aİ-nin texniki yardım layihəsi, Aİ-nin qrant layihələri, turizm və kənd təsərrüfatı sektorlarında 

Britaniya səfirliyi ilə birgə təşəbbüslər də daxil olmaqla ianə əsaslı layihələrin əksəriyyəti yeni 

hazırlanmış kurikulumların bir hissəsi olaraq iş əsaslı öyrənmə mexanizmini sınaqdan 

keçirmişdir. Layihələrin təqdim etdiyi məlumatlara əsasən, iş əsaslı öyrənmə komponentlərini 

özündə cəmləşdirən təşəbbüslər, məzunların 60%-dən çoxu ya şirkətdə işçi olaraq qaldığı və ya 

eyni peşə üzrə sektorlarda tam işlə təmin oluna bildiyi halda uğurlu alındı. 

D.1.4 Təlim və öyrənmə mühitinin yaxşılaşdırılması 

Tədris və öyrənmə mühitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Milli 

Strategiyada prioritet tədbir kimi müəyyən edilmişdir. Dövlət Peşə Təhsili Agentliyi Biznes və 

İqtisadi İnkişaf Agentliyi (GIZ) ilə birlikdə PTT müəllimləri və (menecerlər) idarəetmə 

nümayəndələri üçün didaktik və pedaqoji təlim proqramı hazırlamışdır. Proqrama müəllim 

heyəti üçün "fəaliyyətə əsaslanan öyrənmə və tədris", menecerlər üçün "müəssisə və peşə 

müəssisələri arasında tərəfdaşlıq qurulması" və şirkət məsləhətçiləri üçün “şirkət təlimçiləri 

üçün təlim" modulları daxildir. 

Azərbaycan Nazirlər Kabineti peşə təhsili müəssisələri şəbəkəsinin səmərəliliyi və təşkili 

barədə müvafiq qərara dəyişiklik etmiş və hökumət yeni yaradılan peşə təhsili 

müəssisələrində maddi-texniki bazanın və təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə 

tutmuşdur 19. Bacarıqların inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müəllimlər və ustalar mütəxəssislərlə 

birlikdə kurikulumda və tədris materiallarının hazırlanmasında fəal iştirak edirlər.  2018-ci 

ildən bəri peşə təhsili müəssisələrində işləyən müəllimlərin maaşları iki dəfədən 

çox artırılmışdır ki,  bu da istedadlı mütəxəssisin peşə təhsilinə cəlb 

edilməsinə əlverişli şərait yaradır. 

D.2 Müəllimlər və təlimçilər 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

D.2.1 PTT müəllimləri və təlimçilərin işçi qüvvəsinin tərkibi 

Peşə təhsilində müəllim siyasəti hələ inkişaf etdirilməyib ki, bu da peşə təhsili sisteminin 

keyfiyyətinə daha çox təsir göstərir. Peşə təhsili üçün müəllim kadrlarının hazırlanması 

mexanizminin olmaması ümumi müəllimlərin işə qəbuluna təsir göstərir. Onilliklər boyu peşə 

təhsili sahəsindəki səhlənkarlıq, ixtisası (səriştəsi) aşağı olan və ya heç olmayan, peşə təhsili 

hər hansı bir təcrübə, bilik və bacarığı olmayan PTT müəllimlərin heyəti ilə nəticələndi. Yaşlı 

müəllim heyəti ( PTT müəssisələrində ümumi müəllimlərin 50%-i 50 yaşdan yuxarıdır) və 

                                                      
19 https://en.trend.az/azerbaijan/politics/2968210.html 
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yaxşı ixtisaslaşmış yeni abituriyentləri tədrisə cəlb etmək və ya işə başladıqları müddətdə onları 

saxlaya bilmək də sistemin ən böyük problemlərindəndir. 

PTT müəssisələrində tədris və təlim müəllimlər və ustalar tərəfindən aparılır. Azərbaycanda 

PTT sahəsində fəaliyyət göstərən müəllimlərin sayı 5188, PTT müəssisələrinə qəbul olan 

tələbələrin sayı isə 23089 nəfərdir.  

PTT sistemində üç kateqoriya (baş usta, aparıcı usta və usta) ustalar var. 

Baş usta: Ustaların və tədris emalatxanalarının işinə nəzarət edin. Hər tədris qrupu tərəfindən 

təlim proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir. Usta məhsul və hesabat hazırlamasını 

planlaşdırır. İstehsalat təlim planlarının icrasına nəzarət edir. Təlim dərslərində ustalara texniki 

və metodiki köməklik göstərir. Dəyişən əmək bazarının tələbləri haqqında məlumat toplayır və 

kurikulumun  təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır. Usta müəssisələrin seçimini təşkil 

edir, onlarla müqavilə bağlayır və tələbələrin buraxılış imtahanlarını hazırlayır. Bundan əlavə, 

usta işə əsaslanan təlim və iş təcrübəsi haqqında illik hesabatlar hazırlayır, bu istiqamətdə 

mövcud problem və çatışmazlıqları düzəldir və prosesin daha da yaxşılaşdırılması üçün təkliflər 

təqdim edir. 

Aparıcı usta: Kurikuluma uyğun olaraq, aparıcı usta seminar dərsləri üçün avadanlıq və 

materialların hazırlayır, akademik semestr üzrə tələbələrin təhsil və təlim işini planlaşdırır, və 

bu işlərin texniki tələblərə uyğun səviyyədə həyata keçirildiyinə nəzarət edir. O, tələbələr 

tərəfindən təqdim olunan tapşırıqlarının keyfiyyətini təmin edir və tələbələri iş metodları, yeni 

texnika və texnologiya, təhlükəsizlik və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi, təlim və 

tətbiqetmə təcrübəsini təmin edir. Tələbələr üçün avadanlıqların saxlanmasını təmin 

edir. Şirkətlərlə müqavilələr bağlanarkən iştirak edir. Hər bir intizama tələbələr tərəfindən 

riayət olunmasını təmin edir. Tələbələr tərəfindən peşə imtahanlarının hazırlanmasında və 

keçirilməsində iştirak edir. 

Usta: Ustalar adətən təcrübə əsaslı təlim proqramlarına uyğun olaraq səyyar qruplar ilə 

işləyirlər. Usta praktikaya əsaslanan təlim dərsləri üçün avadanlıq və materiallar, avtomobillər 

və digər nəqliyyat vasitələri hazırlayır. Təcrübəyə əsaslanan təlim proqramlarına uyğun olaraq 

usta tələbələrin avadanlıqla təmin olunmasını və nəqliyyat vasitələrinin işlək vəziyyətdə 

olmasını təmin edir. Tələbələr mütəmadi olaraq ustadın müşayiəti ilə sinif və məktəbdənkənar 

tədbirlər həyata keçirirlər. Tələbələr üçün buraxılış imtahanlarının hazırlanmasında və 

keçirilməsində iştirak edir. 

Müəllim: Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Tələbələri 

müstəqil həyata və işə hazırlayır. Öyrənmə prosesində müxtəlif formalardan, texnikalardan və 

metodlardan istifadə edir. Fənlər üzrə tədris materiallarının planlaşdırır, tədris kurikulum 

həyata keçirir, bütün tələbələrin dövlət standartları uyğun qəbulunu təmin edir. Müəllimlər öz 

fənlərinə dair tədbirlər təşkil edirlər. Mütəmadi olaraq tələbələrin valideynləri və ya qəyyumları 

ilə əlaqə saxlayır. Metodik işin təşkilində iştirak edir. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün 

tövsiyələr verir, onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün çalışır, müəllimlərin etik davranış 

qaydalarına riayət edir. 

PTT müəllimləri və təlimçilərinin kateqoriyası və sayı 

1. Ümumi təhsil fənni müəllimləri - 1167 
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2. İxtisas fənn müəllimləri - 634 

3. Ustalar - 1266 

4. Kişi - 25%, qadın 75% 

D.2.2 Müəllim peşəsinə PTT-də daxil olmaq 

Bir peşə təhsili müəssisəsində müəllim və ya təlimçi kimi işləmək Əmək Məcəlləsi və Peşə 

Təhsili Haqqında Qanunun normalarına uyğun olaraq müqavilə ilə tənzimlənir. Beləliklə, peşə 

təhsili müəssisələrində çalışan müəllim heyətinin maaşı (məvacibi) Nazirlər Kabinetinin 

qərarı əsasında müəyyən edilir. 

Peşə ixtisas təhsili müəssisələrində tədris edən ümumi təhsil fənləri müəllimləri Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin  "Müəllimlərin işə qəbulu" proseduru vasitəsilə işə qəbul 

olunur. TN sisteminə aid olan ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu məsələsi 

TN tərəfindən müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir və PTT müəssisələrində ümumtəhsil fənləri 

tədris edəcək müəllimlər də bu imtahan vasitəsilə qəbul olunur. Müsabiqə 4 mərhələdən 

ibarətdir: elektron ərizənin qiymətləndirilməsi, test imtahanı, vakansiya seçimi və müsahibə. 

İxtisas müəllimləri normativ sənədlərdə müəyyən edilmiş minimum tələblərə əsasən peşə 

təhsili müəssisələri tərəfindən işə qəbul olunurlar. Minimum səviyyədə müəllim müvafiq peşə 

sahəsindəki peşə təhsilinə (ali, tam orta) və ixtisaslaşmaya (ən azı 3 il istehsal və ya pedaqoji iş 

təcrübəsi) malik olmalı və tədris olunan fənlərin əsas ixtisaslarına uyğun olmalıdır. 

Peşə müəssisəsi saathesabı dərs vermək üçün istənilən sahə mütəxəssisi ilə müqavilə bağlaya 

bilər. Lakin, saathesabı ödəniş Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir və tam ştat 

müəllimin maaşından çox kiçikdir, bu da əksək hallarda ixtisaslı mütəxəssis üçün cəlbedici 

olmur. 

D.2.3 PTT-də müəllimlərin məşğulluq vəziyyəti    

PTT müəssisələrində çalışan müəllimlər, tam ştat, yarım ştat, müddətli və müvəqqəti 

müqavilələr əsasında təhsil müəssisələri ilə müqavilə bağlayırlar. Turizm və xidmətlər, eləcə 

də sənaye sahələrində müəllimlərin təxminən 70%-i tam ştat və 30%-i müddəti müqavilələrlə 

işləyirlər. Əmək Məcəlləsinə əsasən, müəllim 5 il müddətinə müvəqqəti müqavilə ilə işləyibsə, 

müqavilə avtomatik olaraq tam ştat işə keçir. Tam ştat müqavilə bağlayan müəllimlərlə bağlı 

əsas maneə, onların zəif fəaliyyəti və ya aşağı ixtisaslaşma səviyyələri səbəbindən əvəz 

etməkdə çətinliklərin olmasıdır.         

D.2.4 PTT-də müəllimlərin və təlimçilərin keyfiyyəti 

Müəllim və ustaların minimum keyfiyyət göstəriciləri Peşə Təhsil Haqqında Qanunda, eləcə də 

Peşə Təhsilinin Dövlət Standartlarında müəyyən olunsa da, peşə təhsilində fəaliyyət göstərən 

müəllimlərin keyfiyyəti aşağıdır. Yuxarıda göstərilən səbəblərə əlavə olaraq, iş dünyası ilə 

məhdud dərəcədə tanışlıq, müəllimlərin köhnəlmiş səriştələri, peşəkar inkişaf və təlim 

çatışmazlığı təsir edən əsas amillərdir. Problemlər sənaye, tikinti, İT, emal və s. daxil olmaqla 

yüksək ixtisaslı şəxslərin tələb olunduğu peşələrdə xüsusilə ağırdır. Əmək bazarında 

mütəxəssis çatışmazlığı tələbələrin hazırlanması üçün mütəxəssislərin cəlb edilməsinə və 

onlara lazımi bacarıqlarla təmin edilməsinə mənfi təsir göstərir. 
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Son vaxtlara qədər peşə təhsili müəssisələrində müəllim və təlimçilərin ixtisasartırma 

kurslarında, seminarlarda və ya təlimlərdə iştirakı məhdud sayda idi. Təhsil işçilərinin iştirak 

etdiyi inkişaf kurslarının əksəriyyəti nəzəri biliklərlə məhdudlaşdı. PTT müəllimlərinə 

ixtisasartırma kursları keçirmək üçün müəssisə və avadanlıqların azlığı, sahibkarlığın 

(müəssisələrin) müəllim hazırlığı sahəsində peşə təhsili müəssisələri ilə əməkdaşlığa cüzi 

marağı da müəllimlərin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.  

Siyasətlərin təsviri 

D.2.5 PTT-də müəllim və təlimçilərin peşə hazırlığına cəlb edilməsi və yenidən təlimi 

Peşə təhsili üzrə Strateji Yol Xəritəsində göstərilən fəaliyyət planına əsasən, 

Təhsil Nazirliyi peşə təhsili müəssisələrinin mövcud tədris və pedaqoji heyətinin potensialını 

və peşə səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün nəzəri testlərdən istifadə edərək diaqnostik 

qiymətləndirmə aparır. Yol xəritəsində həmin müəllim və pedaqoji heyət üçün təlim və yenidən 

hazırlıq işlərinin təşkili də nəzərdə tutulur. Müvafiq olaraq, yüksək iş təcrübəsi olan peşəkar 

ustaların və prioritet ixtisaslar üzrə pedaqoji heyətin pilot PTT müəssisələrinə cəlb edilməsi 

fəaliyyət çərçivəsində aparılmış sorğularla müəyyənləşdirilmişdir. Pedaqoji kadrların seçilməsi 

üçün xüsusi şərait və meyarların inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır; praktik təcrübəsi olan 

mütəxəssislərin və bu ixtisaslaşma sahələrində fəaliyyət göstərən işəgötürənlərin cəlb edilməsi 

üçün lazım olan ixtisaslar müəyyənləşdiriləcəkdir. Sonra həm işəgötürənlər, həm də tədris 

prosesində iştirak edəcək mütəxəssislər üçün müvafiq həvəsləndirici və stimullaşdırıcı 

tədbirlər təyin ediləcəkdir. 

Fəaliyyət planına əsasən, yeni müəllimlərin işə qəbulu müraciət edənlərin qiymətləndirilməsi 

yolu ilə həyata keçiriləcəkdir. Seçim prosesi başa çatdıqdan sonra müəllim 

namizədləri pedaqoji proseslə tanış olmaq və tədris prosesinə hazır olmaq üçün müvafiq 

təlimlərdə iştirak edəcəklər. Bu baxımdan həmin müəllimlər üçün pedaqoji axşam kurslarının 

təşkili imkanları da nəzərdən keçirilə bilər. 

D.2.6 Peşəkar inkişaf üçün yönləndirmə, həvəsləndirmə və dəstək 

PTT müəllimlərinin peşəkar inkişafının dəstəklənməsi təşəbbüslərinin əksəriyyəti beynəlxalq 

layihələr tərəfindən maliyyələşdirilmiş və təşkil edilmişdir. Bu təşəbbüs çərçivəsində 

ümumilikdə 533 müəllim 2018-ci ildə “Bacarıqlara əsaslanan kurikulumların və dərsliklərin 

hazırlanması və tətbiqi” mövzusunda təlimlərdə iştirak etmişdir. Bundan əlavə müəllim 

heyəti qrant layihələri çərçivəsində müxtəlif ölkələrə təhsil səfərlərinə göndərilir. Bu 

yaxınlarda Koreyanın İqtisadi İnkişaf Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən "PTT Mərkəzlərinin 

yaradılması" layihəsi çərçivəsində 24 təlimçi və usta Koreyada təlim keçmişdir. Britaniya 

səfirliyinin dəstəyi ilə PTT qurumlarının nümayəndələri İngiltərəyə səfər etdilər. "Bacarıqların 

inkişafı" mövzusunda təlim  Təhsil Nazirliyi ilə Britaniya səfirliyi arasında imzalanan 

Anlaşma Memorandumu çərçivəsində təşkil edilmişdir. "Aİ-nin Azərbaycanda PTT-ə dəstək" 

layihəsi çərçivəsində 6 müəllim və usta təcrübə üçün Sloveniyaya ezamiyyətə göndərilmişdi.

  

D.2.7 PTT-də müəllimlərin keyfiyyətinin təmin edilməsi 

Peşə təhsili ilə bağlı Strateji Yol Xəritəsinə əsasən yeni pedaqoji kadrların fəaliyyətinin 

monitorinqi planlaşdırılmışdır. Təhsil Nazirliyi tədris prosesi keyfiyyət standartlarına cavab 

təmin etmək məqsədi ilə təşkilatlarda işə götürülən müəllim heyətinin fəaliyyətini 
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qiymətləndirəcək. Qiymətləndirmə  vaxtaşırı olaraq Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi 

meyarlar əsasında aparılacaqdır. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən müəllimlər müvafiq 

tövsiyə və təkliflər alacaqlar. Bundan əlavə, müəllim heyətinin fəaliyyətini qiymətləndirmək 

məqsədi ilə tələbələr arasında rəy sorğuları keçiriləcəkdir. Təhsil Nazirliyi dərslərin məzmunu 

və strukturuna dair müvafiq dəyişikliklər etmək üçün bu müşahidəsinin nəticələrindən istifadə 

edəcək. 

D.3 Keyfiyyətə və keyfiyyətə zəmanət 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

D.3.1 Təhsil və peşə təhsili məzmununun keyfiyyəti və aktuallığı 

Azərbaycanda peşə təhsilinin məzmunu Təhsil Haqqında Qanun, PTT Haqqında Qanun və 

Peşə Təhsilinin Dövlət Standartları ilə tənzimlənir. Son vaxtlara qədər, peşə təhsilinin 

məzmunu köhnə SSRİ kurikulumuna əsaslanırdı. 2018-ci ildən müasir kurikulumlara 

keçid həyata keçirilmişdir. Müasir kurikulum peşə standartlarının və kurikulumların 

təkmilləşdirilməsi zamanı işəgötürənlərin cəlb olunması əsasında hazırlanan proqramların 

əmək bazarının ehtiyaclarını ödəməsini nəzərdə tutur. 

 

 

Aşağıdakı cədvəl ənənəvi və müasir kurikulumlar arasındakı ciddi fərqi göstərir. 

  

Ənənəvi tədris proqramları Müasir tədris proqramları 

Təklif əsasında  Tələb əsasında  

Dövlət tərəfindən idarə olunur İdarəetmə tərəflər arasında paylanır 

Qərarlar mərkəzdən verilir Məktəblərə daha çox müstəqillik 

verilir 

Əsasən gənclərə diqqət yetirilir Hər yaşdan insanlar qəbul edilir və 

təlim və iş təcrübəsi cəmiyyətdə 

tanınır 

Bilik verməyə əsaslanan müəllim yönümlü 

dərslər 

Tələbə yönümlü, səriştəyə (bilik, 

qabiliyyət və münasibət) əsaslanan 

dərslər 

Diqqəti nəzəriyyəyə yönəltmək; nəzəriyyə 

və təcrübə ayrıdır 

Təhsil bacarıq üzərində qurulur və 

praktiki təlim nəzəriyyə ilə birlikdə 

həyata keçirilir 
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Buraxılış imtahanları keçirilir Qiymətləndirmə davamlı aparılır 

Tələbələrə nəzarət və təlimat altında işləmək 

öyrədilir 

Tələbələrə təşəbbüs göstərmək və 

yaradıcı olmaq öyrədilir 

 

Hal-hazırda, peşə təhsili müəssisələrində düşünülmüş 168 proqramdan yalnız 36-sı səriştəyə 

əsaslanan müasir kurikulumlar əsasında həyata keçirilir. Peşə təhsilinin müasir məzmununa 

keçid davam edir və 2020-ci ilədək başa çatdırılması planlaşdırılır. Pilot proqramın ilkin 

qiymətləndirməsinə əsasən yeni kurikulumlar ilə təhsil alan iştirakçıların 62,3% turizm və 

xidmət sektoru məzunlarının, 73% İT üzrə sektor və xidmət sektorunda 68.4% məzun olduqdan 

sonra işlə təmin edildi. 

D.3.2 Tədris nəticələrinin keyfiyyətinin müəyyən edilməsi 

Azərbaycanda peşə təhsildə keyfiyyətin rəsmi tərifi olmasa da, peşə təhsilinin məzmun 

keyfiyyəti  Peşə Təhsilinin dövlət standartlarına əsasən tənzimlənir. Ömür boyu öyrənmə 

konsepsiyasına əsaslanan öyrənmənin nəticələri əmək bazarının tələbi əsasında lazımi 

səlahiyyətlərə yiyələnmə standartlarında göstərilmişdir.  

D.3.3 PTT-də keyfiyyətin təminatı prosesləri 

PTT təminatçısı lisenziyanı "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq müddət məhdudiyyəti olmadan alır və qanuna görə, lisenziyanın 

şərtləri pozulursa lisenziyaya müvafiq olaraq xitam verilir. 

Peşə təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il tarixli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinin akkreditasiya qaydaları”na əsasən həyata keçirilir. 

Akkreditasiyanın məqsədi təhsil müəssisəsinin qəbul edilmiş tələblərə uyğunluğunu, dövlət 

təhsil standartlarına və digər normativ hüquqi aktlara cavab verməsini yoxlamaq və təhsil 

müəssisəsinin statusu üçün hüquqi təminat yaratmaqdır. Peşə təhsili müəssisəsinin 

akkreditasiyası 5 ildən bir həyata keçirilir və keyfiyyəti təsdiqləyən sertifikat, müvafiq sənəd 

verilməsi ilə başa çatır. Azərbaycanda peşə təhsilində proqram akkreditasiyası həyata 

keçirilmir. PTT müəssisələrinin son akkreditasiyası 2013-cü ildə həyata keçirilmişdir. 

Peşə təhsili müəssisələrində ümumi təhsil fənni üzrə təhsil alan tələbələrin attestasiyası, Təhsil 

Nazirliyinin kollegiyasının 28 dekabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Tələbələrin 

attestasiyasının keçirilməsi (ümumi təhsildə yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna 

olmaqla) qaydaları"na uyğun olaraq həyata keçirilir. Yekun attestasiya, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ümumi 

təhsil səviyyəsində təhsil alan tələbələrin yekun qiymətləndirməsinin (attestasiyasının) 

aparılması qaydaları"na uyğun həyata keçirilir. 

Siyasətlərin təsviri 

D.3.4 PTT məzmununun yaradılması və yenilənməsi 

Tədris planlarının tərtib edilməsi və yenilənməsi ilə bağlı rəsmi proses olmasa da, Dövlət Peşə 

Təhsili Agentliyi köhnə kurikulumda dəyişiklik edilməsi və yeni kurikulumların hazırlanmasını 
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təklif edir. Yeni proqramın hazırlanması digər müvafiq dövlət qurumları və ya işəgötürənlərvə 

işəgötürən təşkilatlar tərəfindən də təklif olunur. Hazırlanmış kurikulumlar dövlət 

standartlarına uyğun qiymətləndirilir və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənir. 

 Peşə Təhsil dövlət standartlarına əsasən proqramları peşə standartlarına, ixtisas standartlarına 

və milli ixtisas çərçivəsində təkmilləşdirilir. Kurikulumların hazırlanması prosesi kurikulum 

mütəxəssisləri, müəllimlər, sahə mütəxəssisləri və işəgötürənlərin iştirak etdiyi və tədris planını 

tərtib etdiyi işçi qrupun yaradılması ilə başlayır. Son proqram hazır olduqda, o işçi qrupu və 

işəgötürən təşkilat tərəfindən təsdiqlənir. Sonda proqram təsdiq üçün Dövlət Peşə Təhsili 

Agentliyinə təqdim olunur. 

D.3.5 Aİ-nin əsas səlahiyyətləri 

Peşə Təhsilinin Dövlət Standartları peşə təhsili proqramlarının bir hissəsi olan səkkiz əsas 

bacarıq üzrə öyrənmə nəticələrini müəyyənləşdirir. Mövcud səkkiz əsas bacarıq (aşağıda 

verilmişdir) peşə təhsili proqramlarına daxil edilmiş və ayrı bir modul olaraq ən az 40 saat üçün 

düşünülmüşdür. 

1. Ana dilində ünsiyyət 

2. Hesablama 

3. Sahibkarlıq 

4. Xarici dildə ünsiyyət 

5. Şəxsi və karyera inkişafı 

6. Mədəni özünü ifadə 

7. Peşəkar (iş) etikası 

8. İKT 

D.3.6 Keyfiyyətə zəmanəti gücləndirmək üçün siyasət 

Təhsil Haqqında Qanuna əsasən “Peşə təhsili üzrə yeni attestasiya qaydaları” hazırlanaraq 13 

mart 2019-cu il tarixində təsdiq edilmişdir. Sənəd, PTT müəssisələrində qiymətləndirmə və 

imtahan prosesi məsələsini tənzimləyir. Qaydalara görə, qiymətləndirmə kurikulumda təyin 

olunmuş öyrənmə nəticələrinə əsasən aparılır. Cari, aralıq və yekun qiymətləndirmələr proqram 

çərçivəsində attestasiya məqsədi ilə aparılır. Yeni qiymətləndirmə qaydalarına əsasən, modul 

və yekun imtahanlar işəgötürən təşkilat tərəfindən təyin edilmiş mütəxəssislər 

tərəfindən aparılır.  

 

E. PTT-İN İDARƏETMƏ VƏ MALİYYƏLƏŞMƏSİ 

E.1 İnstitusional tənzimləmə 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

E.1.1 İnstitusional və idarəetmə tədbirlərinin əhəmiyyəti 
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Azərbaycan Respublikasında PTT sektoru üzrə strateji yol xəritəsi PTT sisteminin hazırda 

qarşılaşdığı bir neçə problemi müəyyənləşdirmişdir. Müəyyən olunmuş problemlərdən biri 

peşə təhsili sisteminin müasir bazar iqtisadiyyatının idarəetmə prinsiplərinə əməl etməməsi və 

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmə mexanizminin kifayət qədər effektiv 

olmamasıdır. Müvafiq olaraq, işəgötürən təşkilatlar peşə təhsili müəssisələrinin 

maliyyələşdirilməsində iştirak etmirlər və bunun üçün müvafiq qanunvericilik bazası mövcud 

deyil. 

Digər problem məktəbin idarəetməsinə maraqlı tərəflərin cəlb edilməsidir. Peşə məktəblərinin 

yerli bələdiyyələrlə sıx əlaqələri olsa da, onlar işəgötürənlərlə möhkəm bağlar qura 

bilmirlər. PTT məktəbləri ya islahata marağın olmaması, ya da imkanlarının olmaması 

səbəbindən PTT islahatlarının həyata keçirilməsində məhdud rol oynayırlar. Nəticə 

etibarilə, Təhsil Nazirliyində başlayan islahatlar həmişə peşə təhsili sistemində lazımi 

dəyişikliklərlə yekunlaşmır. 

E.1.2 Hesabatlılıq, rəhbərlik və nəzarət 

Azərbaycanda institusional və idarəetmə qaydalarının əsas çatışmazlığı peşə təhsili sistemində 

siyasət tənzimləmələrinin qurulması üçün vahid peşə təhsili rəhbərliyinin olmamasıdır. Peşə 

Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi bu sahədəki əsas qurum olsa da, onun səlahiyyətləri yalnız Təhsil 

Nazirliyinin nəzdindəki peşə təhsili müəssisələri ilə məhdudlaşır. Bu hal Azərbaycanda əksər 

Avropa ölkələrindəki olduğu kimi vahid prinsip əsasında əlaqələndirilmiş və ya 

institusional  olmayan yetkin təhsilin inkişafına təsir göstərir. 

Bundan əlavə, Dövlət Peşə Təhsil Təşkilatı Təhsil Nazirliyi çərçivəsində peşə müəssisələrinin 

idarə olunması üçün səlahiyyətli olsa da, qərar vermə və siyasətin həyata keçirilməsi ya Təhsil 

Nazirliyinin, ya da digər dövlət qurumlarının koordinatorluğu ilə edilir. Məsələn, yeni peşə 

müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi və ya inşası, PTT kurikulumlarının təsdiqlənməsi, özəl və 

ya dövlət PTT müəssisələrinin monitorinqi və keyfiyyət təminatı PTT Agentliyi 

tərəfindən həyata keçirilmir. 

Kadrların idarə olunması məsələsinə gəldikdə, peşə təhsili müəssisələrinin direktorları və 

direktor müavinləri idarəetmə orqanı tərəfindən təyin olunur. Təyinat zamanı bələdiyyə 

rəhbərliyinin, eləcə də məktəb pedaqoji şurasının rəyi nəzərə alınmır. Təyinat nailiyyətlərə 

görə aparılmır və məktəb müdirinin təyin olunması meyarları müəyyənləşdirilmir. 

Agentliyin beş şöbəsi var: 

1. Agentliyin sturktur vahidi olan Hüquq, İnsan Resursları və İnformasiya 

Departamenti  peşə təhsili, hüquqi təhlil, Agentliyin maraqlarının hüquqi 

müdafiəsidövlət qulluğu və əmək qanunvericiliyi sahəsində hüquqi aktların tətbiqi ilə 

bağlı qanunvericilik aktlarını və qaydaları hazırlanmasınadair hüquqi aktları və 

tənzimləmələri inkişaf etdirir. Dövlət qulluğu işçilərinin seçimi, müsabiqə və ya 

müsahibə əsasında yerləşdirilməsi, Agentliyin dövlət qulluqçularının və qeyri-dövlət 

qulluqçularının (bundan sonra - işçilər) etik davranışları, dövlət qulluqçularının təhsili, 

attestasiyası və sosial müdafiəsi, habelə dövlət qulluğu və əmək münasibətlərinin təşkili 

və tənzimlənməsi, insan kapitalının idarə edilməsi, elektron sənəd dövriyyəsi sistemini 

tətbiq etməklə sənəd dövriyyəsinə və onun həyata keçirilməsinə səmərəli nəzarət təşkil 

edir. 
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2. Agentliyinin struktur vahidi olan Təhsil Standartları və Təhsil 

ResurslarıDepartamenti qanunvericilik aktları və peşə təlimi tənzimləmələrinə uyğun 

olaraq effektiv təhsil standartları və kurikulumların inkişafını və həyata keçirilməsini 

təmin edir. Bundan əlavə, o, dərsliklərin (bundan sonra - dərsliklər) və digər tədris 

resurslarının inkişafı ilə məşğul olur. 

3. Agentliyin struktur vahidi olan Peşə Təhsili Təşkilatlarının 

(müəssisələrinin)  İdarəetməsi, Keyfiyyətinin Təminatı (Keyfiyyətə nəzarət) və 

Monitorinqi Departamenti idarə, idarəetmə sahəsində fəaliyyətlərin təşkili və idarə 

olunmasına, Agentliyinfəaliyyətinə nəzarət və monitorinqi həyata keçirir. 

4. Agentliyin struktur vahidi olan Maliyyə və İqtisadiyyat Departmenti maliyyə və 

iqtisadi fəaliyyətlərin təşkili sahəsində, maliyyə fəaliyyətinin qanunvericiliyə uyğun 

olaraq təşkilində fəaliyyət göstərir. 

5. Agentliyin struktur vahidi olan Karyera məsləhəti və İşəgötürənlərlə əməkdaşlıq 

Departamenti beynəlxalq əməkdaşlıq proqramlarını inkişaf etdirir, Agentlik nəzdində 

peşə təliminin səmərəliliyini, peşə təhsilinin təşkili və təşviqini, maarifləndirməni, peşə 

təhsilinin təşkili və tənzimlənməsini yüksəltmək üçün sahibkarlarla əməkdaşlıq edir. 

Siyasətlərin təsviri 

E.1.3 İdarəetmə islahatları 

PTT-nin Strateji yol xəritəsinin əsas strateji hədəflərindən biri, optimal sayda rasional dövlət 

peşə təhsili müəssisələr şəbəkəsini yaratmaqdır. Təhsil Nazirliyinin nəzdində peşə təhsili 

müəssisələrinin optimallaşdırılması 2016-cı ildən etibarən aparılır və 55 peşə məktəbi və lisey 

əsasında 24 yeni peşə təhsili mərkəzi yaradılmışdır. Yeni qurulan mərkəzlərin köhnə peşə 

məktəbi obyektlərində yerləşməsinə baxmayaraq, Yol xəritəsi on peşə mərkəzinin qurulmasını, 

tikilməsini və ya təmir edilməsini nəzərdə tutur. Müasir infrastruktur, maddi, texniki və təlim 

bazası olan bu mərkəzlər Bakıda və eləcə də bölgələrdə 0079erləşəcək və dövlət-özəl 

tərəfdaşlığa əsaslanan şəffaf, məsuliyyətli v ə nəticə yönümlü səmərəli idarəetmə 

mexanizmləri ilə idarə ediləcəkdir. İki yeni PTT məktəbinin inşasına bu ildən başlanılmışdır, 

gələn ildən daha 5 peşə mərkəzinin inşası nəzərdə tutulur. 

PTT müəssisələri Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il fevral tarixli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş Əsasnamələr əsasında idarə olunur. Yeni Əsasnamə peşə müəssisələrini ictimai hüquqi 

şəxslərə yönləndirir. Əsasnamə peşə təlimi müəssisəsinin əmək bazarının tələblərinə uyğun 

olaraq ümumi orta təhsil və tam orta təhsil bazası əsasında müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslı kadr 

hazırlığını təmin etmək məqsədini müəyyənləşdirir. Yeni Əsasnamə peşə müəssisələrinə 

xidmət göstərmək eləcə də, maliyyə idarəçiliyi ilə bağlı daha çox azadlıq verir. 

Peşə təhsilinin yeni dövlət standartları Strateji Planlara əsaslanan peşə təhsili müəssisələrini 

idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiqlənən rəhbərliyini müəyyənləşdir və məktəblərin 5 illik 

fəaliyyət planını özündə cəmləşdirir. Peşə təhsili müəssisələri üçün əsas fəaliyyət 

göstəricilərinin müəyyən edilməsi və nəticələrə əsaslanan maliyyələşdirmə sisteminin 

yaradılması PTT-nin inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmişdir. Sistem işə 

salındıqdan sonra maliyyə sisteminin fasiləsiz monitorinqi strateji planlarda müəyyən edilmiş 

əsas göstəricilərilərə qarşı  qoyulan məlumat və təhlillərə əsaslanaraq keçiriləcək. 
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E.2 Qeyri-dövlət iştirakçılarının cəlb olunması 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

E.2.1 PTT-də dövlət və qeyri-dövlət iştirakçıları arasında vəzifələrin bölüşdürülməsi 

PTT-nin inkişafı üzrə Strateji Yol xəritəsi Peşə təhsili müəssisələrinin maliyyələşdirilməsində 

qeyri-dövlət iştirakçılarının iştirakının vacibliyini vurğulasa da, bu, qeyri-dövlət iştirakçılarının 

PTT siyasətinin məhdudlaşmasına və ya idarə edilməsində iştirakını və töhfəsini əhatə 

etmir. Peşə təhsili sahəsində formalaşdırılmış sosial tərəfdaşlıq mexanizmin çatışmazlığı qeyri-

dövlət iştirakçılarının cəlb edilməsinə və institusional formada PTT siyasətini hazırlayan və 

təmin edənlər ilə milli razılaşmalar, sektor və regional şöbələr çərçivəsində öhdəliklərin 

bölüşdürülməsinə təsir etdi.  

Bütün maraqlı tərəflərin onilliklər boyu peşə təhsili sahəsindəki səhlənkarlığı mənfi təsəvvürün 

formalaşmasına gətirib çıxardı və bu da sosial tərəfdaşların peşə təhsili ilə maraqlanmamasına 

səbəb oldu. İnfrastruktur şəraitinin aşağı olması, ixtisaslı müəllimlərin az olması, peşə təhsilinin 

məhdud maliyyələşməsi, habelə məhdud bacarıqları olan PTT məzunlar qeyri-dövlət 

iştirakçılarının peşə təhsilinə cəlb olunması təsir göstərir.  

Siyasətlərin təsviri 

E.2.2 Qeyri-dövlət iştirakçılarının iştirakını dəstəkləyən siyasət 

Yeni hazırlanmış normativ hüquqi aktlar, o cümlədən Peşə Təhsili Haqqında Qanun, Peşə 

təhsili ilə bağlı Strateji Yol Xəritəsi, peşə təhsilinin dövlət standartları, Peşə Təhsili Əsasnaməsi 

yuxarıda göstərilən məsələlərin həllinə yönəlmişdir. PTT Haqqında Qanunun 3-cü 

maddəsində deyilir ki, peşə təhsili sahəsindəki dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və 

istiqamətlərində işəgötürənlərin PTT sisteminə inteqrasiyası və yüksək ixtisaslı kadrların təhsil 

prosesinə cəlb edilməsi nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, Peşə Təhsili üzrə Strateji Yol 

Xəritəsində 2020-ci ilə qədər özəl sektorun PTT sistemində iştirak etməklə özəl sektor ilə peşə 

təlimi və təlim müəssisələri arasında  dövlət-özəl tərəfdaşlığa əsaslanan bir mexanizmi 

stimullaşdırmağı vurğulayır. Beləliklə, PTT Agentliyi özəl sektorla əməkdaşlığa başlamışdır və 

son bir neçə ildə agentlik, məktəblər və özəl sektor arasında 100-dən çox müqavilə 

imzalanmışdır. Bu razılaşmaların mövzusu əsasən əməkdaşlığa razılıq təşkil edir və tərəfləri 

konkret hərəkətlərə məcbur etmir. 

 

E.3 PTT büdcəsi 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

E.3.1 Xərclərin planlaşdırılması, PTT büdcəsinin formalaşdırılması və icrası 

Azərbaycanda dövlət büdcəsində peşə təhsili üçün ayrılmış vahid fond yoxdur. İctimai peşə 

müəssisələrinə büdcə idarəetmə orqanlarının ümumi fondlarından ayrılır. Məsələn, peşə təhsil 

müəssisələrinin büdcəsi Təhsil Nazirliyinə dövlət büdcəsindən  təhsil büdcəsinin alt hissəsi 

kimi ayrılır. Büdcəsinin formalaşmasında peşə müəssisələrinin iştirakı, eləcə də PTT 

Agentliyin büdcə hazırlanması da məhduddur. Peşə Təhsili Müəssisələri Peşə Təhsili Qanunu 

və Əsasnaməsinə uyğun olaraq fərdlər və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif ödənişli təhsil 
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xidmətləri göstərə bilər, eləcə də fərdlər və hüquqi şəxslərdən yardımlar və könüllü köməklik 

ala bilərlər. Buna baxmayaraq ictimai PTT müəssisələrinin bu fonddan istifadə edə bilmə 

bacarığı hüquqi prosedurlarla məhdudlaşdırılır. Özəl və ya bələdiyyə peşə təhsili müəssisələri 

göstərdikləri xidmətlərə görə dövlət tərəfindən maddi yardım almırlar. Peşə müəssisələrinin 

inkişafı və təmiri üçün sabit bir büdcə ayrılmır və ayrılma ümumi təhsil investisiya fondu 

daxilində edilir.  

Siyasətlərin təsviri 

E.3.2 PTT-də xərclərin planlaşdırılması və büdcələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi qaydaları 

Peşə Təhsili Haqqında Qanuna görə, peşə təhsili sisteminin davamlı və çoxtərəfli 

maliyyələşdirilməsinin formalaşdırılması dövlətin əsas prinsipləri və istiqamətləri kimi təsvir 

edilmişdir. Dövlət peşə təhsili üçün dövlət büdcəsinin müəyyənləşdirilməsini və monitorinqini, 

həmçinin peşə təhsilinin inkişafı üçün ayrılan dövlət büdcəsinin həcminin, maliyyə 

mexanizmlərinin və normalarının yerinə yetirilməsini təmin edir; 

Təhsil Haqqında Qanunun icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti tərəfindən "Dövlət peşə təlimi müəssisəsinin maliyyələşdirmə normaları" 

təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən dövlət peşə təhsili 

müəssisələrinin cari fəaliyyəti üçün vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq büdcə vəsaitlərinə 

tələbatın müəyyən edilməsi üçün peşə təhsili müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi 

normaları tətbiq olunur. 

“Aİ-nin Azərbaycanda peşə hazırlığına dəstəyi” texniki yardım layihəsi çərçivəsində təlim 

büdcəsi və birbaşa xərclər, qurumların dolayı xərcləri, habelə xərc mənbələrinin 

müəyyənləşdirilməsi və hesablanması ilə bağlı təlimatlar və metodlar hazırlanmışdır. Təlimatda 

büdcənin formalaşdırılması, maliyyə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, vəsaitlərin 

bölüşdürülməsi və onların idarə edilməsi istiqamətləri göstərilmişdir. 

E.4 PTT üçün resursların səfərbər edilməsi 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

E.4.1 PTT-ləri maliyyələşdirmə mənbələri və mexanizmləri 

İctimai PTT müəssisələri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir, özəl və bələdiyyə PTT 

müəssisələri isə təsisçilərin büdcəsindən maliyyələşdirilir. Hal-hazırda dövlət peşə müəssisələri 

üçün özəl mənbələrdən maliyyələşdirmə mexanizmi mövcud deyil. İctimai PTT təminatçıları 

müvəqqəti xidmətlər vasitəsilə gəlir əldə edə bilərlər, lakin hazırda məbləğ əhəmiyyətli deyil, 

belə ki, təlimçilərin infrastrukturu və imkanları keyfiyyətli təlim vermək üçün kifayət etmir.   

Siyasətlərin təsviri 

E.4.2 PTT üçün maliyyənin diversifikasiyası və səfərbər edilməsi 

Peşə Təhsili Haqqında Qanunda vəsaitləri idarəedən və şəffaf şəkildə peşə təhsili müəssisələri 

arasında bölüşdürən "Peşə Təhsilinin İnkişafı Fondu"nun yaradılması nəzərdə 

tutulur. Fondun həm özəl, həm də dövlət sektorunun iştirakçılarından 

ibarət idarəetmə orqanı tərəfindən idarə edilməsi və Təhsil Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət 

göstərməsi planlaşdırılır. 
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E.5 PTT-də resursların ayrılması və istifadəsi 

Məsələlərin müəyyənləşdirilməsi 

E.5.1 Resurs bölgüsünün nümunələri 

PTT məktəbləri üçün resurslar TN  tərəfindən məktəbin ölçüsü, şagird sayı, məktəbin məxarici 

və s. kimi amilləri nəzərə alaraq təyin edilir. Publik PTT təşkilatlar tərəfindən növbəti maliyyə 

ili üçün xərclərin növlərinə dair maliyyələşmə normalarının formalaşması  bu sahəyə ayrılan 

faktiki büdcənin miqdarı ilə müəyyən edilir. Resurs bölgüsü, infrastruktur və maddi bazaya 

olan ehtiyacları, kurikulumların müəssisələrdə yeni proqramların tətbiqi və ya tətbiqi 

tələblərini, eləcə də PTT müəllimlərinin, menecerlərin hazırlanması və işəgötürənlərdən və 

digər təşkilatlardan mütəxəssislərin cəlb edilməsi xərclərini nəzərə almır. 

Siyasətlərin təsviri 

E.5.2 PTT üçün mənbələrin uyğunluğunun və onların bölüşdürülməsində bərabərliyin təmin 

olunması siyasəti 

PTT Strateji Yol xəritəsində müəyyən edilmiş strateji hədəflərdən biri, vəsaitlərdən səmərəli 

istifadəni təmin etmək məqsədi ilə peşə təhsili müəssisələri və müəllim heyətinin fəaliyyətinə 

əsaslanan mükafatlandırma mexanizmini özündə birləşdirən nəticəyə əsaslanan güclü 

maliyyələşdirmə sisteminin yaradılmasıdır. Həyata keçirilən fəaliyyət planı çərçivəsində  PTT 

sisteminin gələcək inkişafını təmin etmək üçün əlavə dövlət, özəl və beynəlxalq maliyyələşmə 

mənbələrini müəyyənləşdirmək və büdcədənkənar fondların monitorinqi və idarə edilməsi 

sistemini inkişaf etdirmək məqsədi var. Maliyyələşdirmə müəllim heyətinin maddi 

stimullaşdırılması, maddi baza, infrastruktur və müasir standartlara əsaslanan avadanlıq kimi 

məsələlərin çevik həllini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

30 İyun 2017-ci il tarixində İşsizlikdən Sığorta Haqqında yeni Qanunun qəbul edilməsi, İşsizlik 

Fondundan gələcəkdə artan vəsaiti sayəsində aktiv əmək bazarı proqramlarının əhatə dairəsinin 

və keyfiyyətinin genişlənməsinə əhəmiyyətli dərəcədə kömək edəcəkdir. İcraya 1 yanvar 2018-

ci ildə başlanılmışdır. İşsizlikdən Sığorta Haqqında Qanunun əsas vəzifəsi itirmiş iş yerini 

kompensasiya etmək və işsizliyin azaldılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər (AƏBS) həyata 

keçirməkdir. 

İşsizlik Fondunun 2018-ci il üçün büdcəsi 89,040 milyon manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuşdur: işsizlikdən sığorta (38%), işsizlər üçün təlim (1,8%), karyera 

yönləndirilməsi (1,3%), əmək yarmarkaları (0,13%), özünə məşğulluq proqramları (40,2%), əmək 

haqqı subsidiyaları (1.55%) və s. 2019-cu ildən etibarən əmək bazarının meyarları və dinamikası, 

peşə tələbatı və bacarıq ehtiyaclarının təhlilinə müəyyən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. 
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ƏLAVƏ 1. KƏMİYYƏT VƏ KEYFİYYƏT DƏLİLLƏRİ 

Təhsil, bacarıq və məşğulluqla bağlı əsas göstəricilər 

Cədvəl 1. Ümumi əhali 

 

Male: kişi – female: qadın  

Cədvəl 2.  Yaşa uyğun əhali

 

 

 

 

Total population

POP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 8997586 9111078 9235085 9356483 9477119 9593038 9705643 9809981 9898085

Male 4455503 4517055 4583484 4648793 4713548 4775857 4835641 4891210 4938027

Female 4542083 4594023 4651601 4707690 4763571 4817181 4870002 4918771 4960058

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Note: Estimates - 1st of January each year

Population by age (000)

POPAGE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

14 years 161.5 153.8 137.5 138.5 134.2 129.5 124.3 127.0 132.3

15 years 172.2 161.5 153.7 137.5 138.5 134.2 129.5 124.2 126.9

16 years 177.5 172.1 161.4 153.7 137.5 138.5 134.2 129.5 124.2

17 years 180.0 177.4 172.1 161.4 153.6 137.4 138.4 134.2 129.4

18 years 184.8 179.9 177.4 172.0 161.3 153.6 137.4 138.4 134.1

19 years 190.7 184.7 179.8 177.3 171.9 161.2 153.5 137.3 138.3

20 years 189.1 190.6 184.6 179.7 177.2 171.8 161.2 153.4 137.3

Male

14 years 84.2 80.3 72.5 72.8 71.2 68.8 66.4 67.6 70.5

15 years 89.5 84.2 80.2 72.5 72.7 71.2 68.8 66.4 67.5

16 years 91.4 89.4 84.1 80.2 72.5 72.7 71.2 68.7 66.4

17 years 92.5 91.4 89.4 84.1 80.1 72.5 72.7 71.2 68.7

18 years 94.5 92.4 91.3 89.4 84.1 80.1 72.4 72.7 71.1

19 years 95.1 94.4 92.3 91.2 89.3 84.0 80.0 72.4 72.6

20 years 93.7 95.0 94.3 92.3 91.2 89.2 84.0 80.0 72.3

Female

14 years 77.3 73.5 65.0 65.7 63.0 60.7 57.9 59.4 61.8

15 years 82.7 77.3 73.5 65.0 65.8 63.0 60.7 57.8 59.4

16 years 86.1 82.7 77.3 73.5 65.0 65.8 63.0 60.8 57.8

17 years 87.5 86.0 82.7 77.3 73.5 64.9 65.7 63.0 60.7

18 years 90.3 87.5 86.1 82.6 77.2 73.5 65.0 65.7 63.0

19 years 95.6 90.3 87.5 86.1 82.6 77.2 73.5 64.9 65.7

20 years 95.4 95.6 90.3 87.4 86.0 82.6 77.2 73.4 65.0

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)
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Cədvəl 3. Gənc əhalinin təqribi sayı 

 

Cədvəl 4. Fəal əhalinin təhsil səviyyəsi (% yaş 15+) 

 

Qeyd: Aşağı: Əsas və ibtidai təhsil ; Orta: Ümumi, Peşə və ikinci ixtisas təhsili; Yüksək: Ali 

təhsil; PTT: ikinci ixtisaslaşma təhsili  

Cədvəl 5. Peşə proqramlarında oxuyan şagirdlər ümumi orta sinif şagirdlərinin% yaşıdır 

(ISCED səviyyə 3) 

 

Qeyd: Dəyərlər ibtidai peşə təhsili müəssisələrində təhsil alanların ümumi sayının tam orta 

təhsil səviyyəsində təhsil alanların ümumi sayına olan nisbətinə aiddir. 

 

 

Relative size of youth population (%)

YPOP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 28.7 27.8 26.9 25.8 24.7 23.7 22.6 21.6 20.7

Male 29.5 28.7 27.9 26.9 25.8 24.9 23.9 22.9 22.0

Female 27.9 27.0 26.0 24.8 23.7 22.5 21.4 20.4 19.5

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Note: Estimates - 1st of January each year

Educational attainment of active population (% aged 15+)

ATAP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

LOW m m 7.4 7.0 7.4 7.5 7.5 7.7 7.1

MEDIUM m m 76.3 76.7 76.4 76.2 76.2 75.9 76.4

HIGH m m 16.3 16.2 16.3 16.3 16.3 16.4 16.6

VET m m 15.8 15.8 16.0 16.2 16.2 16.3 16.6

Male

LOW m m 5.7 5.3 5.4 5.5 5.5 5.8 5.8

MEDIUM m m 75.1 76.2 75.7 75.5 75.5 75.2 75.1

HIGH m m 19.2 18.5 18.9 18.9 18.9 19.0 19.1

VET m m 16.0 15.0 15.5 15.4 15.4 15.7 16.1

Female

LOW m m 9.2 8.9 9.4 9.6 9.6 9.7 8.5

MEDIUM m m 77.5 77.3 77.1 76.9 76.9 76.6 77.7

HIGH m m 13.2 13.9 13.5 13.5 13.5 13.6 13.9

VET m m 15.5 16.6 16.5 16.9 16.9 16.9 17.2

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Students in vocational programmes as a percentage of total upper secondary students (ISCED level 3)

VET 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 13.2 14.9 16.3 15.8 13.7 13.5 13.7 14.2 14.5

Male 17.3 19.3 21.3 20.5 17.8 17.7 18.6 19.6 20.2

Female 8.4 9.5 10.4 9.9 8.4 8.3 7.6 7.7 7.7

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)



 

50 
 

Cədvəl 6. Orta təhsil səviyyəsində orta ixtisas təhsili alan tələbələrin sayı (ISCED 3) 

(minlərlə) 

 

Cədvəl 7. Üçüncü dərəcəli təhsil (% yaş30-34) 

 

Cədvəl 8. Erkən təhsil (% yaş 18-24) 

 

Cədvəl 9. İşlə, təhsil və ya təlimdə olmayan şəxslər – NEETs (% yaş 15-24) 

 

Cədvəl 10. Təhsilə dövlət xərcləri

 

 

Number of students enroled in vocational programmes at upper secondary level of education (ISCED 3)  (in thousands)

VETN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 21.9 23.9 24.8 24.3 20.9 19.4 19.7 19.8 19.2

Male 15.6 17.0 17.7 17.6 15.2 14.1 14.3 15.1 14.6

Female 6.3 6.9 7.1 6.7 5.7 5.3 5.4 4.7 4.6

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Tertiary education attainment (% aged 30-34)

TAT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total m m m m m m m m m

Male m m m m m m m m m

Female m m m m m m m m m

Source:

Notes:

Early leavers from education (% aged 18-24)

ELE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total m m m m m m m m m

Male m m m m m m m m m

Female m m m m m m m m m

Source:

Notes:

Persons not in employment, education or training-NEETs (% aged 15-24)

NEET 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total m m m m m m m m m

Male m m m m m m m m m

Female m m m m m m m m m

Source:

Notes:

Public expenditure on education

EXP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% of GDP 2.8 2.4 2.7 2.5 2.6 3.0 2.9 2.5 2.5
% of total public 

expenditure 10 8.2 8.3 7.5 8.3 9.0 9.9 9.9 8.7

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)



 

51 
 

 

Cədvəl 11. Təlimdə iştirak / ömür boyu öyrənmə (% yaş 25-64) 

 

Cədvəl 12. Fəallıq səviyyəsi (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation in training/lifelong learning (% aged 25-64)

LLL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total m m m m 6.5 m m m m

Male m m m m 7.6 m m m m

Female m m m m 5.3 m m m m

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Notes:

Activity rate (%)

15+ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 66.7 68.5 68.4 68.4 69.5 69.7 70.0 70.3 70.5

Male 69.7 70.8 72.5 73.9 77.5 77.6 77.9 78.0 78.2

Female 63.9 66.3 64.7 63.5 62.8 63.0 63.3 63.5 63.8

15-24

Total 34.3 35.4 36.9 38.9 42.4 43.3 45.7 46.3 47.1

Male 35.1 36.9 39.9 42.9 49.7 49.6 51.4 51.2 51.2

Female 33.5 33.9 34.1 35.3 36.3 37.8 40.6 41.8 43.2

25-49

Total 89.3 90.7 89.5 88.5 87.6 87.7 87.8 88.2 88.7

Male 92.6 92.2 92.8 93.5 94.3 94.1 94.2 93.7 93.5

Female 86.1 89.2 86.2 83.9 81.6 81.9 82.0 83.0 84.2

50-64

Total 76.5 79.4 76.4 73.1 72.8 71.6 70.1 69.8 69.3

Male 79.6 80.4 79.6 76.4 78.9 78.9 77.8 78.8 79.5

Female 73.7 78.4 73.5 70.1 67.6 65.6 63.7 62.6 61.1

20-64

Total 80.6 82.1 80.9 79.8 79.9 79.9 80.2 80.5 80.9

Male 83.4 83.9 84.4 84.3 86.3 86.3 86.7 86.6 86.6

Female 78.0 80.3 77.5 75.6 74.3 74.1 74.4 74.9 75.6

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)
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Cədvəl 13. Fəaliyyətsizlik / iş qabiliyyəti olmayanların səviyyəsi (%) 

 

Cədvəl 14. Məşğulluq səviyyəsi (%) 

 

 

Inactivity/out of the workforce rate (%)

15+ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 33.3 31.5 31.6 31.6 30.5 30.3 30.0 29.7 29.5

Male 30.3 29.2 27.5 26.1 22.5 22.4 22.1 22.0 21.8

Female 36.1 33.7 35.3 36.5 37.2 37.0 36.7 36.5 36.2

15-24

Total 65.7 64.6 63.1 61.1 57.6 56.7 54.3 53.7 52.9

Male 64.9 63.1 60.1 57.1 50.3 50.4 48.6 48.8 48.8

Female 66.5 66.1 65.9 64.7 63.7 62.2 59.4 58.2 56.8

25-49

Total 10.7 9.3 10.5 11.5 12.4 12.3 12.2 11.8 11.3

Male 7.4 7.8 7.2 6.5 5.7 5.9 5.8 6.3 6.5

Female 13.9 10.8 13.8 16.1 18.4 18.1 18.0 17.0 15.8

50-64

Total 23.5 20.6 23.6 26.9 27.2 28.4 29.9 30.2 30.7

Male 20.4 19.6 20.4 23.6 21.1 21.1 22.2 21.2 20.5

Female 26.3 21.6 26.5 29.9 32.4 34.4 36.3 37.4 38.9

20-64

Total 19.4 17.9 19.1 20.2 20.1 20.1 19.8 19.5 19.1

Male 16.6 16.1 15.6 15.7 13.7 13.7 13.3 13.4 13.4

Female 22.0 19.7 22.5 24.4 25.7 25.9 25.6 25.1 24.4

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Employment rate (%)

15+ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 63.0 64.8 64.9 65.0 66.1 66.3 66.5 66.8 67.0

Male 66.7 67.7 69.3 70.9 74.4 74.4 72.9 73.8 75.0

Female 59.5 62.1 60.7 59.8 59.1 59.3 59.6 59.8 60.1

15-24

Total 29.2 30.2 31.7 33.5 36.7 37.5 39.8 40.4 41.1

Male 30.2 31.7 35.0 37.8 44.0 43.9 45.6 45.5 45.5

Female 28.2 28.7 28.6 29.8 30.5 31.8 34.5 35.6 36.8

25-49

Total 85.3 86.7 85.6 84.8 83.9 84.0 84.0 84.4 85.0

Male 90.0 89.3 89.8 90.5 91.2 91.0 91.0 90.6 90.3

Female 80.7 83.9 81.5 79.4 77.3 77.6 77.6 78.7 79.9

50-64

Total 73.9 77.0 74.3 71.3 71.0 69.7 68.0 67.8 67.2

Male 76.8 78.3 77.2 74.6 77.0 77.0 75.8 76.8 77.5

Female 71.3 75.8 71.6 68.2 65.9 63.8 61.6 60.5 58.9

20-64

Total 76.3 77.8 76.9 76.0 76.2 76.0 76.3 76.6 77.0

Male 80.2 80.5 81.0 81.1 83.0 82.9 83.2 83.2 83.2

Female 72.6 75.2 72.9 71.3 70.1 69.9 70.0 70.6 71.3

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)
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Cədvəl 15. Təhsil səviyyəsinə görə məşğulluq səviyyəsi (% yaş 15+) 

 

Qeyd: Aşağı: Əsas və ibtidai təhsil ; Orta: Ümumi, Peşə və ikinci ixtisas təhsili; Yüksək: Ali 

təhsil; PTT: ikinci ixtisaslaşma təhsili  

 

Cədvəl 16. Son məzunların məşğulluq səviyyəsi (ISCED səviyyə 3-8) 

 

Employment rate by educational attainment (% aged 15+)

ERAT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

LOW m m m 28.9 31.1 32.3 33.2 34.1 m

MEDIUM m m m 66.5 66.5 66.6 67.0 67.1 m

HIGH m m m 74.7 74.9 74.8 75.0 75.4 m

VET m m m 77.8 79.0 79.7 79.2 79.7 m

Male

LOW m m m 25.8 27.0 28.3 29.4 31.1 m

MEDIUM m m m 70.3 70.0 69.9 70.7 70.8 m

HIGH m m m 76.2 77.7 77.3 77.8 77.7 m

VET m m m 76.0 78.3 77.4 77.5 78.8 m

Female

LOW m m m 31.2 34.0 35.2 35.9 36.2 m

MEDIUM m m m 62.9 63.2 63.4 63.6 63.6 m

HIGH m m m 72.6 71.0 71.3 71.2 72.2 m

VET m m m 79.6 79.7 82.0 80.8 80.6 m

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Employment rate of recent graduates (ISCED levels 3-8) 

ERG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total m m m m m m m m m

Male m m m m m m m m m

Female m m m m m m m m m

Source:

Notes:
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Cədvəl 17. Son məzunların məşğulluq səviyyəsi (ISCED səviyyə 3-4) ixtisasına əsasən

 

Cədvəl 18. Geniş iqtisadi sahələr üzrə məşğulluq (%) 

 

Cədvəl19. Vəziyyətə görə məşğulluq (% yaş 15) 

Employment rate of recent graduates (ISCED levels 3-4) by programme orientation

ERGP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total m m m m m m m m m
GENERAL m m m m m m m m m

VOCATIONAL m m m m m m m m m

Male m m m m m m m m m
GENERAL m m m m m m m m m

VOCATIONAL m m m m m m m m m

Female m m m m m m m m m
GENERAL m m m m m m m m m

VOCATIONAL m m m m m m m m m

Source:

Notes:

Employment by broad economic sectors (%)

ESC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agriculture 38.2 37.9 37.7 37.1 36.7 36.4 36.3 36.4 36.3

Industry 13.7 14.1 14.2 14.3 14.3 14.0 14.3 14.4 14.6

Services 48.1 48.0 48.1 48.6 49.0 49.6 49.4 49.2 49.1

Male 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agriculture 32.3 32.2 31.8 31.1 31.2 31.0 31.0 30.9 31.0

Industry 20.8 21.5 21.9 22.2 22.0 21.9 22.1 22.2 22.7

Services 46.9 46.3 46.3 46.7 46.8 47.1 46.9 46.9 46.3

Female 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agriculture 44.5 43.9 43.9 43.6 42.7 42.1 42.1 42.2 42.0

Industry 6.1 6.2 6.2 6.1 6.1 5.9 6.0 5.9 6.0

Services 49.4 49.9 49.9 50.3 51.2 52.0 51.9 51.9 52.0

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)
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Cədvəl 20. Özünü məşğulluq halları (% yaş 15) 

 

Cədvəl 21. Həssas məşğulluq halları (% yaş 15) 

 

 

 

 

 

 

Employment by status (% aged 15)

EST 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Employees 31.9 31.7 33.3 33.5 33.0 32.2 31.8 31.6 31.7

Employers 10.5 10.8 9.6 10.1 10.0 12.3 13.1 13.2 13.1
Own-account 

workers 28.4 28.0 27.4 26.6 27.1 26.0 21.7 21.7 21.4
Contributing 

family workers 29.2 29.5 29.7 29.8 29.9 29.5 33.4 33.5 33.8

Male 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Employees 35.3 34.7 37.4 37.5 37.3 36.7 36.0 35.9 36.4

Employers 10.4 10.7 10.6 11.4 11.4 15.0 15.4 15.4 15.8
Own-account 

workers 27.4 27.6 25.4 24.9 24.9 24.5 22.6 22.9 22.9
Contributing 

family workers 26.9 27.0 26.6 26.2 26.4 23.8 26.0 25.8 25.0

Female 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0

Employees 28.4 28.6 28.9 29.2 28.5 27.4 27.3 27.0 26.7

Employers 10.6 10.8 8.5 8.7 8.5 9.5 10.7 10.8 10.2
Own-account 

workers 29.4 28.5 29.6 28.4 29.4 27.4 20.7 20.4 19.8
Contributing 

family workers 31.6 32.1 33.0 33.7 33.7 35.7 41.3 41.8 43.2

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Incidence of self-employment (% aged 15)

SEM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 68.1 68.3 66.7 66.5 67.0 67.8 68.2 68.4 68.3

Male 64.7 65.3 62.6 62.5 62.8 63.3 64.0 64.1 63.6

Female 71.6 71.4 71.1 70.8 71.5 72.6 72.7 73.0 73.3

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Incidence of vulnerable employment (% aged 15)

VEM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 57.6 57.5 57.1 56.4 57.0 55.5 55.1 55.2 55.2

Male 54.3 54.6 52.0 51.1 51.3 47.3 48.6 48.7 47.8

Female 61.1 60.6 62.6 62.1 63.0 64.2 62.0 62.2 63.1

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)
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Cədvəl 22. Geniş ISC008 peşəsi üzrə məşğulluq 

 

Qeyd: Aşağı: ISCO08 qrup 9; Orta: ISC08 qruplar 4-8; Yüksək: ISCO qruplar 1-3; (xaric 

ISCO qrup 0 –bu səbəbdən, cəm 100% kişilər arasında) 

Cədvəl23. İşsizlik səviyyəsi (%) 

 

 

 

 

 

Employment by broad ISCO08 occupations (%)

OCUP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

Low m 15.4 15.8 15.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4

Medium m 60.7 61.0 60.9 60.8 60.8 60.8 60.9 61.2

High m 23.8 23.0 23.4 23.4 23.4 23.4 23.3 23.2

Male

Low m 14.6 13.0 13.7 13.5 13.8 13.8 13.7 13.3

Medium m 66.1 67.8 67.0 66.9 66.6 66.6 66.7 67.1

High m 19.1 18.8 19.0 19.3 19.3 19.3 19.3 19.2

Female

Low m 16.2 18.7 17.5 17.9 17.5 17.6 17.6 17.7

Medium m 55.0 53.8 54.4 54.3 54.6 54.6 54.6 54.7

High m 28.8 27.5 28.1 27.8 27.9 27.8 27.7 27.6

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Unemployment rate (%)

15+ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9

Male 4.4 4.4 4.3 4.0 4.0 4.1 4.2 4.1 4.1

Female 6.9 6.4 6.1 5.9 5.8 5.9 6.0 5.9 5.8

15-24

Total 14.9 14.7 14.2 13.7 13.5 13.4 13.1 12.9 12.7

Male 13.9 14.2 12.2 12.0 11.5 11.4 11.3 11.1 11.0

Female 16.0 15.2 16.3 15.6 15.9 15.8 15.1 14.9 14.7

25-49

Total 4.5 4.5 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4 4.2 4.2

Male 2.8 3.1 3.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.4

Female 6.3 5.9 5.5 5.4 5.3 5.3 5.4 5.2 5.1

50-64

Total 3.4 3.0 2.7 2.5 2.4 2.6 2.9 2.9 3.1

Male 3.5 2.6 2.9 2.4 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5

Female 3.3 3.4 2.5 2.6 2.6 2.9 3.2 3.4 3.6

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)
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Cədvəl 24. Təhsil səviyyəsinə görə işsizlik səviyyəsi (% yaş 15+) 

 

Qeyd: Aşağı: Əsas və ibtidai təhsil; Orta: Ümumi, Peşə və ikinci ixtisas təhsili; Yüksək: Ali 

təhsil; PTT: ikinci ixtisaslaşma təhsili  

Cədvəl 25. Gənclərin işsizlik nisbəti (% yaş 15-24) 

 

Cədvəl 26. Uzunmüddətli işsizlik səviyyəsi (% yaş 15+) 

 

 

 

Unemployment rate by educational attainment (% aged 15+)

URAT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

LOW m m 9.5 9.4 9.2 9.4 9.4 9.0 10.2

MEDIUM m m 4.7 4.5 4.5 4.6 4.8 4.7 4.6

HIGH m m 5.3 5.1 4.7 4.7 4.3 4.2 4.1

VET m m 5.8 5.5 5.2 5.2 6.2 6.1 5.8

Male

LOW m m 11.5 11.2 11.7 11.6 11.8 11.0 11.1

MEDIUM m m 3.8 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 3.6

HIGH m m 4.3 4.4 4.0 4.1 3.8 3.7 3.7

VET m m 4.9 5.1 4.8 4.9 5.3 5.1 5.0

Female

LOW m m 8.3 8.3 7.8 8.1 7.9 7.7 9.5

MEDIUM m m 5.7 5.6 5.6 5.6 5.9 5.8 5.7

HIGH m m 6.9 6.2 5.7 5.5 5.1 5.0 4.6

VET m m 6.7 5.9 5.5 5.5 6.9 7.0 6.6

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Youth unemployment ratio (% aged 15-24)

YURO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 5.0 4.9 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 5.4 5.6

Male 4.7 4.8 4.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9

Female 5.3 4.9 5.3 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.3

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)

Long-term unemployment rate (% aged 15+)

LTU 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 3.8 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3 3.4 3.1 3.0

Male 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5

Female 5.0 4.7 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6 3.6

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (data received)


