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Household Screening
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HİSSƏ 1. EV TƏSƏRRÜFATINA GƏLİŞİ, RESPONDENTİN SEÇİLMƏSİ VƏ MÜSAHİBƏ HAQQINDA MƏLUMAT
H1a. Müsahibəçinin adı, soyadı___________________________ H1b. Müsahibəçinin fərdi kodu:(_____)
H2a. Bölgə:____________________ H2b. Rayon: _____________ H2c. Şəhərin/kəndin adı:________________
H2d. Seçki dairəsinin nömrəsi: (____) H2e. Seçki məntəqəsinin nömrəsi: (____)
H5. H6. Respondenti müəyyən
Gəlişin etməsi üçün araşdırma sorğusu
vaxtı keçililmişdirmi? (bax Hissəyə 2)
(1) Bəli  H7
(2) Xeyr, bu ünvan yaşayış yeri
deyil  STOP!
(3) Xeyr, evdə heç kim yox idi
2CI/3CÜ DƏFƏ GETMƏK
(4) Xeyr, evdə olan şəxslərin
suallara cavab vermək imkanı
yox idi  SUAL H10‐da QEYD
EDİB 2CI/3CÜ DƏFƏ GETMƏK
(5) Xeyr, evdə olan şəxslər
suallara cavab verməkdən
imtima etdilər  STOP!
1 __/__/__ __/__
2 __/__/__ __/__

H3.
Gəl‐
işin
N‐si

H4.
Gəlişin
tarixi

H8. Seçilmiş şəxslə
müsahibə keçirildimi?
(1) Bəli
(2) Xeyr, o evdə yox idi 
SUAL H10 və H11‐də
QEYD EDİB 2CI/3CÜ
DƏFƏ GETMƏK
(3) Xeyr, onun müsahibə
vermək imkanı yox idi
(vaxtı yox idi, xəstə idi
və s.)  H9
(1) Bəli  H8
(4) Xeyr, müsahibə
(2) Xeyr 
yarımçıq qaldı H9
STOP!
(5) Xeyr, seçilmiş ailə üzvü
müsahibədən imtina
etdi  STOP!

H7. Bu
ünvanda
sorğumuza
üyğun
respondent
yaşayırmı?
(bax
Hissəyə 2)?

3 __/__/__ __/__
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H9. Yalnız H8‐də
(3) və ya (4) qeyd
olunubsa:
Seçilmiş ailə üzvü
başqa vaxt
müsahibə
vermək/davam
etmək razılıq
verdimi?
(1) Bəli  H10 və
H11‐də QEYD
EDIB 2CI/3CÜ
DƏFƏ GETMƏK
(2) Xeyr  STOP!

H10. Ev təsərrüfatının telefonu:
______________________Əlaqə saxlamaq üçün əlavə
məlumat və respondenti müəyyən etməsi üçün təkrar
gəlişın vaxtı haqqında
qeydlər:__________________________________________
_________________
H11. Müsahibə üçün seçilmiş şəxsin telefonu:
_______________________ Email (varsa):
____________________________
Əlaqə saxlamaq üçün əlavə məlumat və müsahibənin
keçirilməsi/davam etməsi üçün təkrar gəlişın vaxtı haqqında
qeydlər:
___________________________________________________
__________________________________________________

HİSSƏ 2. RESPONDENTİ MÜƏYYƏN ETMƏSİ ÜÇÜN ARAŞDIRMA SUALLARI (BU EVDƏ HAL‐HAZIRDA YAŞAYAN BÜTÜN AİLƏ ÜZVLƏRİNİN SİYAHISI TƏRTİB EDİLMƏLİDİR).
(Bu sual yalnız
(Bu sual yalnız hal‐hazırda təhsil almayan S6. Hal‐hazırda təhsil
S3.
N S1.Ailə S2.
Yaşı:
üzvü‐ Cinsi:
(tam
nün (1) Kişi
adı (2) Qadın illərin
sayı)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18‐35 yaşlı ailə
18‐35 yaşlı ailə üzvlərinə aiddir):
üzvlərinə aiddir): S5. Ailənizin bu üzvü neçənci ildə
S4. Ailənizin bu təhsilini bitirib və ya məzun olmadan
üzvü hal‐hazırda təhsilini dayandırıb?
‐ “təhsili itirmək” oxuduğu sonuncu təhsil
rəsmi olaraq
təhsil alırmı?
proqramını uğurla başa vuraraq, məzun
(Aşağıdakı
olmaq deməkdir;
qeydlərə bax)
‐ “təhsili dayandırmaq” sonuncu təhsil
(1) Bəli
proqramından məzun olmadan
(2) Xeyr
kənarlaşdırılma deməkdir.

almayan, 2006‐2015 illər
ərzində təhsili bitirən və ya
dayandıran 18‐35 yaşlı ailə
üzvlərini “X” hərfi ilə qeyd
edin. Bu şəxs(lər)
sorğumuza uyğundur(lar).
Bir neçə şəxs uyğundursa,
onlardan müsahibə üçün
keçmiş ad günü axırıncı olanı
seçin. Musahibə üçün
seçilmiş ailə üzvünü əlavə
olaraq “S” hərfi ilə qeyd edin

(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə
(_______) ildə

Bir neçə şəxs uyğundursa, onlardan müsahibə üçün keçmiş ad günü axırıncı olan şəxs seçilməlidir!
 Burada rəsmi təhsilə dövlət və ya özəl müəsissələrdə təhsil və ya təlim aiddir; bu ümumi və ya peşə təhsili, əyani və ya qiyabi/axşam təhsili ola bilər,
həmçinin qiyabi distant təhsil.
 Əgər respondent rəsmi təhsili digər fəaliyyətləri ilə (məsələn, iş) birləşdirirsə, bu həmçinin onun rəsmi təhsildə olması deməkdir.
 Təhsilini dayandıraraq analıq/atalıq məzuniyyəti götürən və ya xəstəlik səbəbindən məzuniyyətdə olan tələbələr və şagirdlər rəsmi təhsildə olan hesab edilir.
 Təhsilin davamını gözləyən, yaxın gələcəkdə təhsilini davam etdirməyi planlaşdıran və sorğu keçirilən zaman işləməyən və iş axtarmayan şəxslər təhsil alan
kimi sayılırlar.
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SUPERVAYZER ÜÇÜN SUALLAR
SU1. Supervayzerin adı, soyadı:__________________________ Supervayzerin fərdi kodu: (____)
SU2. Siz respondentin düzgün müəyyən etməsini yoxlamısınızmı? Yoxlamısınızsa, vaxtını qeyd edin.
(1) Xeyr  SU4
(2) Bəlı, ( ____/_____/_____) tarixində, saat (____/____) ‐da SU3
SU3. Respondentin düzgün müəyyən etməsini necə yoxlamısınız?
(1) Telefonla zəng etmisiniz
(2) Respondentin evinə getmisiniz
SU4. Siz respondentlə müsabibənin düzgün keçirilməsini yoxlamısınızmı? Yoxlamısınızsa, vaxtını qeyd edin.
(1) Xeyr  STOP!
(2) Bəlı, ( ____/_____/_____) tarixində, saat (____/____) ‐da SU5
SU5. Respondentlə müsabibənin düzgün keçirilməsini necə yoxlamısınız?
(1) Telefonla zəng etmisiniz
(2) Respondentin evinə getmisiniz
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ANKETI KODLAŞDIRMA VƏ MƏLUMAT BAZASINA DAXİL EDƏN VƏ BU İŞLƏRƏ
NƏZARƏT EDƏNLƏR ÜÇÜN SUALLAR
D1. Kodlaşdırma edən şəxsin adı, soyadı: ____________________________Kodu: (____)
D2. Kodlaşdırma tarixi: (____/____/____)
D3. Kodlaşdırma keyfiyyətinə nəzarət edən şəxsin adı, soyadı: ________________________ Kodu: (____)
D4. Kodlaşdırmanın yoxlama tarixi: (____/____/____)
D5. Anketi məlumat bazasına daxil edən şəxsin adı, soyadı: ________________________ Kodu: (____)
D6. Anketi məlumat bazasına daxil etməsinin tarixi: (____/____/____)
D7. Anketi məlumat bazasına daxil etməsinin keyfiyyətinə nəzarət edən şəxsin
adı, soyadı: ___________________________ Kodu: (____)
D8. Anketi məlumat bazasına daxil etməsi keyfiyyətinin yoxlama tarixi: (____/____/____)
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Individual Questionnaire
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HİSSƏ I: HƏDƏF QRUPU MÜƏYYƏN ETMƏK ÜÇÜN ARAŞDIRMA SUALLARI
Hədəf qrupu: 1 yanvar 2006‐cı il – 31 dekabr 2015‐ci il müddətinə təhsilini bitirmiş və ya
dayandırmış 18‐35 yaş kateqoriyasına aid olan şəxslərdir.

101. Sizin doğum tarixiniz?

İl (______) Ay (______________)

[Əgər sorğu keçirilən zaman respondentin yaşı 18‐dən aşağı və ya 35 yaşdan yuxarıdırsa  BİZƏ UYĞUN OLAN
RESPONDENT DEYİL]
102. Respondentin cinsi:

(1) Kişi

(2) Qadın

103. Siz hazırda rəsmi olaraq təhsil alırsınızmı?

 Burada rəsmi təhsilə dövlət və ya özəl müəsissələrdə təhsil və ya təlim aiddir; bu ümumi və
ya peşə təhsili, əyanı və ya qiyabi/axşam təhsili ola bilər, həmçinin qiyabi distant təhsil.
 Əgər respondentlər təhsili digər fəaliyyətləri ilə (məsələn, iş) birləşdirirlərsə bu həmçinin
rəsmi təhsildə olma kimi təsnif edilir.
 Təhsilini dayandıraraq atalıq/analıq məzuniyyəti götürən və ya xəstəlik səbəbindən
məzuniyyətdə olan tələbələr və şagirdlər rəsmi təhsildə olan hesab edilir.
 Təhsilin davamını gözləyən, yaxın gələcəkdə təhsilini davam etdirməyi planlaşdıran və sorğu
keçirilən zaman işləməyən və iş axtarmayan şəxslər təhsil alan kimi sayılırlar.
(1) Bəli  BİZƏ UYĞUN OLAN RESPONDENT DEYİL

(2) Xeyr  104

104. Siz nə zaman rəsmi təhsilinizi bitirmiş və ya dayandırmısınız? Nəzərə alın ki,



“təhsili bitirmək” oxuduğunuz sonuncu təhsil proqramını uğurla başa vuraraq, məzun olmaq deməkdir;
“təhsili dayandırmaq” sonuncu təhsil proqramından məzun olmadan kənarlaşdırılma deməkdir.

 Yuxarıda verilən sualın cavabı sənədin (attestat/diplom) alınma tarixi ilə deyil, sonuncu
bitirmə tarixi və ya buraxılış imtahanda iştirak etmə tarixi ilə müəyyən olunur
İl: (______)

kursun

Ay: (______________)

Əgər tarix 2006‐cı ilin yanvar ayı – 2015‐ci ilin dekabr ayı müddətinə düşürsə  Keç suala 201
Əgər 2016‐ci ildirsə  BİZƏ UYĞUN OLAN RESPONDENT DEYİL
Əgər 2006‐cı ildən öncədirsə  BİZƏ UYĞUN OLAN RESPONDENT DEYİL
MÜSAHIBƏÇI ÜÇÜN VACIB OLAN QAYDA: HƏR BİR RESPONDENT SORĞUNUN BU ƏSAS SUALINA CAVAB
VERMƏLİDİR! BÜTÜN MÜSAHIBƏ BOYUNCA TƏHSILIN BITIRMƏ/DAYANDIRMA TARIXINI YADDA SAXLAYIN,
ÇÜNKI BU TARIX TƏHSILDƏN ARALANMADAN ƏVVƏLKI VƏ SONRAKI DÖVRLƏRINI MÜƏYYƏN EDIR!

HİSSƏ II: TƏHSİLİ BİTİRDİKDƏN VƏ YA DAYANDIRDIQDAN ƏVVƏLKİ VƏZİYYƏT
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1. Ümumi orta təhsil (5‐9‐cu siniflər)  202
2. Tam orta təhsil (10‐11‐ci siniflər)  208
201. Təhsil alarkən oxuduğunuz

ə

yuksək

id

təhsil

(bitirmək

səviyyəsi

haqqında

hansı

sənədi

almamağınızdan asılı olmayaraq)?

alı

3. İlk peşə təhsili (Peşə məktəbi)

 215

4. Orta ixtisas təhsili (Texnikum, kollec, peşə liseyi)  216
5. Ali təhsilin birinci pilləsi – Bakalavr  216
6. Ali təhsilin ikinci pilləsi – Maqistr  216
7. Tibb sahəsində əsas universitet təhsili (6 il)  216
8. Tibb sahəsində ixtisaslaşdırılmış təhsil ‐ Rezidentura 216
9. Doktorantura və ya aspirantura  216

 104‐cü sualda qeyd olunan vaxt nəzərdə tutulur.
YALNIZ ÜMUMİ ORTA TƏHSİLİ ALANLAR / YARIMÇIQ QOYANLAR ÜÇÜN (ƏGƏR SUAL 201=1)
202. Ümumi orta (1) Bəli, ümumi orta təhsilinizi bitirmisiz və sənədi almısız  203
təhsilinizi bitirmək
haqqında
sənədi (2) Ümumi orta təhsilinizi bitirmisiz lakin sənədi hələ almamısınız  203
(3) Xeyr, ümumi orta təhsil almaq üçün oxumusuz lakin tamamlaya bilməmisiz  205
almısınız?
203. Ümumi orta təhsil üçün
(1) yalnız “5”
(4) əsasən “3”
aldığınız
şəhadətnamənin
(2) əsasən “5”
(5) qiymət qeyd olunmamış
ümumi qiyməti neçə idi?
(3) əsasən “4”
(99) BLM / İmtina
(1) Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
(2) Hesab edirdiz ki, təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
204. Ümumi orta (3) Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
təhsilini
uğurla (4) Yahın ərazidə növbəti pillədə təhsil verən məktəb, təhsil müəssisəsi olmadığına görə
(5) Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
(6) Siz / sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
tamamladıqdan
(7) Siz işləmək istəyirdiniz
sonra
təhsilinizi (8) Siz işləməyə eytiyacınız var idi
(9) Siz evlənmişdiniz
niyə
davam
(10) Siz digər ailə üzvlərinizə baxmaq / kömək etmək məcburiyyətindəydiniz
(11) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
etməmisiniz?
(12) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
[Bir neçə cavab (13)
Sağlamlıq
məsələləri
ilə
bağlı
(99) BLM / İmtina
qeyd etmək olar]
 Keç suala 207
205. Neçənci sinifdə oxuyarkən siz təhsilinizi dayandırdınız?

206.

Məzun

olmadan

ümumi

orta təhsilinizi tərk
etməyə təsir edən
əsas

səbəblər

hansılardır?
[Bir neçə cavab qeyd

(____)

(1) Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
(2) Hesab edirdiz ki təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
(3) Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
(4) İmtahanları verə bilmədiniz
(5) Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
(6) Siz / sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
(7) Siz işləmək istəyirdiniz
(8) Sizin işləməyə eytiyacınız var idi
(9) Siz evlənmişdiniz
(10) Siz digər ailə üzvlərinizi saxlamaq / təmin etmək məcburiyyətindəydiniz
(11) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
(12) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
(13) Sağlamlıq məsələləri ilə bağlı
(99) BLM
/ İmtina
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etmək mümkündür]

207. Ümumi orta (1)
(2)
təhsilinizi hansı növ (3)
(4)
məktəbdə
(5)
(99)
almısınız?

207a.

Oxuduğunuz

Ümumtəhsil orta məktəb
Qimnaziya (qimnaziyanın bütün növləri)
Lisey (Liseyin bütün növləri)
İxtisaslaşdırılmış orta məktəb (incəsənət, idman, musiqi və s.)
İnternat məktəbi (internat məktəblərinin bütün növləri)
BLM / İmtina

məktəb

(1) Dövlət

(2) Özəl

(99) BLM/ İmtina

dövlət yoxsa özəl məktəbi idi?
 Keç suala 230

YALNIZ TAM ORTA TƏHSİLİ ALAN MƏZUNLAR / YARIMÇIQ QOYANLAR ÜÇÜN (ƏGƏR SUAL 201=2)
208. Tam orta təhsilinizi (1) Bəli, tam orta təhsilinizi bitirmisiz və sənədi almısız  209
bitirmək haqqında sənəd (2) Tam orta təhsilinizi bitirmisiz lakin sənədi hələ almamısınız 209
almısınızmı?
(3) Xeyr, tam orta təhsil almaq üçün oxumusuz lakin tamamlaya bilməmisiz 211
(1) yalnız “5”
(4) əsasən “3”
209. Tam orta təhsil üçün
aldığınız
şəhadətnamənin
(2) əsasən “5”
(5) qiymət qeyd olunmamış
ümumi qiyməti neçə idi?
(3) əsasən “4”
(99) BLM / İmtina
(1) Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
(2) Hesab edirdiz ki, təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
(3) Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
(4) Təhsilin daha yüksək pilləsinə qəbul imtahanları verə bilmədiniz
(5) Yahın ərazidə növbəti pillədə təhsil verən təhsil müəssisəsi olmadığına görə
210. Tam orta təhsilini uğurla (6) Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
tamamladıqdan sonra təhsil (7) Siz / sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
sistemini niyə tərk etdiniz? (8) Siz işləmək istəyirdiniz
[Bir neçə cavab qeyd etmək (9) Siz işləməyə eytiyacınız var idi
olar]
(10) Siz evlənmişdiniz
(11) Siz digər ailə üzvlərinizə baxmaq / kömək etmək məcburiyyətindəydiniz
(12) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
(13) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
(14) Sağlamlıq məsələləri ilə bağlı
Siz
xaricə
getmisiniz
(15)
(99) BLM / İmtina
 Keç suala 213
211. Neçənci sinifdə oxuyarkən siz təhsilinizi dayandırdınız?

212.

Məzun

olmadan tam orta
təhsilinizi

tərk

etməyə təsir edən

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(____)

Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
Hesab edirdiz ki, təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
İmtahanları verə bilmədiniz
Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
Siz / sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
Oxuduğunuz məktəb ləhv olduğuna görə
Siz işləmək istəyirdiniz
Siz işləməyə eytiyacınız var idi
9

səbəblər (10) Siz evlənmişdiniz
(11) Siz digər ailə üzvlərinizə baxmaq / kömək etmək məcburiyyətindəydiniz
hansılardır?
(12) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
(13) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
[Bir neçə cavab qeyd (14) Sağlamlıq məsələləri ilə bağlı
(15)
Siz
xaricə
getmisiniz
etmək olar]
(99) BLM / İmtina
213.
Tam
orta (1) Ümumtəhsil orta məktəb
(2) Qimnaziya (Qimnaziyanın bütün növləri)
təhsilinizi hansı növ (3) Lisey (Liseyin bütün növləri)
(4) İxtisaslaşdırılmış orta məktəb (incəsənət, idman, musiqi və s.)
məktəbdə almısınız? (5) İnternat məktəbi (internat məktəblərinin bütün növləri)
(99) BLM / İmtina
214. Oxuduğunuz məktəb dövlət
(1) Dövlət
(2) Özəl
(99) BLM/ İmtina
yoxsa özəl məktəb idi?
 Keç suala 230
əsas

YALNIZ İLK PEŞƏ TƏHSİLİ MƏZUNLARI/YARIMÇIQ QOYANLAR ÜÇÜN (ƏGƏR SUAL 201 = 3)
215. İlk peşə təhsilinizi (1) Bəli, ilk peşə təhsilinizi bitirmisiz və sənədi almısız  215b
bitirmək
haqqında (2) İlk peşə təhsilinizi bitirmisiz lakin sənədi hələ almamısız 215b
sənəd almısınızmı?
(3) Xeyr, ilk peşə təhsili almaq üçün oxumusuz lakin tamamlaya bilməmisiniz 215d
(1) yalnız “5”
(4) əsasən “3”
215b. Peşə/ixtisas təhsili üçün
aldığınız
sənədin/diplomun
(2) əsasən “5”
(5) qiymət qeyd olunmamış
ümumi qiyməti neçə idi?
(3) əsasən “4”
(99) BLM / İmtina
215c.
təhsilinizi

İlk

peşə
uğurla

tamamladıqdan
sonra

təhsil

sistemini niyə tərk
etdiniz?
[Bir neçə cavab qeyd
etmək mümkündür]

(1) Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
(2) Hesab edirdiz ki, təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
(3) Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
(4) Təhsilin daha yüksək pilləsinə qəbul imtahanları verə bilmədiniz
(5) Yahın ərazidə növbəti pillədə təhsil verən təhsil müəssisəsi olmadığına görə
(6) Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
(7) Siz / sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
(8) Siz işləmək istəyirdiniz
(9) Siz işləməyə eytiyacınız var idi
(10) Siz evlənmişdiniz
(11) Siz digər ailə üzvlərinizə baxmaq / kömək etmək məcburiyyətindəydiniz
(12) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
(13) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
(14) Sağlamlıq məsələləri ilə bağlı
(15) Siz xaricə getmisiniz
(99)
BLM / İmtina

 Keç suala 215f
215d. Neçə il oxumaqdan sonra siz ilk peşə təhsilinizi dayandırdınız? (____) ildən sonra
(1) Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
(2) Hesab edirdiz ki, təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
215e. Məzun olmadan ilk peşə (3) Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
təhsili tərk etməyə təsir edən (4) İmtahanları verə bilmədiniz
(5) Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
(6) Siz / sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
əsas səbəblər hansılardır?
(7) Oxuduğunuz məktəb ləhv olduğuna görə
[Bir neçə cavab qeyd etmək (8) Siz işləmək istəyirdiniz
(9) Siz işləməyə eytiyacınız var idi
mümkündür]
(10) Siz evlənmişdiniz
(11) Siz digər ailə üzvlərinizə baxmaq / kömək etmək məcburiyyətindəydiniz
(12) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
(13) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
(14) Sağlamlıq məsələləri ilə bağlı
10

(15)
Siz
xaricə
getmisiniz
(99) BLM / İmtina
215f. İlk peşə təhsiliniz necə təşkil (1) Təlim əsasən və ya yalnız məktəbdə keçirilirdi
(2) Təlim məktəbdə və istehsal (əmək) yerində keçirilirdi
(3) Təlim əsasən istehsal (əmək) yerində keçirilirdi
olunmuşdur?
(99) BLM / İmtina
215g. Aldığınız İlk peşə təhsilin rəsmi
(_____) il
(99) BLM / İmtina
müddəti nə qədər idi?
(1) Ümumi orta təhsil (9‐cu sinif)
215h. İlk peşə təhsilinə başlamadan öncə
(2) Tam orta təhsil (10‐cu sinif)
(3)
Tam orta təhsil (11‐ci sinif)
hansı təhsil səviyəsinə yiyələnmisiniz?
(99) BLM / İmtina
215i. Oxuduğunuz ilk peşə məktəbi
(1) Dövlət
(2) Özəl
(99) BLM/ İmtina
dövlət yoxsa özəl məktəb idi?
 Keç suala 230

YALNIZ ORTA İXTİSAS VƏ YA ALİ TƏHSİL ALMIŞ MƏZUNLAR/ YARIMÇIQ QOYANLAR ÜÇÜN (ƏGƏR SUAL 201= 4‐9)
216.
Orta
ixtisas/ali (1) Bəli, orta ixtisas/ali təhsilinizi bitirmisiz və sənəd almısız  217
təhsili bitirmək haqqında (2) Orta ixtisas/ali təhsilinizi bitirmisiz lakin sənədi hələ almamısız  217
sənəd (diplom) almısınız? (3) Xeyr, orta ixtisas/ali təhsil üçün oxumusuz lakin tamamlaya bilməmisiniz  218
(3) Yaxşı
(5) Zəif
217.
Orta
ixtisas/ali
təhsil (1) Əla (Qırmızı diplomla)
müəssəsində necə oxumusunuz?
(2) Çox yaxşı
(4) Kafi
(99) BLM / İmtina
 Keç suala 220
218. Neçə il oxumaqdan sonra siz orta ixtisas/ali təhsilinizi dayandırdınız?

(____) ildən sonra

(1) Siz təhsil almaqdan (oxumaqdan) yorulmuşduz
(2) Hesab edirdiz ki təhsildə bundan artıq uğur qazana bilməyəcəksiz
219. Məzun olmadan (3) Təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə olduğuna görə
orta ixtisas/ali təhsili (4) İmtahanları verə bilmədiniz
(5) Siz təhsilinizi davam etdirmək üçün bir səbəb görmədiniz
tərk etməyə təsir edən (6) Siz/ sizin ailə təhsiliniz üçün ödəniş etmək iqtidarında deyildi
(7) Oxuduğunuz təhsil müəssisəsi ləhv olduğuna görə
əsas
səbəblər (8) Siz işləmək istəyirdiniz
(9) Siz işləməyə eytiyacınız var idi
hansılardır?
(10) Siz evlənmişdiniz
[Bir neçə cavab qeyd (11) Siz digər ailə üzvlərinizi saxlamaq/ təmin etmək məcburiyyətindəydiniz
(12) Dini və ya mədəni səbəblələ görə
etmək mümkündür]
(13) Ailəniz istəyirdi ki, təhsilinizi dayandırasız
(14) Sağlamlıq məsələləri ilə bağlı
(15) Siz xaricə getmisiniz
(99)
BLM / İmtina
(1) Ali təhsili (universitet, akademiya, konservatoriya) 222
220.
Təhsilin
hans
(2) 9‐cu sinifi bitirdikdən sonra orta ixtisas təhsili (texnikum, kollec, peşə liseyi) 221
səviyyəsində
(3) 11‐ci sinifi bitirdikdən sonra orta ixtisas təhsili (texnikum, kollec, peşə liseyi) 221
oxuyurdunuz?
(99) BLM / İmtina  222
221. Orta ixtisas
olunmuşdur?

təhsiliniz

necə

(1) Təlim əsasən və ya yalnız məktəbdə keçirilirdi
təşkil (2) Təlim məktəbdə və istehsal (əmək) yerində keçirilirdi
(3) Təlim əsasən istehsal (əmək) yerində keçirilirdi
(99) BLM / İmtina

221a. Aldığınız orta ixtisas təhsilin rəsmi
müddəti nə qədər idi?
222. 0 SAYLY KARTI GÖSTƏRİN: Orta ixtisas/ ali
təhsiliniz hansı sahəni əhatə edirdi?

(_____) il

(99) BLM / İmtina
(______)
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223. Oxuduğunuz orta ixtisas/ali təhsil məktəbi (1) Dövlət
(2) Özəl
dövlət yoxsa özəl məktəb idi?
224. Harada oxumusunuz?
(1) Azərbaycanda (2) Xaricdə

(99) BLM/ İmtina
(99) BLM/ İmtina

(1) Əyani
(3) Distant təhsil
(2) Qiyabi və ya axşam
(99) BLM/ İmtina
225. Təhsilinizin maliyyə mənbəyi nə idi?
(1) Dövlət büdcəsindən maliyələşmə
Burada tələbə üçün zəruri olan yaşayış xərcləri (2) Özünüz / valideynləriniz tərəfindən ödənilmiş
nəzərdə tutulmur, yalnız təhsil xərcləri
(99) BLM / İmtina
(1) Ümumi orta məktəb (ümumtəhsil orta məktəb)
(2) Gimnaziya (Gimnaziyanın bütün növləri)
226. Orta ixtisas/ali təhsili almaqdan (3) Lisey (liseylərinin bütün növləri)
öncə hansı növ tam orta məktəbdə (4) Xüsusi orta məktəb (incəsənət, idman, musiqi və s)
(5) İnternat məktəbi (internat məktəblərinin bütün növləri)
(6) İlk peşə məktəbi (9‐cu sinifi bitirdikdən sonra)
oxumusunuz?
(7) İlk peşə məktəbi (11‐ci sinifi bitirdikdən sonra)
(99) BLM / İmtina
224a. Hansı formada təhsil almısınız?

227. Orta ixtisas/ali təhsil müəssəsinə

(1) Respublika üzrə mərkəzləşmiş test imtahanı  228
daxil olmaq üçün hansı növ imtahan (2) Təhsil müəssəsi tərəfindən keçirilən qəbul imtahanı  229
(3) İmtahan tələb olunmayıb  229
(99) BLM/ İmtina  229
vermisiniz?
(1) 100‐200
228. Respublika üzrə test imtahanı
(2) 201‐300
verərkən neçə bal toplamışdınız?

(3) 301‐400
(5) 501‐600
(4) 401‐500
(6) 600‐dən yuxarı
(99) BLM/ İmtina

229.

Orta təhsildən sonrakı təhsil karyerası bəzən düz xətt üzrə deyildir. Məsələn:
‐ öz təhsil sahəsini dəyişən insanlar
‐ bir neçə ali təhsil və ya elmi dərəcə alan insanlar
‐ ali təhsili bitirdikdən sonra orta ixtisas təhsili alan insanlar
‐ orta ixtisas təhsili bitirdikdən sonra ali təhsil alan insanlar.
Haqqında danışdığımız (201‐ci sualda qeyd olunan) təhsilin ən yüksək səviyyəsini almamışdan öncə və ya
sonrakı dövrdə hər hansı əlavə təhsilin alınmasına dair məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirəm (bu əlavə
təhsilinizi uğurla başa vuraraq bitirdiniyiniz və ya bitirə bilmədiyinizdən asılı olmayaraq). Yalnız aşağıdakı
təhsil səviyyələri üzrə cəlb olunduğunuz əlavə təhsil haqqında məlumat verməyiniz sizdən xahiş olunur:
‐ orta ixtisas təhsili (texnikum, kollec, peşə liseyi)
‐ ali təhsilin birinci pilləsi – Bakalavriat səviyyəsi
‐ ali təhsilin ikinci pilləsi – Maqistratura səviyyəsi
‐ tibb sahəsində əsas universitet təhsili (6 il)
‐ tibb sahəsində ixtisaslaşdırılmış təhsil ‐ Rezidentura
‐ doktorantura və ya aspirantura.
A
B
C
Təhsil səviyyəsi:
(1) Orta ixtisas təhsili (texnikum, kollec, peşə liseyi)
Əhatə edilən Siz bu təhsili bitirmisinizmi?
(2) Ali təhsilin 1‐ci pilləsi – Bakalavriat səviyyəsi
sahə/ixtisas: (1) Bəli, bitirmisiz.
(3) Ali təhsilin 2‐ci pilləsi – Magistratura səviyyəsi
(2) Xeyr, oxumusuz lakin

N (4) Tibb sahəsində əsas universitet təhsili (6 il)
tamamlaya bilməmisiniz
0 SAYLY KARTI
(5) Tibb sahəsində ixtisaslaşdırılmış təhsil ‐ Rezidentura
GÖSTƏRİN
(6) Doktorantura və ya aspirantura
1
2
3
4
 Keç suala 230
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TƏHSİLİ BİTİRDİKDƏN VƏ YA DAYANDIRDIQDAN ÖNCƏ İŞ FƏALİYYƏTİ
230. Təhsil alarkən Siz təsəddüfi və ya müntəzəm olaraq işləyirdinizmi? (104-cü sualda göstərilən tarixə qədər)
 Ailə biznesində çalışmağı, sərbəst çalışmaq, şəxsi biznes, özəl və ya dövlət sectorunda hər hansı bir ödənişli/ödənişsiz, qeydiyatdan keçmiş/keçməmiş iş nəzərdə
tutulur. Respondentin peşə təhsili müddətində keçdiyi təcrübə və ailə biznesi olmayan ev işlərini nəzərə almayın.
(1) Bəli  Keç suala 231

(2) Xeyr  Keç suala 301

231. Xahiş edirik təhsilinizi bitirdiyiniz / dayandırdığınız tarixdək (104-cü sualda qeyd olunan tarixədək) görülən hər bir təsəddüfi və ya müntəzəm iş
fəaliyyətiniz haqqında ardıcıl şəkildə aşağıdakı məlumatları təqdim edəsiniz.

 Respondentin hər bir iş fəaliyyətini bir sırada qeyd edin. Lakin, əgər eyni iş fəaliyyəti üçün iş şəraiti, məsələn, iş dövrləri müəyyən zaman ərzində
çox dəyişibsə, xahiş olunur yeni sıradan istifadə edəsiniz. Yalnız 12 yaşından başlayaraq respondentin fəaliyyətlərini qeyd edin;
 “Rəsmi/qeydiyyata alınmış”işçi gəlir vergilərinin işəgötürən və ya işçi tərəfindən ödənilməsi mənasını daşıyır. “Qeyri‐rəsmi/qeydiyyatsız”
işçi gəlirlərinin vergisiz olduğunu mənasını daşıyır;


Kateqoriyaların bütün növləri üçün gəlirlərin pul və ya digər formada olması heç bit fərq etmir.
A

İş fəliyyətinin növü
(1) Rəsmi/qeydiyyata alınmış muzdlu işçi (öz ailəsi istisna olmaqla,
başqası üçün çalışmaq)
(2) Qeyri‐rəsmi/qeydiyyatsız muzdlu işçi (öz ailəsi istisna olmaqla,
başqası üçün çalışmaq)
(3) İş yerində qeyri‐rəsmi təlim, şagirdlik (məs., usta yanında hər hansısa
sənətin öyrənilməsi)
(4) Internatura, stajkeçmə
(5) Öz ailəsinin qeyri‐kənd təsərrüfatı biznesində işçi və ya köməkçi kimi
çalışmaq
(6) Ailəsinin kənd təsərrüfatı biznesində (əkinçilik / maldarlıqda) işçi və
ya köməkçi kimi çalışmaq
(7) Fərdi sahibkar / sərbəst çalışan / işəgötürən (kənd təsərrüfatı və ya
qeyri‐kənd təsərrüfatı sektorunda)

B

C

D

Başlama Bitmə
ili
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ili

İş dövrləri
(1)
(2)
(3)
(4)

E

İşləmək üçün səbəblər:

Bütün il ərzində
[Bir
neçə
cavab
Mövsümi iş
mümkündür]
Məktəb tətilləri ərzində
(1) Öz pulunuzu qazanmaq üçün
Qeyri‐müntəzəm
istəyirdiniz
intervallarla
(2) İş təcrübəsi qazanmaq üçün
istəyirdiniz
(3) Əlaqələri qurmaq üçün
çalışırdınız
(4) Siz təhsil haqqı ödəmək üçün
işləməliydiniz
(5) Ailənizə dəstək olmaq üçün
işləyirdiniz

1
2
3
4
5
6
7
8
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301. Siz təhsili bitirdikdən və ya dayandırdıqdan sonra fəal şəkildə iş
axtarırdınızmı?

(1) Bəli

Fəal iş axtarışları müəyyən iş üçün müraciət etmə, iş təkliflərini (2) Xeyr  304
cavablandırma, elanlara cavab vermə, müsahibəyə qatılmaq, CV‐nin
göndərilməsi, birbaşa şirkət ofisinə qetmə mənasını daşıyır.
(1) Siz internet saytlarında, qazet və ya jurnallardada iş elanını
yerləşdirmisiniz və ya elan verənlərə müraciət etmisiniz
302. Siz təhsili bitirdikdən
və

ya

sonra

dayandırdıqdan
iş axtarışını necə

etmisiniz?
[Mövcud

olan

bütün

variantları qeyd edin]

(2) Siz şirkət / müəssisə / QHT / kooperativə birbaşa iş üçün
müraciət etmisiniz
(3)
(4)

Siz

şəxsi əlaqələrdən istifadə etmisiniz (tanışlar, qohumlar, dostlar)
Siz

əmək

miqrant

şəbəkələri

ilə

əlaqə

saxlamısınız

(5) Dövlət sektoruna iş üçün testdən keçmisiz, müsabiqədə iştirak
etmisiniz

(6)

Siz dövlət məşğulluq agentliyi ilə əlaqə saxlamısınız
Siz

özəl

məşğulluq

agentliyi

ilə

(7)
əlaqə

saxlamısınız

(99) BLM / İmtina
303. Təcrübənizi nəzərə (1) İlk işinizi tapmaqda heç bir problemlə üzləşməmisiz
(2) İş üçün tələblər aldığınız təhsil / təlimdən daha yüksəkdir
alaraq, ilk dəfə təhsili
(3) Kifayət qədər iş təcrübəsinin olmaması
başa vurduqdan və ya (4) Kifayət qədər iş yerlərinin mövcud olmaması
(5) İşəgötürənlər sizi olduqca gənc hesab edirdilər
dayandırılmasından sonra
(6) Qadın / kişi olduğunuz üçün
iş
tapmaqda
əsas (7) Sizin milliyətiniz / etnik mənşəyiniz
(8) Mövcud iş yerlərində əmək haqqının aşağı olması
maneələr nə idi?
(9) Mövcud iş yerlərində iş şəraitinin pis olması
[Bir
neçə
cavab (10) Nüfuzlu şəxslərlə münasibətinizin olmaması
(99) BLM / İmtina
mümkündür]

 Keç Hissəyə IV
(1) Oxuduğunuz müddət ərzində işlədiyiniz yerdə işləməyə davam etmisiniz
304.

Siz niyə iş (2) Yaxın ətrafınızda heç bir iş yox idi.

axtarmırdınız?

(3) Mövsumi iş gözləyirdiniz

Ona görə ki, …

(4) Lazım olan şəxsi əlaqələriniz yox idi
(5) Siz düzgün / müvafiq ixtisaslı təlimli və hazırlıqlı deyildiniz

[Bir neçə cavab (6) Siz çox cavan / təcrübəsiz idiniz
mümkündür]

(7) Siz xaricə getməyi planlaşdırırdınız (təhsil almaq, iş və ya evlənmək üçün)
(8) Siz xəstə və ya əlil idiniz
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(9) Siz evli idiniz
(10) Valideynləriniz/həyat yoldaşınız sizə evdən kənarda işləməyə icazə vermədilər
(11) Siz uşaqlar, yaşlı və ya digər fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərin qayğısını
çəkməliydiniz
(12) Dini və ya mədəni səbəblərdən
(13) İşləmək istəmirdiniz
(99) BLM / İmtina
HİSSƏ III: TƏHSİLİ BİTİRDİKDƏN VƏ YA DAYANDIRDIQDAN SONRA İŞ AXTARIŞI

16

HİSSƏ IV: TƏHSİLİ BİTİRDİKDƏN VƏ YA DAYANDIRDIQDAN SONRAKI VƏZİYYƏT
Mən sizə təhsilinizi bitirdikdən və ya dayandırdıqdan sonra Sizin məşğulluğunuzun tarixçənizə dair suallar verəcəm. Xahiş edirəm yalnız bir aydan çox davam
edən əsas fəaliyyətləriniz haqqında məlumat verəsiniz. Təhsilinizi bitirdikdən və ya dayandırdıqdan sonra etmiş olduğunuz fəaliyyətlə başlayın.
 Əgər siz eyni zamanda bir neçə fəaliyyət növü ilə məşğul olmusunuzsa, xahiş edirəm hər biri haqqında ayrı-ayrı məlumat verəsiniz.
 Xahiş edirəm fəaliyyət statusunda zamanla baş verən dəyişiklikləri ardıcıllıqla sadalayasınız.
 Hər bir iş fəaliyyətinizə dair sizə əlavə suallar veriləcək. Bu suallar müvafiq iş fəaliyyətinizin başladığı dövrdəki vəziyyətinə aiddir.
İNTERVYUYER: TƏQVİMİN BAŞLANĞIC GÜNÜ İLƏ 104-CÜ SUAL (TƏHSİLİ BİTİRDİYİ / DAYANDIRDIĞI GÜN) ARASINDAKI UYĞUNLUĞUNU YOXLA.

Başlama

Bitmə

tarixi

tarixi

A

B

C

D

Yalnız fəaliyyət statusu = (1), (2), (3) və ya (4) üçün E-K sualları verin
E

F

Sizin bu işiniz Sosial
Fəaliyyət
statusu

Kart 1

İl

Ay

İl

Ay

G
təminatınız

Sizin

H
Siz işləyirdiniz:

İ
Hansı

J
İşiniz

K
harada Bu işi nec

Dövlət sektorunda
istehsalatda idi?
tapmısınız?
Özəl sektorda
məzuniyyəti,
gələcək vəzifəniz
işləyirdiniz? (1) Azərbaycanda
zaman

QHT, ictimai birlik,
(2) Xaricdə
beynəlxalq təşkilatda
müqavilənizin pensiya) var idi?
nə idi?

Kart 5
(99) BLM/İmtina
(99) BLM/İmtina
növü nə idi? (1) Bəli

Kart 4

başladığı


Kart 2

(məs., ödənişli xəstəlik peşəniz /

(2) Xeyr

Kart 3

(99) BLM/İmtina

1
2
3
4
5
6
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(1)
(2)
(3)

7
8
9
10

Cədvəlin davamı
Yalnız fəaliyyət statusu = (5) və ya (6) üçün L-O sualları verin

Yalnız fəaliyyət statusu = (7) üçün P-R sualları verin

L

M

N

Sizin bu işiniz

Sizin

Hansı

başladığı

peşəniz /

istehsalatda

(məs., ödənişli xəstəlik

zaman

vəzifəniz

işləyirdiniz?

məzuniyyəti,

nə idi?





Kart 4

müqavilənizin
növü nə idi?

Kart 2

Kart 3

O
Sosial

P

təminatınız
gələcək

pensiya) var idi?

İşinizin növü
nə idi?

Q

Sizin biznesiniz rəsmi Biznesinizin
qeydiyatda idi?


Kart 6

(1) Bəli
(99) BLM/İmtina

(2) Xeyr
(99) BLM/İmtina

1
2
3
4
5
6
7
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əsas

maliyyə mənbəyi nə idi?


(2) Xeyr
(1) Bəli

R

Kart 7

8
9
10

HİSSƏ IV: MÖVCUD MƏŞĞULLUQ
Növbəti suallar sizin cari məşğulluğunuza aiddir. Sizin indiki məşğulluğunuz nədir? Əgər siz eyni zamanda bir neçə yerdə işləyirsinizsə, xahiş
edirəm ilk növbədə sizin üçün əsas olan iş fəaliyyətiniz haqqında məlumat verəsiniz, sonra ikinci iş fəaliyyətinizə keçəsiniz. Hər hansı digər
fəaliyyətiniz haqqında məlumat tələb olunmur.
Yalnız fəaliyyət statusu = (1), (2), (3) və ya (4) üçün A-F sualları verin
A
Fəaliyyət
statusu


Kart 1

Sizin
müqavilənizin
növü?

B

C

D

E

F

Sizin

Siz işləyirsiz …?

Hansı

İşiniz haradadır?

ödənişli xəstəlik məzuniyyəti,

peşəniz /

istehsalatda

(1) Azərbaycanda

gələcək pensiya) varmı?

vəzifəniz

(1) Dövlət sektorunda
(2) Özəl sektorda
(3) QHT, ictimai birlik,
beynəlxalq təşkilatda
(99) BLM/İmtina

işləyirsiniz?

(2) Xaricdə

Sosial

təminatınız

(məs.,



(1) Bəli

nədir?

Kart 2

(2) Xeyr



(99) BLM/İmtina

Kart 3

1
2
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Kart 4

(99) BLM/İmtina

Cədvəlin davamı
Yalnız fəaliyyət statusu = (5) və ya (6) üçün G-J sualları verin

Yalnız fəaliyyət statusu = (7) üçün K-M sualları verin

G

H

İ

Sizin

Sizin

Hansı

müqavilənizin

peşəniz /

istehsalatda

ödənişli xəstəlik məzuniyyəti,

növü?

vəzifəniz

işləyirsiniz?

pensiya) varmı?



nədir?



(1) Bəli



Kart 2



Kart 4

(2) Xeyr

Kart 6

Kart 3

J
Sosial

təminatınız

K
(məs.,

(99) BLM/İmtina

1
2
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İşinizin növü
nədir?

L

M

Sizin biznesiniz rəsmi Biznesinizin
qeydiyyatdadır?

maliyyə

(1) Bəli

nədir?

(2) Xeyr
(99) BLM/İmtina

əsas

mənbəyi


Kart 7

HİSSƏ V: AİLƏ VƏZİYYƏTİ
501. Hazırkı ailə (1) Subay, heç zaman evli olmamış və ya birgə yaşamamış  506
(2) Birgə yaşayırlar (qanuni və ya dini qeydiyyat olmadan)  506
vəziyyətiniz?
(3) Qanuni və ya dini nikah (kəbin)
(4) Ayrı yaşayırlar (qanunla boşanmadan)
(5) Qanuni və ya dini boşanmış
(6) Dul
(99) BLM / İmtina
502. Xahiş edirəm ailə vəziyyətinizin tarixçəsini danışasınız: ən erkən tədbirdən başlayaraq baş
verən hər bir sonrakı dəyişiklik barədə məlumat verin.

Tədbirin
sıra sayı

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A) Tədbirlərin kodları
Dini nikahın qeydiyyatı (kəbin)
Qanuni nikahın qeydiyyatı (VVAD)
Ayrılma (qanunla boşanmadan)
Dini boşanma
Qanuni boşanma
Dul qalma

Tarix

B) İl

C) Ay

1
2
3
4
5
6
7

Dini və ya qanuni olduğundan asılı olmayaraq ilk nikahınız haqqında Sizə bir neçə sual vermək
istəyirəm (ilk nikahınız davam edib etməməsini nəzərə almadan).
(1) Təsəddüfi
(2) İş yerində, işlə əlaqədar
(3) Oxuduğumuz zaman (məktəbdə, universitetdə və s.)
(4) Qonşu olmuşuq
503. İlk həyat yoldaşınızla necə (5) Qohumuq
(6) Valideynlər / ailə tərəfindən təşkil edilən nikah
rastlaşmısınız?
(7) Dostlar / qohumlar / tanışlıqlar vasitəsilə
(8) Internet / telefon vasitəsi ilə
(9) Dini və ya xeyiriyəçilik fəaliyyətlə əlaqədar
(10) Vasitəçinin köməyi ilə
(99) BLM / İmtina
504. İlk həyat yoldaşınızla (1) Özünüz/ikiniz
(4) Valideynləriniz birlikdə
evlənmə haqqında son qərarı (2) Atanız
(5) Özünüz və valideynləriniz birlikdə
kim qəbul etdi?
(3) Ananız
(6) Digər qohumlar
(99) BLM/ İmtina
(____) il kiçik
505. Sizinlə müqayisədə ilk
həyat yoldaşınızın neçə yaşı var
(____) eyni yaşda
idi?
(____) il böyük
506. Uşağınız varmı?
(1) Bəli
(2) Xeyr  601
507. Evladlığa götürdüyünüz və ögəy evladlar istisna olmaqla dünyaya gətirdiyiniz, həmçinin doğuş
zamanı tələf olan bütün evladlarınız haqda danışasınız. Ən böyük evladınızdan başlayın.

Uşağın sıra sayı:
[ilk doğulan uşaqdan başlayın]

Uşaq nə vaxt doğulub?
A) İl
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B) Ay

C) Uşağın cinsi:
(1)
oğlan
(2) qız

1
2
3
4

HİSSƏ VI: YAŞAYIŞ YERİNİN DƏYİŞMƏSİ
601. 15 yaş tamam olmadan öncə, uşaqlığınızın əsas hissəsini kiminlə birgə yaşamısınız?
(1) Hər iki valideynlər ilə (doğma, himayədar və ya ögey valideynlər ilə)
(2) Yalnız bir valideynlə (doğma/himayədar/ögey ana və ya doğma/himayədar/ögey ata)
(3) Valideynlər olmadan (nənə, baba ilə və ya digər qohum(lar) ilə)  603
(4) İnternat məktəbində / uşaq evində  603
(99) BLM/ İmtina 603
602. Nə vaxtsa valideynlərinizi tərk edərək bir ildən artıq olaraq onlardan ayrı yaşamısınız? Əgər
belədirsə, ilk dəfə nə zaman valideynlərinizi bir il və daha çox müddətə tərk etmisiniz? Xahiş
edirəm hərbi xidmətdə olduğunuz və xəstəxanada uzun müddət qalmağınız səbəbindən
valideynlərinizi tərk etdiyiniz halları nəzərə almayasınız.
Qeyd: “Valideynlərə” uşaqlığınızı (15 yaşınıza qədər) onlarla keçirtdiyiniz qanuni qəyyumlar ‐
bioloji, himayədar, ögəy valideyn və övladlığa götürənlər daxildir. Ayrı yaşamaq ayrı‐ayrı evlərdə
yaşamaq deməkdir, məs. ayrı girişi, ya tək yaşamaq, ya da ki, digər şəxs(lər)lə, dost(lar)la, partnyor,
həyat yoldaşı, öz uşaqları, qayınana və qayınata ilə yaşamaq və s., lakin bioloji, himayədar, ögəy
valideyn və övladlığa götürənlərini bura daxil etməmək şərtilə.
(1) Bəli, tərk etmişəm (_____) ilin (_____) ayında
(2) Xeyr
(3) (99) BLM/ İmtina
603. Zəhmət olmasa doğulduğunuz yaşayış yerindən başlayaraq bütün yaşayış yerlərini,
dəyişdirdiyiniz məkanları qeyd edin. Əgər siz yaşadığınız məkanı az bir müddətlərə (1 ildən az),
məsələn sezon işi ilə bağlı tərk etmisinizsə, bu zaman bütün müddət üçün yalnız yaşadığınız (öz
evinizi) məkanı qeyd edin. Çalışın sualı cavablandırarkən boşluqlar buraxmayasınız.
Yaşayış

A.

B.

yerlərinin

Başladığı

Bitdiyi

sıra sayı:

il:

il:

[doğulduğu
yerlə
başlamalı]

C. Region:
(1) Xaricdə
(2) Bakı‐Abşeron
(3) Gəncə‐Qazax
(4) Aran
(5) Şəki‐Zaqatala
(6) Quba‐Xaçmaz
(7) Lənkəran
(8) Qarabağ
(9) Dağlıq Şirvan
(10) Naxçıvan
(99) BLM/ İmtina

D. Yaşayış məntəqəsinin növü:
(1) Bakı şəhəri
(2) Gəncə, Sumqayıt
(3) Azərbaycanın digər şəhərində
(4) Azərbaycanın kənd yerində
(5) Digər ölkənin hər hansı bir şəhərində
(6) Digər ölkənin kənd yerində

1
2
3
4
5
6
7
Əgər respondent sual 603‐də heç vaxt xaricdə yaşamayıbsa  Keç Hissə VII‐ə
Əgər respondent sual 603‐də bir dəfə və ya daha çox xaricdə yaşayıbsa  Keç suala 604
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Hansı (1) Siz Azərbaycanda heç bir iş tapa bilmədiz
(2) Siz Azərbaycanda özünə uyğun olan iş tapa bilmədiz
səbəbdən xarici (3) Siz gözləyirdiz ki, Azərbaycandan kənarda daha çox pul qazanacasız
(4) Sizə xaricdə iş təklif etdilər
ölkəyə
(5) Sizi iş yerinizdən rəhbərlik xaricə göndərib
getmişdiniz? [Bir (6) Xaricdə iş axtarmaq üçün
(7) Xaricdə olan və ya xaricə gedən ailə üzvlərinə kömək / müşayət etmək (ailə
neçə
cavab
işlərində və ya biznesdə)
(8) Xaricdə təhsilinizi davam etdirmək / bacarıqlarıınızı inkişaf etdirmək üçün
mümkündür]
(9)
Mədəni
səbəblərə
görə
(99) BLM / İmtina
604.

üçün (1) Müvəqqəti gəlmisiniz (məzuniyyətə, mövsumi işin bitməsinə görə və s.), yenidən
qayıdacasınız xaricə
Azərbaycana
(2) Ailəniz istəyirdi ki, siz qayıdasız
qayıtmağa qərar (3) Azərbaycanda yaşamaq üçün yetərincə pul qazana bildiniz
(4) Xaricdə yetərincə pul qazana bilmədiniz
(5) Xaricdə özünüzə uyğun olan iş tapa bilmədiniz
verdiniz?
(6) Azərbaycanda iş tapmısınız/ ümid edirdiniz ki, iş tapacasınız
[Bir neçə cavab (7) Rəhbərliyiniz sizin Azerbaycana qayıtmağınızı tələb edib (xaricdəki iş bitib)
(8) Xaricdəki təhsiliniz/ bacarıqlarıınızın inkişaf etdirməsi başa çatıb
mümkündür]
(9) Səhhətinizlə əlaqəli səbəblərə görə
(10) Mədəni səbəblərə görə
(11) Siz öz həyatınızı xaricdə qura bilmədiniz
(12) Siz qeyri‐qanuni miqrant olduğunuza görə xaricdə artıq qala bilmirdiniz /
deportasiya olunmusuz
(99) BLM / İmtina
605.

Nə

HİSSƏ VII: DƏYƏRLƏR

701. Dini mənsubiyətiniz?

704. Sizin həyatınızda din nə
dərəcədə əhəmiyyətlidir?

(1) İslam

(3) Ateist

(2) Pravoslav Xristian

(4) Digər

(1) Olduqca əhəmiyyətlidir

(99) BLM/İmtina
(4) Az əhəmiyyətlidir

(2) Əhəmiyyətlidir

(5) Heç əhəmiyyətli deyil

(3) Müəyyən qədər əhəmiyyətlidir

(99) BLM/İmtina

705. İndi mən bir neçə fikir səsləndirəcəm, siz də öz razılığınızı və ya razı olmadığınızı bildirin.
Tam

Razıyam Neytral

razıyam
A

B

Razı

Heç razı

BLM/

deyiləm deyiləm İmtina

Uşağın dünyaya gəlməsinin müvafiq din
mərasimlə qeyd olunması əhəmiyyətlidir

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

Rəsmi nikahı olan şəxslər üçün din
nikahında olması əhəmiyyətlidir

C Cənazə mərasimi üçün dini mərasimin
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keçirilməsi əhəmiyyətlidir
706. İndi mən bir neçə də fikir səsləndirəcəm, siz də öz razılığınızı və ya razı olmadığınızı bildirin.
Tam
Razı‐ Neytral
Razı
Tamamilə BLM /
razıyam yam
deyiləm razı deyiləm İmtina

A
B
C
D
E
F
G

Qızlar yalnız yaxşı ana və həyat yoldaşları
olmaqları üçün məktəbə getməlidir
Qızlarla müqayisədə ali təhsil oğlanlara
daha çox əhəmiyyətlidir
İşləmək üçün qadınlar və qızlar ərinin,
atasının və ya qardaşının icazəsini
almalıdırlar
Qadınlarla müqayisədə kişilərdən daha
yaxşı siyasi lider olur

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

Qadınlarla müqayisədə kişilər biznesi
daha yaxşı idarə etməyə bacarırlar
Qadın üçün həyat yoldaşının karyerası
daha əhəmiyyətli olmalıdır nəinki öz
karyerası
Tam iş günü işləyən qadın yaxşı ana ola
bilməz

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

707. Sizcə, ailədə aşağıdakı işlərlə kişi yoxsa qadın məşğul olmalıdır?
Əsasən kişi Əsasən qadın Eyni dərəcədə BLM/İmtina

A Yemək hazırlamaq

1

2

3

99

B Pul qazanmaq

1

2

3

99

C Evi təmizləmək

1

2

3

99

D Uşaqların qayğısına qalmaq, onlara baxmaq

1

2

3

99

HİSSƏ VIII: MƏMNUNLUQ VƏ SƏHİYYƏ
801. Hər bir şeyi nəzərə alaraq, həyatınızdan nə qədər razısınız?
Tamamilə
narazıyam
1

Tamamilə
razıyam
2

3

4

5

6

7

8

9

BLM / İmtina

10

802. Sizdə hər hansı əlillik və ya ağır
(1) Bəli
Xeyir
(99) BLM / İmtina
xroniki xəstəlik varmı?
(1) Çox yaxşı
(4) Zəif
803. Hazırda sağlamlığınızı necə
(2) Yaxşı
(5) Çox pis
qiymətləndirirsiniz?
(3) Qənaətbəxş
(99) BLM / İmtina

24

99

HİSSƏ IX: RESPONDENTİN SOSİAL‐DEMOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
901. Sizin milli (1) Azərbaycanlı (4) Talış
mənsubiyyətiniz
(2) Ləzgi
(5) Avar
nədir?
(3) Rus
(6) Digər (dəqiqləşdirin)__________
(99) BLM/İmtina
(4) Оrtadan aşağı
902. Sizin 15 yaşınız olarkən ailənizin (1) Cox varlı
ümumi iqtisadi vəziyyətini necə təsvir (2) Kifayət qədər varlı
(5) Kasıb
edərdiniz?
(3) Ortabab
(99) BLM / İmtina
902a. Siz və ya sizin valideyləriniz
(1) Bəli
(2) Xeyir (99) BLM / İmtina
məcburi köçkün və ya qaçqındırlar?
ATA
“ATA” KİŞİ OLAN QANUNİ QƏYYUM, BELƏ Kİ, UŞAQLIĞINIZIN BÖYÜK HİSSƏSİNİ, 15 YAŞADƏK BİRGƏ
YAŞADIĞINIZ BİOLOJİ, QƏYYUM VƏ YA ÖGƏY ATA DA DAXİLDİR. HƏTTA, SİZ 15 YAŞINDA İKƏN ƏGƏR
ATANIZ DAHA SİZİNLƏ BİR EVDƏ YAŞAMIRDISA AŞAĞIDAKI SUALARLI CAVABLANDIRIN.
903. Sizin 15 yaşınızda atanızın məşğulluğunu daha dəqiq təsvir edən aşağıdakılardan hansıdır?





RESPONDENTLƏR MƏŞĞULLUQ VƏZİYYƏTİNİ ATASININ XARİCDƏ İŞLƏYİB İŞLƏMƏDİYİNDƏN ASILI
OLMAYARAQ TƏSNİF ETMƏLİDİRLƏR;
RƏSMİ/QEYDİYYATA ALINMIŞ İŞÇİ GƏLİR VERGİLƏRİNİN İŞƏGÖTÜRƏN VƏ YA İŞÇİ TƏRƏFİNDƏN
ÖDƏNİLMƏSİ MƏNASINI DAŞIYIR. QEYRİ‐RƏSMİ/QEYDİYYATA ALINMAMIŞ İŞÇİ GƏLİRLƏRİNİN
VERGİSİZ OLDUĞUNU MƏNASINI DAŞIYIR;
GƏLİRLƏRİN PUL VƏ YA DİGƏR FORMADA OLMASI HEÇ BİR FƏRQ ETMİR;
ƏGƏR ATASI BİR NƏÇƏ YERDƏ İŞLƏYİBSƏ, RESPONDENT ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ HESAB ETDİYİNİ SEÇİN.

(1) Rəsmi / qeydiyyatdan keçmiş muzdlu işçi (ailə biznesi istisna olmaqla)  904
(2) Qeyri‐rəsmi / qeydiyyatdan keçməmiş muzdlu işçi (ailə biznesi istisna olmaqla)  904
(3) Öz ailəsinin qeyri‐kənd təsərrüfatı biznesində / köşkdə / mağazada bir işçi və ya köməkçi  904
(4) Öz ailəsinin kənd təsərrüfatında (əkinçilik/ malqarlıq) işçi və ya köməkçi kimi çalışmaq  904
(5) Fərdi sahibkar/öz hesabına çalışan/ işəgötürən (hər hansı bir sahədə)  904a
(6) Işsiz (iş üçün əlçatan, iş axtaran)  905
(7) Ev işləri ilə məşğul olub  905
(8) Əlillik və ya xəstəlik səbəbindən işləmək iqtidarında deyildi  905
(9) Təqaüdçü  905
(10) Rəhmətə getmiş  906
(99) BLM / imtina  905
904. Siz 15 yaşında olarkən atanızın əsas peşəsi / vəzifəsi nə idi? (əgər sual 903 = 1,2,3 və 4)
 Kart 3 göstərin: (_____)  Keç suala 905
904a. Siz 15 yaşında olarkən atanızın işin növü nə idi? (əgər sual 903 = 5)
 Kart 6 göstərin: (_____)
905. Deyə bilərsinizmi siz 15 yaşında olarkən atanızın əldə etdiyi ən yüksək təhsil səviyyəsi nə idi?
(1) Natamam orta təhsil (5‐8/9‐cu siniflər)
(2) Tam orta təhsil (10/11‐ci siniflər)
(3) İlk peşə təhsili (peşə məktəbi) və ya orta ixtisas təhsili (texnikum)
(4) Ali təhsil (universitet, akademiya, konservatoriya, doktorantura və ya aspirantura)
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(99) BLM / İmtina
ANA
“ANA” QADIN OLAN QANUNİ QƏYYUM, BELƏ Kİ, UŞAQLIĞINIZIN BÖYÜK HİSSƏSİNİ, 15 YAŞADƏK
BİRGƏ YAŞADIĞINIZ BİOLOJİ, QƏYYUM VƏ YA ÖGEY ANA DA DAXİLDİR. HƏTTA, SİZ 15 YAŞINDA İKƏN
ƏGƏR ANANIZ DAHA SİZİNLƏ BİR EVDƏ YAŞAMIRDISA BU SUALI CAVABLANDIRIN.
906. Sizin 15 yaşınızda ananızın məşğulluğunu daha dəqiq təsvir edən aşağıdakılardan hansıdır?





RESPONDENTLƏR MƏŞĞULLUQ VƏZİYYƏTİNİ ANASININ XARİCDƏ İŞLƏYİB İŞLƏMƏDİYİNDƏN ASILI
OLMAYARAQ TƏSNİF ETMƏLİDİRLƏR;
RƏSMİ/QEYDİYYATA ALINMIŞ İŞÇİ GƏLİR VERGİLƏRİNİN İŞƏGÖTÜRƏN VƏ YA İŞÇİ TƏRƏFİNDƏN
ÖDƏNİLMƏSİ MƏNASINI DAŞIYIR. QEYRİ‐RƏSMİ/QEYDİYYATA ALINMAMIŞ İŞÇİ GƏLİRLƏRİNİN
VERGİSİZ OLDUĞUNU MƏNASINI DAŞIYIR;
GƏLİRLƏRİN PUL VƏ YA DİGƏR FORMADA OLMASI HEÇ BİR FƏRQ ETMİR;
ƏGƏR ANASI BİR NƏÇƏ YERDƏ İŞLƏYİBSƏ, RESPONDENT ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ HESAB ETDİYİNİ SEÇİN.

(1) Rəsmi / qeydiyyatdan keçmiş muzdlu işçi (ailə biznesi istisna olmaqla)  907
(2) Qeyri‐rəsmi/ qeydiyyatdan keçməmiş muzdlu işçi (ailə biznesi istisna olmaqla) 907
(3) Öz ailəsinin qeyri‐kənd təsərrüfatı biznesində / köşkdə / mağazada bir işçi və ya köməkçi  907
(4) Öz ailəsinin kənd təsərrüfatında (əkinçilik/ malqarlıq) işçi və ya köməkçi kimi çalışmaq  907
(5) Fərdi sahibkar/öz hesabına çalışan/ işəgötürən (hər hansı bir sahədə)  907a
(6) Işsiz (iş üçün əlçatan, iş axtaran)  908
(7) Evdar qadın  908
(8) Əlillik və ya xəstəlik səbəbindən işləmək iqtidarında deyildi Keç suala 908
(9) Təqaüdçü  908
(10) Rəhmətə getmiş  909
(99) BLM / imtina  908
907. Siz 15 yaşında olarkən ananızın əsas peşəsi / vəzifəsi nə idi? (əgər sual 906 = 1,2,3 və 4)
 Kart 3 göstərin: (_____)  Keç suala 908
907a. Siz 15 yaşında olarkən ananızın işin növü nə idi? (əgər sual 906 = 5)
 Kart 6 göstərin: (_____)
908. Deyə bilərsinizmi siz 15 yaşında olarkən ananızın əldə etdiyi ən yüksək təhsil səviyyəsi nə idi?
(1) Natamam orta təhsil (5‐8/9‐cu siniflər)
(2) Tam orta təhsil (10/11‐ci siniflər)
(3) İlk peşə təhsili (peşə məktəbi) və ya orta ixtisas təhsili (texnikum)
(4) Ali təhsil (universitet, akademiya, konservatoriya, doktorantura və ya aspirantura)
(99) BLM / İmtina
BACILAR VƏ QARDAŞLAR
909. Siz 15 yaşında olarkən sizin neçə bacı və qardaşlarınız var idi? Onlardan neçəsi sizlə eyni yaşda
və ya sizdən yaşça böyük idilər? Sizinlə bir evdə yaşayan atadan və ya anadan bir olan bacı‐qardaşları
və ögey bacı/qardaşlarınızı da bura daxil edin. Uşaqlığınızın (15 yaşa qədər) əsas dövrünü sizinlə
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birgə bir evdə yaşamış, lakin sizin 15 yaşınız olarkən artıq dünyasını dəyişmiş və ya evi tərk etmiş
bacı‐qardaşlarınızı da daxil edin.
İNTERVYUYER: ƏGƏR RESPONDENTİN QARDAŞI VƏ YA BACISI YOXDURSA “0” QEYD EDİN

(____) qardaş, onlardan (____) sizlə eyni yaşda və ya sizdən yaşça böyük idilər.
(____) bacı, onlardan (____) sizlə eyni yaşda və ya sizdən yaşça böyük idilər.
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MÜSAHİBƏNİN GEDİŞİ HAQQINDA SUALLAR
İNTERVYUYER! AŞAĞIDAKI SUALLARI MÜSAHİBƏ BİTİRDİKDƏN SONRA CAVABLANDIRIN

İ1. Müsahibənin müddəti: (_____) dəqiqə

İ2 sualına cavab yalnız müsahibə tamamlanmadığı halda tələb olunur
İ2. Əgər respondent ona uyğun olan zaman müsahibənin davam etdirilməsindən imtina edibsə,
müsahibənin dayandırılma səbəblərini qeyd edin. [Bir neçə cavab qeyd etmək mümkündür]
1.
2.
3.
4.
5.

Müsahibə çox uzun müddət davam etdi
Respondent sualları cavablandırmaqdan yorulmuşdur
Respondent özünü pis hiss edirdi
Respondent sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkirdi /sualların mənasını başa düşmürdü
Respondentin fikrincə, suallar şəxsi xarakterli idi və bu səbəbdən, O özü haqqında danışmaq
istəmədi
6. Müsahibədə digər ailə üzvlərinin iştirak etdiyi səbəbindən, respondent müsahibəni davam
etməkdən imtina etdi
7. Respondent müsahibənin dayandırılması səbəblərini açıqlamadı

İ3. Müsahibə zamanı digər şəxslər iştirak edirdilərmi? Əgər edirdilər, kim iştirak edib? [Bir neçə
cavab qeyd etmək mümkündür]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Heç kim
Respondentin atası
Respondentin anası
Respondentin həyat yoldaşı
Respondentin 6 yaşdan yuxarı olan qardaşı/qardaşları
Respondentin 6 yaşdan yuxarı olan bacısı/bacıları
Respondentin uşağı/uşaqları
Digər qohumu – kişi
Digər qohumu – qadın
Qonşuları/tanışları/dostları

İ4. Əgər müsahibənin gedişatına hər‐hansı amillər təsir göstəribsə, onları qeyd edin.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________
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Kart 0: Təhsil sahələri/ ixtisaslar
Təhsil
(14) Müəllimlərin hazırlanması və pedaqogika elmi
Humanitar elmlər və incəsənət
(21) İncəsənət
(22) Humanitar elmlər
Sosial elmlər, biznes və hüquq
(31) Sosial elmlər
(32) Jurnalistika və informasiya
(34) Biznes və idarəetmə
(38) Hüquq
Təbii elmlər, riyəziyyət və kompyuter elmləri
(42) Həyat haqqında elmlər (biologiya, ekologiya və s.)
(44) Fizika, kimya, yer kürəsi haqqında elmlər və fiziki coğrafiya
(46) Riyaziyyat və statistika
(48) Kompyuter elmləri
Mühəndislik, sənaye və tikinti
(52) Mühəndislik
(54) İstehsal və emaletmə sahələri
(58) Memarlıq və tikinti
Kənd təsərrüfatı
(62) Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı
(64) Baytarlıq
Səhiyyə və sosial təminat
(72) Səhiyyə və tibb
(76) Sosial təminat
Xidmətlər
(81) Fərdi xidmətlər
(84) Nəqliyyat xidmətləri
(85) Ətraf mühitin mühafizəsi
(86) Təhlükəsizlik xidmətləri, hərbi iş
(99) Bilmirəm / İmtina
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Kart 1: Fəaliyyət statusu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Rəsmi / qeydiyyatdan keçmiş muzdlu işçi (ailənizi istisna olmaqla, başqası üçün
işləmək)
Qeyri-rəsmi / qeydiyyatdan keçməmiş muzdlu işçi (ailənizi istisna olmaqla, başqası
üçün işləmək)
İş yerində qeyri-rəsmi təlim, şagirdlik (məs., usta yanında hər hansısa sənətin
öyrənilməsi)
İnternatura, stajkeçmə
Ailənizin qeyri-kənd təsərrüfatı biznesində bir işçi və ya köməkçi
Öz ailənizin kənd təsərrüfatında (əkinçilik / malqarlıq) işçi və ya köməkçi

(7) Fərdi əmək fəaliyyəti / fərdi sahibkarlıq / işəgötürən (hər hansı bir sahədə)
(8) Işsiz (iş üçün əlçatan, iş axtaran)
(9) Ev təsərrüfatı ilə məşğul olmaq
(10) Əlillik və ya xəstəlik səbəbindən işləmək iqtidarında deyilsiz

 “Rəsmi / qeydiyyatdan keçmiş muzdlu işçi” gəlir vergilərinin işəgötürən və ya işçi
tərəfindən ödənilməsi mənasını daşıyır. “Qeyri-rəsmi / qeydiyyatdan keçməmiş muzdlu
işçi” gəlirlərinin vergisiz olduğunu mənasını daşıyır.
 Kateqoriyaların bütün növləri üçün gəlirlərin pul və ya digər formada olması heç bit fərq
etmir.
 Əgər bir nəçə kateqoriya uyğundursa, respondent ən əhəmiyyətli hesab etdiyi birini seçin.
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Kart 2: Müqavilənin növü
(1) Yazılı əmək müqaviləsi mövcud deyil (yalnız şifahi razılaşma)
(2) Məhdudiyyətsiz davamlılığı olan yazılı
əmək müqaviləsi
(3) Yazılı müvəqqəti müqavilə
(4) Yazılı fəsil işləri üçün müqavilə
(99) Bilmirəm / İmtina
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Kart 3: Peşə / vəzifə
(100) Millət vəkilləri, yüksək səviyyəli dövlət məmurları və rəhbərlər
(110) Millət vəkilləri, yüksək səviyyəli dövlət məmurları və rəhbərlər
111 – Millət vəkilləri və yüksək səviyyəli dövlət məmurları
114 – ictimai təşkilatların və siyasi partiyaların yüksək vəzifəli şəxsləri, rəhbərləri
(120) Böyük şirkətlərin, müəssisələrin, təşkilatların rəhbərləri
121 – böyük şirkətlərin, müəssisələrin, təşkilatların baş direktorları və yüksək vəzifəli
icraçıları
122 – böyük şirkətlərin, müəssisələrin, təşkilatların istehsalat bölmələrin və idarələrin
rəhbərləri
123 – böyük şirkətlərin, müəssisələrin, təşkilatların şöbə müdirləri
(130) Kiçik müəssisələrin müdirləri
131 – kiçik müəssisələrin müdirləri

(200) Yüksək ixtisaslı peşəkarlar (alimlər, müəllimlər, həkimlər,
hüquqşünaslar və digər)
(210)
211 –
212 –
213 –
214 –

Fizika, riyazi və texniki elmlər üzrə mütəxəssislər (ali təhsilli)
fizika, kimya və digər yaxın olan elmlər üzrə mütəxəssislər
riyaziyyət, statistika və digər yaxın olan elmlər üzrə mütəxəssislər
hesablama texnikası, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər
memarlar, mühəndislər və digər yaxın olan sahələr üzrə mütəxəssislər

(220) Həyat haqqında elmlər və tibb üzrə mütəxəssislər (ali təhsilli)
221 – həyat haqqında elmlər üzrə mütəxəssislər
222 – tibb üzrə mütəxəssislər (tibbi qulluq işçiləri, tibb bacıları çıxmaqla)
223 – tibbi qulluq və mamalıq üzrə mütəxəssislər
(230) Təlim-təhsil üzrə mütəxəssislər (ali təhsilli)
231 – orta ixtisas və ali təhsil müəllimləri
232 – ümumi orta təhsil müəllimləri
233 – ibtidai məktəb və məktəbəqədər təhsil müəllimləri
234 – xüsui təhsil müəllimləri
235 – təlim-təhsil üzrə digər mütəxəssislər
(240) Digər mütəxəssislər (ali təhsilli)
241 – maliyyə, biznes və s. üzrə mütəxəssislər
242 – hüquqşqnaslıq üzrə mütəxəssislər
243 – arxiv, kitabxana işləri və digər yaxın olan sahələr üzrə mütəxəssislər
244 – sosial elmlər və digər yaxın olan sahələr üzrə mütəxəssislər
245 – yazıçılar, incəsənət xadimləri
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246 – din işçiləri, xadimləri
247 – sosial xidmətlərin təşkili və idarə etməsi üzrə mütəxəssislər

(300) Texniklər, orta ixtisaslı mütəxəssislər
(310) Dəqiq və tədbiqi elmlər üzrə (orta ixtisas səviyyəli) mütəxəssislər
311 – fizika və maşınqayırma sahələri üzrə texniki mütəxəssislər
312 – hesablama texnikası sahəsində texniki mütəxəssislər
313 – optik və elektron avadanlığın operatorları
314 – qəmi və uçuş apparatları üzrə müfəttişlər və mütəxəssislər
315 – təhlükəsizlik və keyfiyyət üzrə müfəttişlər
(320) Həyat haqqında elmlər və tibb üzrə mütəxəssislər (orta ixtisas səviyyəli)
321 – həyat haqqında elmlər üzrə teniki mütəxəssislər
322 – tibb üzrə texniki mütəxəssislər (tibbi qulluq işçiləri, tibb bacıları çıxmaqla)
323 – tibbi qulluq və mamalıq üzrə teniki mütəxəssislər
(330) Təlim-təhsil üzrə mütəxəssislər (orta ixtisas səviyyəli)
331 – ibtidai təhsil üzrə müəllimin köməkçisi
332 – məktəbəqədər təhsili üzrə müəllimin köməkçisi
333 – xüsui təhsil üzrə müəllimin köməkçisi
334 – təlim-təhsil üzrə digər texniki mütəxəssislər
(340) Digər mütəxəssislər (orta ixtisas səviyyəli)
341 – maliyyə və ticarət üzrə mütəxəssislər
342 – biznes üçün xidmət göstərən agentlər və təchizatçılar, ticarət vasitəçiləri
343 – administrasiya qulluqçuları (kargüzarlar və digər yaxın olan mütəxəssislər)
344 – gömrük, vergi və digər yaxın olan dövlət qurumlarında çalışan mütəxəssislər
345 – polis müfəttişləri və detektivlər
346 – sosial işlə bağlı mütəxəssislər
347 – incəsənət, əyləncə və idmanla bağlı mütəxəssislər
348 – dinlə bağlı mütəxəssislər

(400) Ofis qulluqçuları və müştərilərə xidmət göstərən qulluqçular
(410) Ofis işçiləri, qulluqçuları
411 – katibələr və klaviatura (kompyuter) arxasında calışan ofis qulluqçuları
412 – rəqəmli məlumatla işləyən qullqçular
413 – materialların uçotu aparan işçilər, nəqliyyat sahəsində çalışan qulluqçular
414 – kitabxana, poçt və digər yaxın olan sahələrdə çalıçan qulluqçular
419 – digər ofis qulluqçuları
(420) Müştərilərə xidmət göstərən qulluqçular
421 – kassirlər, bank kassirləri və digər yaxın olan qulluqçular
422 – müştərilərə məlumatlandırma xidmətləri göstərən qulluqçular

(500) Xidmət və ticarət (mağazalarda və bazarlarda satış) işçiləri
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(510) Fərdi qulluq və müdafiə etməklə bağlı xidmətlər göstərən işçilər
511 – bələdçilər, konduktorlar və digər oxşar işçilər
512 – ev təsərrüfatı aparan işçilər və restoran qulluqçuları
513 – şəxslərə fərdi kömək/yardım göstərən işçilər
514 – digər fərdi xidmətlər göstərən işçilər
516 – insanları müdafiə etməklə bağlı xidmət göstərən işçilər
(520) Manekenlər (model), satıcılar və mal, məhsul nümayiş edənlər
521 – manekenlər və digər modellər
522 – mağaza, köşk, bazar və səyyar satıcıları, mal, məhsul nümayiş edənlər

(600) İxtisaslı kənd, meşə

və balıqçılıq təsərrüfatı
işçiləri

(610) Satış üçün məhsul istehsal edən
ixtisaslı kənd, meşə və balıqçılıq
təsərrüfatı işçiləri
611 – bağbanlar və bitkiçiliklə məşğul olanlar
612 – maldarlıqla məşğul olan və onlara oxşar işçilər
613 – mal-qara və dən məhsulu istehsal edən işçilər
614 – meşə təsərrüfatı işçiləri
615 – balıqçılıq təsərrüfatı işçiləri, ovçular

(700) Əl əməyi ilə məşğul olan ixtisaslı fəhlələr
(710) Mədənçıxarma sənayesində və tikintidə çalışan işçilər
711 – şaxtaçılar, daş doğrayan və daş yonan fəhlələr
712 – tikinti və ona yaxın olan sahələrin fəhlələri
713 – tikintidə tamamlayıcı və bəzək işləri üzrə ustalar
714 – rəngsazlar, binaların təmizləyiciləri və digər oxşar işlər üzrə fəhlələr
(720) Metallurgiya, maşınqayırma və digər yaxın sahələrdə çalışan fəhlələr
721 – qəlibçi, tökücü fəhlələr, qaynaqçılar, metal prokatı dəzgahında işləyənlər, metal
konstruksiyalar üzrə montajçılar
722 – dəmirçilər, əmək alətləri düzəldən və digər oxşar işlər üzrə fəhlələr
723 – mexaniki avadanlığı üzrə mexaniklər, yığıcı və quraşdırıcı çilingərlər
724 – elektrik və elektron avadanlığı üzrə mexaniklər, yığıcı və quraşdırıcı çilingərlər
(730) Dəqiq ölçmə ilə bağlı işçilər, ustalar, çapçılar və digər yaxın sahələrdə çalışan
fəhlələr
731 – dəqiq ölçmə çihazları ilə işləyənlər
732 – dulusçular, şüşəüfürənlər və digər yaxın sahələrdə çalışan ustalar
733 – ağac, parça, dəri və digər oxşar materiallar üzərində işləyən ustalar
734 – çap işlərində çalışan işçilər
(740) Digər peşələrin fəhlələri
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741 – qida məmulatları hazırlayan işçilər
742 – ağac emalı və mebel ustaları, ağac üzrə bəzəyicilər
743 – dərzilər, tikişçilər və digər yaxın olan peşələr
744 – xəz və dəri ilə işləyənlər, ayaqqabı istehsal edənlər və digər yaxın olan peşələr

(800) Cihaz və maşın operatorları və quraşdırıcıları
(810) Daimi avadanlıqla işləyənlər fəhlələr, maşın və mexaniki cihazların operatorları
811 – mədənçıxarma və emal sənayesi avadanlığının operatorları
812 – metal emalı avadanlığının operatorları
813 – şüşə, keramika avadanlığının operatorları
814 – ağac emalı və kağız istehsalı avadanlığının operatorları
815 – kimya sənayesində işlənən avadanlığının operatorları
816 – enerji istehsalında işlənən avadanlığının operatorları
817 – avtomatik yığma konveyr və sənaye robotların operatorları
(820) Dəzgah operatorları və montajçıları
821 – metal və daş emalı üçün dəzgahların operatorları
822 – kimyavi məmulatları üçün dəzgahların operatorları
823 – rezin və plastmas məmulatları üçün dəzgahların operatorları
824 – ağac məmulatları üçün dəzgahların operatorları
825 – çap, cildləmə və kağız məmulatları üçün dəzgahların operatorları
826 – parça, dəri və xəz məmulatları üçün dəzgahların operatorları
827 – qida məmulatları üçün dəzgahların operatorları
828 – montajçılar
829 – digər maşın və dəzgahların operatorları və montajçıları
(830) Sürücülər və nəqliyyat vasitələrin operatorları
831 – lokomotiv və oxşar nəqliyyat vasitələrin maşınıstləri
832 – avtomobil nəqliyyat vasitələrin sürücüləri
833 – hərəkət edən kənd təsərrüfatı və digər texnikasının operatorları (traktor, kombayn,
ekskavator, kran və s.)
834 – gəmi və digər su nəqliyyat vasitələrin sürücü heyyəti

(900) İxtisassız fəhlələr / işçilər
(910) Satış və xidmətlər üzrə sadə peşələrin işçiləri
911 – küçə və səyyar satıcıları
912 – ayaqqabı təmizləyən və küçədə digər xidmətlər göstərən işçilər
913 – ev qulluqçuları, süpürgəçilər, paltar yuyanlar
914 – binaları, pəncərələri təmizləyənlər və s.
915 – kuryerlər, yük daşıyanlar, qapıçılar, gözətçilər və s.
916 – zibil yığanlar və s.
(920) İxtisassız kənd, meşə və balıqçılıq

təsərrüfatı fəhlələri
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921 – ixtisassız kənd, meşə və balıqçılıq

təsərrüfatı fəhlələri

(930) Mədənçıxarma və emal sənayesində, tikinti və nəqliyyatda çalışan ixtisassız
fəhlələr
931 – mədənçıxarma sənayesində və tikintidə çalışan ixtisassız fəhlələr
932 – emal sənayesində çalışan ixtisassız fəhlələr
933 – nəqliyyatda və yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınmasında çalışan ixtisassız fəhlələr

(011) Hərbiçilər
011 – hərbiçilər
(999) Bilmirəm / İmtina
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Kart 4: İstehsalat sahələri
(1) Kənd və meşə təsərrüfatı, ovçuluq
(2) Balıqçılıq
(3) Mədənçıxarma sənayesi Daş
 Daş kömür və torf hasilatı
 Neft və təbii qaz hasilatı, neft və qaz hasilatı üçün quyuların qazılması
 Uran və torium hasilatı
 Metal filizlərinin hasilatı
 Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri
(4) Emal sənayesi
 qida məhsullarının və içki istehsalı






tütün məmulatlarının istehsalı
toxuculuq sənayesi
geyim istehsalı
dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı
mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı; höpdürmə
və hörmə materialların istehsali
 kağız istehsalı, kağız və kartondan məmulatların istehsalı
 poliqrafiya fəaliyyəti və cap işləri



koks, təmizlənmiş neft məhsulların və nüvə yanacağın istehsalı
kimya sənayesi

 rezin və plastmas məmulatların istehsalı









digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı
metallurgiya sənayesi
maşin və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalı
maşınqayırma sənayesi
ofis avadanlığın və kompyuterlərin istehsalı
elektrik avadanlıqlarının və cihazların istehsalı
televizorların, radio və rabitə cihazların istehsalı
tibbi, nəzarət-ölçü, optik cihazların və saatların istehsalı

 avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı
 sair nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqlarının istehsalı
 mebellərin istehsalı
 tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi;
(5) Elektrik, qaz və su təchizatı
 Elektrik, qaz və su təchizatı
 Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması
(6) Tikinti
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(7)

Topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərə və motosikletlərə texniki xidmət
göstərilməsi və onların təmiri; şəxsi və ev əşyalarının təmiri

(8) Mehmanxana və restoranlar
(9) Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə
 yerüstü və boru kəməri nəqliyyatları
 su nəqliyyatı
 hava nəqliyyatı
 anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat fəaliyyəti
 poçt və telekommunikasiya
(10)




Maliyyə fəaliyyəti
bankların və digər maliyyə təşkilatların fəaliyyəti
sığorta fəaliyyəti
maliyyə xidmətləri sahəsində digər fəaliyyəti

(11) Daşınmaz əmlak, icarə və biznes üzrə
fəaliyyət
 daşınmaz əmlakla aparılan əməliyyatlar
 maşın, avadanlıq, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının kirayəsi
 informasiya texnologiyaları sahəsində xidmətlər
 tədqiqat, marketinq, reklam və s. sahələrində xidmətlər
 digər biznes xidmətləri
(12) Dövlət idarəetməsi və hərbi müdafiə;
məcburi social sığorta
(13) Təhsil
(14) Səhiyyə və social iş
(15) Digər icma, sosial və şəxsi xidmətlərin
göstərilməsi
 tullantıların və zibilin aparılması, ərazilərin və binalarin təmizlənməsi, sanitar
xidmətlərin göstərilməsi
 ictimai təşkilatların fəaliyyəti
 istirahət, mədəniyyət, turizm və idman sahələrində fəaliyyət
 digər xidmətlər
(16) Muzdlu işçilərdən istifadə edən ev
təsərrüfatı
(17) Xarici təşkilatlar və qurumlar
(99) Bilmirəm / İmtina
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Kart 5: İşin əldə etməsi üsulu
(1) Siz internet saytlarında, qazet və ya jurnallarda iş elanını yerləşdirmisiniz və ya elan
verənlərə müraciət etmisiniz
(1) Siz şirkət, müəssisə, qeyri-hökümət təşkilatı və ya kooperativə birbaşa iş üçün müraciət
etmisiniz
(3) Siz şəxsi əlaqələrdən istifadə etmisiniz
(tanışlar, qohumlar, dostlar)
(4) Siz əmək miqrant şəbəkələri ilə əlaqə
saxlamısınız
(5) Dövlət sektoruna iş üçün testdən keçib
müsabiqədə iştirak etmisiniz
(6) Siz dövlət məşğulluq agentliyi ilə əlaqə
saxlamısınız
(7) Siz özəl məşğulluq agentliyi ilə əlaqə
saxlamısınız
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Kart 6: İşin növü
(1) Fermerçilik (əkinçilik/malqarlıq)
(2) Fərdi əmək fəaliyyəti lə məşğul olan usta, fəhlə
(3) Ticarətn nöqtəsinin sahibi / kiçik ticarətçi / küçə satıcısı
(4) Peşəkar (hüquqşünas, məsləhətçi, həkim və s.)
(5) Menecer / kompaniyanın, təşkilatın sahibi
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Kart 7: Biznesin maliyələşməsi
(1) Sizə bu biznes atanızdan/ananızdan/digər
qohumlarınızdan qalıb
(2) Ailənizdən və ya dostlarınızdan gələn pul
(3) Şəxsi qənaət etdiyiniz vəsait / satılan əmlak
(4) Mikromaliyyə təşkilatlarından kredit
(o cümlədən, kooperativdən)
(5) Bankdan kredit
(6) Qeyri-rəsmi maliyyə operatorundan kredit
(borcverən şəxs)
(7) Dövlət orqanından / müəssisəsindən kredit/ yardım
(8) QHT, donorun layihəsi və s. tərəfindən kredit /yardım
(9) Biznesi qurmaq üçün pula ehtiyac yox idi
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