13 iyun 2011-ci ildə təsdiq olunmuşdur
Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə
mikro məlumatların verilməsi qaydaları
1. Əsas anlayışlar
Mikro (ilkin) məlumatlar - hüquqi və fiziki şəxslər haqqında hesabat
məlumatlarını səciyyələndirən və mötəbər ilkin uçota əsaslanan məlumatlardır;
Məxfi statistik məlumatlar - rəsmi statistika materiallarının istehsalı üçün
toplanan və birbaşa və ya dolayı yolla statistik vahidlərin tanınmasına və ilkin
məlumatların aşkar olunmasına imkan verən məlumatlardır;
Statistik vahidin tanınması - birbaşa və ya dolayı yolla, hesabatı təqdim
etmiş vahidin ilkin məlumatları əsasında statistik vahidin aşkar olunmasıdır;
Statistik vahidin birbaşa tanınması – uçot vahidinin adı, ünvanı və
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə
nömrəsinin köməyi ilə məlumatların və uçot vahidinin aşkar olunmasıdır;
Dolayısı ilə statistik vahidlərin tanınması – vergi ödəyicisinin
eyniləşdirmə nömrəsindən başqa bu vahidlər haqqında digər məlumatlardan,
ünvan, mülkiyyət, fəaliyyət növü və statistik vahidin tanınmasında istifadəsi
mümkün olan digər bütün vasitələrdən istifadə etməklə vahidin aşkar olunmasıdır;
Elmi (tədqiqat) məqsədlər üçün mikro məlumatların verilməsi respondentlər tərəfindən onlara aid məlumatlardan hər hansı bir məqsəd üçün
istifadə olunmasına razılığı olmadan, statistik vahidin anonimliyi təmin edilməklə
(tanınmasına imkan verən vasitələr ləğv edilməklə) ilkin məlumatların elmi
məqsədlər üçün təqdim olunmasıdır.
2. Ümumi müddəalar
Hazırlanmış cari qaydalar “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi
sahəsində mikro (ilkin) məlumatların istifadəçilərə verilməsi qaydalarını
tənzimləyir.
“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı
fəslində ilkin statistik məlumatlar və onların məxfiliyi öz əksini tapmışdır. Qeyd
olunmuşdur ki, ilkin statistik məlumatlar hüquqi və fiziki şəxslər haqqında ilkin
məlumatları səciyyələndirir və statistik məqsədlər üçün yığılan ilkin məlumatlar,
məhkəmə qərarları əsasında verilmiş məlumatlar istisna olmaqla, başqa məqsədlər
üçün istifadə oluna bilməz. Bununla yanaşı, Qanunun 16-cı maddəsinə görə
alınması nəzərdə tutulmuş nəticələr ayrı-ayrı vahidlərin tanınmasına şərait
yaratmırsa, konkret elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi üçün birbaşa
tanınmaya imkan verməyən məxfi məlumatların əldə edilməsinə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı - Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən icazə verilə bilər.
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Qaydalar yalnız Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatına aiddir. Komitənin
yerli statistika orqanları və Baş Hesablama Mərkəzi tərəfindən mikro məlumatların
verilməsi qadağandır.
3. Mikro məlumatların verilməsi prosesi
Mikro məlumatların verilməsi prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:
3.1 İstifadəçi öz məqsədləri və əldə etmək istədiyi məlumatlar haqqında Dövlət
Statistika Komitəsinin rəhbərliyinə yazılı müraciət edir;
3.2 Müraciət qəbul olunduqdan sonra bir ay müddətində istifadəçinin
tələbatının uyğunluğu, sorğu edilən məlumatların mövcudluğu Komitənin elmimetodoloji şurasında öyrənilir və əsaslandırma aparılır;
3.3 Elmi-metodoloji şuranın üzvlərinin rəyləri təqdim edilir və müraciətçi elmimetodoloji şuraya dəvət olunur;
3.4 Elmi-metodoloji şuranın münasibəti müsbət olduğu halda məlumatın əldə
olunması üçün müvafiq ərizə forması doldurulur;
3.5 Aparatın müvafiq şöbəsi və ya müəyyən olunmuş icraçı tərəfindən
istifadəçinin ilkin məlumatlardan müəyyən olunmuş qaydada istifadəsinə imkan
yaradılır və ya məlumatlar təqdim olunur.
4. Mikro məlumatların əldə edilməsi üçün əsaslar (müraciətin məzmunu)
Ərizəçi mikro məlumatları əldə etmək üçün öz müraciətində aşağıdakıları
əsaslandırmalıdır:
- mikro məlumatın tədqiqat işinin keyfiyyətinə, nəticələrin yaxşılaşdırılmasına
təsiri və əldə olunmuş nəticələrin iqtisadi səmərəliliyini;
- tədqiqat rəhbərinin (hüquqi və ya fiziki şəxs) mikro məlumatlardan istifadəyə
dair tələbini;
- tədqiqat rəhbərinin (hüquqi və ya fiziki şəxs) mikro məlumatların məxfi
saxlayacağına dair təminatını;
- tədqiqatçının tədqiqat sahəsində təcrübəsi və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin qısa
təsvirini.
5. Mikro məlumatlardan istifadə ilə bağlı ərizə forması
Mikro məlumatın istifadəsi üçün müraciət edən şəxs aşağıdakı sualları əhatə
etməklə ərizə formasını doldurur:
1. Fiziki və ya hüquqi şəxsin rekvizitləri (uyğun gələni göstərməli)
1.1 Adı və ünvanı
1.2 Hüquqi statusu
1.2.1 Dövlət sektoru
1.2.2 Özəl müəssisə
1.2.3 Qeyri-hökumət təşkilatı
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1.2.4 İctimai fond
1.2.5 Beynəlxalq təşkilat və s.
1.3 Ərizəçi ilə əlaqə məlumatları
1.3.1 Telefonlar (iş, mobil)
1.3.2 Elektron-poçt ünvanı
2. Fəaliyyətin tipi (çalışdığı sahə):
2.1 Universitet, institut və ya digər təhsil müəssisəsi
2.2 Elmi-tədqiqat təşkilatı
2.3 Digər (qeyd olunmalı)
3. Təşkilatın (işin) maliyyə mənbəyi
3.1 Dövlət büdcəsi
3.2 Daxili mənbələr (dövlət büdcəsi istisna olmaqla)
3.3 Xarici mənbələr
4. Tələb olunan məlumatlar (qeyd olunmalı)
5. Məlumatların digər məqsədlər üçün istifadə olunmamasına dair təminat
(ərizədəki məlumatların düzgün və tam olmasının təsdiqi və məlumatlardan
yalnız müraciətdə göstərilən istiqamətdə istifadəsinə dair, habelə alınmış
məlumatların yayılmamasına dair təminat verilməsinə dair imza)

