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2 
Statistik 
təqdimat   

2.1 Məlumatların izahı 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 2016-cı ilin 

yekunları üzrə məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən 

xərclərin tərkibinin öyrənilməsi üzrə keçirilən birdəfəlik müayinə. 

Müayinənin sorğu anketi üzrə məlumatları təşkilati-hüquqi, mülkiyyət 

və iqtisadi fəaliyyət növündən asılı olmayaraq bütün iri seçmə 

qaydada orta və kiçik müəssisə və təşkilatlar tərəfindən elektron 

formada www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində 

təqdim edilmişdir. Məqsədi iqtisadiyyatda istehsal xərclərinin 

strukturunu müəyyən etmək olan müayinə 2017-ci ilin iyul-avqust 

aylarında yerli statistika orqanlarının vasitəsi ilə real-vaxt rejimində 

keçirilmişdir. Statistik müayinə ölkənin bütün regionlarını və 

iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etmişdir. Müayinədə iştirak 

edən müəssisə və təşkilatlar “Məhsulun istehsalına və xidmətlərin 
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göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında” 1-İMT və “Əsas 

vəsaitlərin əldə edilməsi və əsaslı təmirinə çəkilmiş xərclər 

haqqında” 1-ƏF nömrəli sorğu anketlərini doldurur. Müəssisə 

(təşkilat) bir neçə fəaliyyət növü ilə məşğul olduğu halda, qeyri-əsas 

fəaliyyət növünün hər biri üçün əlavə olaraq “Qeyri-əsas fəaliyyət 

üzrə məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən 

xərclərin tərkibi haqqında” 1-A nömrəli sorğu anketi də doldurulur         

2.2 Təsnifat sistemi 

• İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı; 

• İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı (3-cü redaksiya) (NACE 
rev.2 əsasında); 

• Məhsul Növləri Təsnifatı (3-cü versiya) (CPA-2008 əsasında);  
       http://www.azstat.org/tesnifat/ 

2.3 
Əhatə edilən 
sektor 

Müşahidə iqtisadiyyatın bütün iqtisadi fəaliyyət növlərini əhatə edir 

2.4 
Statistik anlayışlar  
və təriflər 

1-İMT  “Məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən 
xərclərin tərkibi haqqında” sorğu anketinin 1-ci sütununda müəssisə 
və təşkilatlar tərəfindən hesabat dövrü ərzində xammal, material, 
yarımfabrikatlar və komplektləşdirici məmulatların, digər mal və 
xidmətlərin alınması, əmək haqqı, sosial sığorta haqları və istehsalla 
bağlı vergilərin ödənilməsinə, amortizasiya ayırmalarına və 
müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqədar çəkilən digər xərclərə dair 
məlumatlar əks etdirilir. 2-ci sütununda isə qeyd olunan xərclərdən 
yalnız əsas fəaliyyət növünə aid olanları göstərilir. 3-cü və 4-cü 
sütunlarda istehsal ehtiyatlarının müvafiq olaraq ilin əvvəlinə və ilin 
sonuna qalıqları əks etdirilir. 

1-A  “Qeyri-əsas fəaliyyət üzrə məhsulun istehsalına və xidmətlərin 
göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında” sorğu anketində 
qeyri-əsas fəaliyyət növü üzrə mal və xidmətlərin istehsalına 
çəkilmiş xərclər barədə məlumatlar əks etdirilir. 1-A nömrəli sorğu 
anketi 1-İMT nömrəli sorğu anketi ilə eyni qaydada doldurulur. 
1-ƏF  “Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi və əsaslı təmirinə çəkilmiş  
xərclər haqqında” sorğu anketində hesabat dövründə müəssisə  
tərəfindən alınmış (müəssisəyə daxil edilmiş) yeni (bundan əvvəl  
istifadədə olmayan) əsas vəsaitlərin dəyəri və müəssisəyə məxsus  
əsas vəsaitlərin əsaslı təmirinə çəkilmiş xərclər barədə məlumatlar  
əks etdirilir. Sorğu anketinin 1-ci sütununda müəssisəyə hesabat  
dövründə daxil olmuş yeni əsas vəsaitlərin alınmasına çəkilmiş 
xərclər göstərilir. 2-ci və 3-cü sütunlarda 1-ci sütunda 
göstərilənlərdən müvafiq olaraq ölkə daxilində istehsal edilmiş və 
idxal olunmuş əsas vəsaitlərin dəyəri göstərilir. 4-cü sütunda 
müəssisəyə məxsus əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri ilə bağlı hesabat 
dövrü ərzində kənar təşkilatlar tərəfindən göstərilmiş xidmətlərin 
dəyəri, 5-ci sütunda isə xarici ölkə rezidentləri tərəfindən həyata 
keçirilmiş əsaslı təmir işlərinin həcmi əks etdirilir. 

http://www.azstat.org/tesnifat/


2.5 Statistik vahid Statistik vahidlərin dövlət reyestrindən müəssisə və təşkilatlar 

2.6 Statistik məcmu 
01.01.2017-ci il tarixinə Statistik vahidlərin dövlət reyestrindən iri 
müəssisələr başdan başa, orta və kiçik müəssisələr seçmə qaydada 

2.7 İstinad  zonası Ölkə üzrə sorğuya düşmüş bütün müəssisə və təşkilatlar 

2.8 Vaxt əhatəliyi 2016-cı il üzrə 

2.9 Baza dövrü 2016-cı il 

3 Statistik emal 
  

3.1 İlkin məlumatlar 

İlkin məlumatlar aşağıdakı tədqiqat formalarının tətbiqi ilə həyata 
keçirilir: 
1-İMT №-li forma (Məhsulun istehsalına və xidmətlərin 
göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında); 
1-A №-li forma (1-İMT №-li formaya əlavə) - Qeyri-əsas fəaliyyət 
üzrə məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən 
xərclərin tərkibi haqqında; 
1-ƏF №-li forma (1-İMT №-li formaya əlavə) – Əsas vəsaitlərin əldə 
edilməsi və əsaslı təmirinə çəkilmiş xərclər haqqında. 

3.2 
Məlumatların 
toplanması 
dövriliyi  

İllik dövriliklə toplanır 

3.3 
Məlumatların 
toplanması  

2016-cı ilin yekunları üzrə məhsul istehsalı və xidmətlərin 
göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibinin öyrənilməsi məqsədilə 
müəssisə və təşkilatların istehlakının strukturu haqqında öyrənilməsi   

3.4 
Məlumatlara 
nəzarət  

Məlumatlar real vaxt rejimində məlumat bazasına daxil edildikdən 
sonra emal prosesi həyata keçirilir. Məlumatlar real vaxt rejimində 
məlumat bazasına daxil edildikdən sonra emal prosesi həyata 
keçirilir. Aşkar olunmuş uyğunsuzluqlar barədə yerli statistika 
orqanına məlumat verilir, uyğunsuzluqlar barədə dəqiqləşmələr 
aparılır 

3.5 
Məlumatların 
kompilyasiyası  

Onlayn məlumat bazasının müşahidəsi zamanı uyğunsuzluqlar 
aşkarlanarsa, yerli statistika orqanlarında statistik müşahidənin 
keçirilməsinə cəlb olunmuş mütəxəssis bu barədə məlumatlandırılır 
və düzəlişlər edilir 
 

3.6 Düzəlişlər  Mövsümi düzəlişlər aparılmır 

4 
Keyfiyyətin idarə 
oluması   



4.1 Keyfiyyət təminatı  

Dövlət Statistika Komitəsində İSO 9001 beynəlxalq standartına 
uyğun olaraq keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi tətbiq edilir, 2013-cü 
ildə Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi 
sisteminin kənar audit aparılmış və həmin ilin avqust ayında “Rəsmi 
statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 
9001:2008 beynəlxalq standartına uyğunluq sertifikatı əldə 
edilmişdir. Beynəlxalq standartda 2015-ci ildə baş vermiş 
dəyişiklikdən sonra keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin bütün 
sənədləri İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun 
olaraq yenidən hazırlanmışdır. 2017-ci ilin 09-10 mart tarixlərində 
Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin 
İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğunluğun 
kənar auditi (sertifikatlaşdırma auditi) keçirilmiş və “Rəsmi statistika 
məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 9001:2015 
beynəlxalq standartına uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir 
http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/sertifikat_2015.pdf 

2010-cu və 2017-ci illərdə Avropa Statistika Bürosu (Avrostat), BMT-

nin Avropa İqtisadi Komissiyası (BMT AİK) və Avropa Azad Ticarət 

Assosiasiyası (AATA) tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli 

Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsi keçirilmiş, 

ekspertlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq statistika sisteminin 

təkmilləşdirilməsi işləri həyata keçirilməkdədir. 

4.2 
Keyfiyyət 
qiymətləndirilməsi 

Hər il təsdiq edilən «Audit proqramı» əsasında bütün şöbələrdə 
daxili auditlər həyata keçirilir. Auiditlərin keçirilməsi üçün audit 
qrupları təşkil olunur və hər bir şöbə üçün fərdi audit planı təsdiq 
olunur. Audit qrupu audit planına əsasən yoxlamanı keçirir. 
Dövlətstatkomun sistemində keyfiyyət aspektlərinin daxili monitorinqi 
mərkəzləşdirilmiş qaydada səlahiyyətli struktur bölmə (Keyfiyyətin 
idarə edilməsi və metaməlumatlar) tərəfindən həyata keçirilir və 
aparılmış auditlərin yekunlarına dair hər il kompleks təhlil 
hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim olunur. Audit qrupunun üzvləri 
(auditorlar) hər auditdən əvvəl baş auditor tərəfindən və eləcə də 
ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə təşkil edilən seminarlar vasitəsilə 
təlimatlandırılır. Dövlətstatkomun fəaliyyətinin “Keyfiyyətin idarəetmə 
sistemləri. Tələblər” İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının 
tələblərinə cavab verməsi ən güclü tərəf hesab olunur. Elektron 
sənədləşməyə tam keçilməməsi və paralel olaraq kağız sənəd 
dövriyyəsinin aparılması səbəbindən iş yükünün artması, yeni 
standartların tələblərinə işçi heyyətinin (əməkdaşların) yavaş 
adaptasiyası ən zəif cəhətlər hesab olunur. 

5 Aktuallıq 
 

http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/sertifikat_2015.pdf


5.1 
İstifadəçi 
tələbatları  

Əsasi stifadəçilər:  

• İqtisadiyyat Nazirliyi (İN),  

• Vergilər Nazirliyi (VN),  

• Digər dövlət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar: 
 

5.2 
İstifadəçi 
məmnunluğu  

İstifadəçilər www.stat.gov.az rəsmi sayt ünvanına girərək 
"istifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması barədə sorğu" 
bölüməsində suallara cavab verirlər. Bununla da istifadəçi 
məmnunluğunun ölçülməsi aparılır. 
 01.01.2017-ci il tarixinə istifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin 
olunması üçün onlayn sorğu keçirilmişdir. 2016-cı il dövrü üçün 
nəticələr buradan əldə oluna bilər: 
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ 

5.3 Dolğunluq  
 Məlumat sorğu metodologiyası sənədinə uyğun olaraq tam 
dolğundur 

5.3.1 
Məlumatların 
dolğunluğu  - 
nisbət 

100% 

6 
Dəqiqlik və 
etibarlılıq  

6.1 Ümumi dəqiqlik 

 
Statistik müşahidənin aparılması üçün ilk növbədə baş məcmunu 
təşkil edən müəssisələr Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 
215 nömrəli qərarına əsasən işçilərin sayı və işin həcminə görə 
qruplaşdırılır. İri, orta və kiçik müəssisələrin məlumat massivi 
yaradılır. Müasir informasiya texnologiyalarının statistik 
müşahidələrdə geniş tətbiqi statistik məlumatların keyfiyyətinin 
yüksəlməsinə səbəb olur. 
Statistik seçmə müşahidə mikro məlumatlar əsasında aparıldığına 
görə  məlumat bazası işçilərin sayına görə qruplaşdırılmış və təhlil 
edilmişdir. Mikro məlumatların  qruplaşdırılması və statistik tədqiqi 
müasir proqram paketləri (MicroSoft ACCESS, Excel və SPSS) 
vasitəsi ilə mümkün olmuşdur. 
Baş məcmunun məlumat massivlərinin hər biri üzrə təsviri statistika 
hesablanmış və aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 
 

Baş məcmu üzrə statistik xarakteristika 
 

Göstəricilər 
İri 
müəssisə-
lər 

Orta 
müəssi-
sələr 

Kiçik 
müəssi-
sələr 

Orta kəmiyyət  69,43 29,77 3,37 

Orta kəmiyyətin 23,33 0,46 0,03 
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standart xətası 

Median 153,5 19,5 2 

Moda 0 1 1 

Standart kənarlaşma 1028,04 31,31 4,19 

Dispersiya 1056857,06 980,46 17,56 

Eksess 136,47 0,52 6,96 

Asimmetriya 9,98 1,16 2,60 

Variasiya genişliyi 1 781  25 24 

Minimum 0 0 0 

Maksimum 18781 125 24 

Cəm 717438 138229 89465 

Say 1942 4644 26570 

   
Statistikanın bütün sahələri üzrə müəssisələr statistikası 
çərçivəsində stratifikasiya olunmuş təsadüfi seçmədən istifadə 
olunur. Stratifikasiya (qruplar) iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə 
aparılmışdır. Stratalar biri-digərini  kənarlaşdırmalı və 
tamamlamalıdır ki, məcmunun hər bir vahidi ancaq bir qrupa daxil 
olsun və hər bir vahid buraxılmış olmamalıdır. Sonra hər qrupdan 
təsadüfi seçmə metodu ilə vahidlər seçilir. Stratifikasiya olunmuş 
seçmənin başlıca məsələsi xərcləri artırmadan seçmənin 
dəqiqliyinin artırılmasıdır. Müəssisələr statistikasında əsasən 
stratifikasiya olunmuş seçmədən istifadə olunur. 

6.2 Seçmə xətası 

Müəssisələr seçildikdən sonra hər qrup üzrə təsviri statistika 

göstəriciləri hesablanmışdır. Seçmə məlumat massivləri üzrə 

statistik xarakteristika aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır: 

Seçmə məcmu üzrə statistik xarakteristika 

Göstəricilər 
İri 
müəssisələr 

Orta 
müəssisə
lər 

Kiçik 
müəssisələr 

Orta kəmiyyət 369,43 43,17 3,582350049 

Orta kəmiyyətin 
standart xətası 23,33 1,00 0,06821095 

Median 153,5 35 2 

Moda 0 1 1 

Standart 
kənarlaşma 1028,04 35,48 4,350554053 

Dispersiya 1056857,06 1258,81 18,92732056 

Eksess 136,47 -0,70 5,71 65259 

As mmet iya  ,98 0,62 2,381808623 

Variasiya genişliyi 18781 125 24 



Minimum 0 0 0 

Maksimum 18781 125 24 

Cəm 717438 54657 14573 

Say 1942 1266 4068 

Seçmə müayinə zamanı repezentativlik xətaları baş verir, 

məcmunun müayinədən ötrü seçilmiş hissəsinin öyrənilən əlamətinə 

görə baş məcmunun strukturundan fərqli strukturu yaranır. Beləliklə, 

reprezentativlik xətası aşağıdakı kimi müəyyən olunur: 

 

Seçmə məcmu ilə baş 

məcmunun xarakteristikaları arasındakı fərq standart xəta ilə ölçülür:                      

n

2
 =

 

Burada, 
2  - baş məcmunun dispersiyası, n  - seçmə 

məcmunun həcmidir. 

Cədvəllərdən istifadə etməklə orta müəssisələr üçün standart 

xətanı – 0,88; kiçik müəssisələr üçün – 0,065 hesablamaq olar. 

Təkrar olmayan seçmədə baş məcmunun orta müəssisələrdə 

işçilərin sayının (seçmə əlaməti) orta kəmiyyətinin standart xətası 

aşağıdakı kimi hesablanır:  

 =  n

2

 (1 – n/N) = 









−

4644

1266
1

1266

46,980

=
72,0*88,0

=0,80 

Kiçik müəssisələrdə işçilərin sayının orta kəmiyyətinin 

standart xətası aşağıdakı kimi hesablanır:  

 =  n

2

 (1 – n/N) = 









−

26570

4068
1

4068

56,17

=
84,0*065,0

=0,235 

6.2.1 
Seçmə xətası - 
göstəricilər 

Nəzərə almaq lazımdır ki, seçmə baş məcmunun iqtisadi fəaliyyət 

sahələri üzrə stratifikasiya olunmaqla aparıldığına görə seçmənin 

standart xətası daha kiçik olacaqdır.  

Seçmə müayinədə seçmənin standart xətası baş məcmunun 

müvafiq göstəricilərindən seçmə xarakteristikasının kənarlaşma 

ii XX =−



hüdudunu təyin etmək üçün tətbiq olunur. Bu kənarlaşma t* 

kəmiyyətini aşmır, buna statistikada seçmə xətasının hüdudu deyilir. 

Orta müəssisələr üzrə seçmə xətasının hüdudu: 

 = t* = 1,96*0,80=1,57 

Kiçik müəssisələr üzrə seçmə xətasının hüdudu aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

 = t* = 1,96*0,235=0,46 

Nisbi standart xəta və ya variasiya əmsalı aşağıdakı düsturla 

hesablanır: 

CVi =  / ix
 

Orta müəssisələr üçün nisbi standart xəta: 

CVi =  / ix
=0,80/43,17=0,0185 

Kiçik müəssisələr üçün nisbi standart xəta: 

CVi =  / ix
=0,235/3,58=0,065 

Orta kəmiyyətin etibarlılıq intervallarının hesablanması aşağıdakı 

kimidir: 

 

Seçmə xətasının hüdudundan istifadə etməklə  orta kəmiyyətin  

aşağı (Ya)  və yuxarı (Yy) hədləri hesablanır: 

Orta müəssisələr: 

        
 41,6=1,57-43,17=−= xYa    

44,74= 1,57+43,17=+= xYy                                     

Kiçik müəssisələr üçün: 

 

    3,12;=0,46-3,58=−= xYa

4,04=0,46+3,58=+= xYy  



Müəssisənin ölçüsünə görə seçmə xətalarının hesablanması 

                                 

Müəssisə
nin 

ölçüsü  

İşçilərin 
sayına 

görə orta 
kəmiyyət 

Orta 
kəmiyy

ətin 
standar
t xətası 

Standart 
kənarlaş

ma 
Dispersiya 

95% 
ehtimall

a 
xətanın 
hüdudu 

Orta 
kəmiyyət
in aşağı 
həddi 

Orta 
kəmiyy

ətin 
yuxarı 
həddi 

İri 369,43 - 1028,04 1056857,1 - - - 

Orta 43,17 0,8 35,48 1258,81 1,57 41,6 44,74 

Kiçik 3,58 0,235 4,35 18,93 0,46 3,12 4,04 

Yekun               

 
 
 
 

6.3 
Qeyri-seçmə 
xətası 
 

Qeyri-seçmə xətasının aparılması Dövlət Statistika Komitəsinin 
2013-cü il 15 yanvar tarixli 4/t nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş 
“Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və 
onların aradan qaldırılması qaydaları”na uyğun aparılır. 
https://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/00_4.pdf 

6.3.1 Əhatəetmə xətası 

Müəssisə və təşkilatları üzrə baş məcmusu ölkənin bütün 
regionlarını (şəhər və kənd) əhatə edir və seçmə planı da həmin 
məcmuya əsasən tərtib edilir. Seçmə müayinəsinin aparılması üçün 
statistik reystrdən istifadə edilir. Bütün hüquqi və fiziki şəxslərin 
qeydiyyatını aparan organ Vergilər Nazirliyidir. Ayda 1 dəfə Vergilər 
Nazirliyindən yeni geydiyyatdan keçən  hüquqi və fiziki şəxslər, 
dəyişikliklər və ləğv edilmiş hüquqi və fiziki şəxslər barədə məlumat 
DSK-ya təqdim edilir. İldə 1 dəfə iqtisadi göstəricilərin aktuallaşması 
aparılır. Yerli Statistika Orqanları hesabatlar əsasında DSK-ya 
dəyişikliklər barədə məlumat verir. Həmçinin inzibati mənbələrin 
məlumatlarından da istifadə edilir. Reyestr aktuallaşdırıldıqdan 
sonra sahə şöbələrinə (fəaliyyətə görə) və YSO-na (ərazi koduna 
görə) yenilənmiş məlumatlar təqdim edilir. 
 

6.3.1.1 
Artıq əhatəetmə - 
nisbət 

Hesablanmır 

6.3.1.2 
Ümumi vahidlər - 
nisbət 

Tətbiq edilmir, çünki burada sorğu məlumatları və inzibati 
məlumatların kombinasiyası yoxdur 
 

6.3.2 Ölçülmə xətası 
İlkin məlumatlar onlayn rejimində müəssisə və təşkilatlar tərəfindən 
daxil edilir və məlumatların redaktəsi müəssiə və təşkilatların 
əməkdaşları tərəfindən aparılır  

6.3.3 
Respondentə aid 
olmayan xəta 

Cavablandırma 100% olduğundan müəssisəyə aid olmayan xəta 
baş verməmişdir 



6.3.3.1 
Cavab verməyən 
respondentlər - 
nisbət 

Sorğu anketinə bütün respondentlər tərəfindən cavab verilir, buna 
görə də cavab verməyən vahid yoxdur, yəni nisbət  0-dır 
 
 

6.3.3.2 

Bəndlər üzrə 
cavab verməyən 
respondentlər -
nisbət 

Bütün müvafiq suallar respondentlər tərəfindən cavablandırılmışdır,  
buna görə də cavab verilməyən maddə yoxdur 
 
 

6.3.4 Emal xətası 

Onlayn rejimində toplanmış mikro məlumatlar EXEL formatına 
transfer edilir. Məlumatların emalı və təhlili həmin proqram üzrə 
həyata keçirilir. Məlumatların ilkin emalı zamanı məlumatların 
bütövlüyü, tamlığı, uyğunluğu, dəqiqliyi, xüsusən məntiqi və hesabi 
yoxlanmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Məlumatların emalı zamanı 
aparılmış kodlaşdırmanın mövcud təsnifatlara uyğunluğu yoxlanılır. 
İlkin məlumatların daxil edilməsi zamanı böşluqların mövcudluğu 
müəyyən edilir və nəzarət rəqəmlərlə yoxlanılır.  

6.3.4.1 
İmpyutasiya (Şərti 
hesablama) - 
nisbət 

İmputasiya aparılmır, belə ki imputasiyanın səviyyəsi 0-dır 

6.3.5 
Modelin tətbiqində 
xəta 

Hesablanmır 

6.4 
Mövsümi 
düzəlişlər 

Mövsümi düzəlişlər aparılmır 

6.5 
Məlumatların 
dəqiqləşdirilməsi 
siyasəti 

Yenidən baxılma həyata keçirilmir. 
Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Dövlət Statistika Komitəsinin 

10.05.2016-cıi il tarixli 60/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas 

statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti” 

üzrə aparılır. 

http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016
.pdf 

6.6 
Məlumatların 
dəqiqləşdirilməsi 
təcrübəsi 

Yenidən baxılma həyata keçirilmir 

6.6.1 
Məlumatların 
yoxlanılması - orta 
ölçüsü 

Yenidən baxılma həyata keçirilmir, belə ki bu göstərici hesablanmır 
 

7 

Vaxtlı-vaxtında 
olma və tam 
vaxtında yerinə 
yetirmə 

 

http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/regulations.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/regulations.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/regulations.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/regulations.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf


7.1 
Vaxtlı-vaxtında 
olma 

Vaxtlı-vaxtında olma mütəmadi olaraq istifadəçilərlə müzakirə edilir. 
Müşahidənin vaxtlı-vaxtında olması istifadəçilərin ehtiyacları və 
mümkün istehsal vaxtı arasında razılaşmadır (kompromisdir). Orta 
istehsal vaxtı: 45 gün 

7.1.1 

İlkin məlumatların 
alınması ilə ilk 
nəticələrin hazır 
olma vaxtı 
arasındakı laq 
(vaxt) 

 
 
15 gün 

7.1.2 

Hesabat dövrünün 
sonu və son 
nəticələrin tarixi 
arasında aralıq 
vaxt 

 
 
45 gün 
 
 

7.2 
Tam vaxtında 
yerinə yetirmə 

Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasının 2016-cı il 28 dekabr tarixli, 
11/3 nömrəli qərarı ilə təstiq edilmiş “2013-2017-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət 
Proqramı” və Dövlət Statistika Komitəsinin iştirak etdiyi digər dövlət 
proqramları üzrə icrası 2017-ci ildə nəzərdə tutulan tədbirlər 
planı”nın 6.1.2-ci yarımbəndinə uyğun olaraq həyata keçirilir.   
Yayım təqvimində və proqramda müəyyən olunmuş vaxtdan 
gecikmə halları müşahidə olunmamışdır 

7.2.1 
Tam vaxtında 
yerinə yetirmə - 
çatdırılma və nəşr 

 
Gecikmə halları sıfıra bərabərdir 

8 
Uyğunluq və 
müqayisəlilik  

8.1 
Coğrafi 
müqayisəlilik 

Ölkə üzrə cəmi hesablanır 

8.1.1 

Statistikanın 
güzgü axınının 
assimetriyası - 
əmsal  

Tətbiq edilmir 

8.2 
Vaxt üzrə 
müqayisəlilik  

Bu göstərici üzrə məlumat  2011-ci ildən mövcuddur 

8.2.1 

Müqayisəli 
dinamika 
sıralarının 
uzunluğu 

5 il 



8.3 
Sahələrarası 
uyğunluq 

Digər sahələrlə uyğunluq təşkil etmir 

8.4 
Uyğunluq - sub 
illik və illik 
statistika  

Uyğunluq aparılmır 

8.5 
Uyğunluq - Milli 
Hesablar 

Bu müayinə nəticəsində müəssisə və təşkilatların istehlakının 
strukturu haqqında ətraflı məlumatların əldə edilməsi milli hesablar 
sisteminin ehtiyat və istifadə cədvəllərinin qurulmasına, həmçinin 
ümumi daxili məhsul və digər makroiqtisadi göstəricilərin daha 
dürüst hesablanmasına imkan verir. 

8.6 Daxili uyğunluq 
 
Daxili uyğunluq aparılır 
 

9 
Bərabər giriş və 
aydınlıq  

9.1 Mətbu məlumat Bu göstərici haqqında mətbuata məlumat təqdim edilmir 

9.2 Nəşrlər 
Göstəriciyə dair əsas məlumatlar: Dövlət Statistika Komitəsinin 
internet saytda mövcuddur: 
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ 

9.3 
Onlayn məlumat 
bazası 

Bu göstərici haqqında məlumat onlayn məlumat bazasında 
mövcuddur.   
https://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/az/01/001.php  

9.3.1 
Məlumat 
cədvəlləri  -  
müraciətlər  

Milli hesablar sistemi üzrə 12.03.2018-ci il tarixinə 34144 baxış 
sayı(bütün bölmələr üzrə ümumi baxış sayının 8,95 %i) qeydə 
alınmışdır. 
http://www.stat.gov.az/link_click_counter 
 

9.4 
Mikroməlumatlara 
giriş 

Mikroməlumatlara giriş qadağandır. Yalnız Dövlət Statistika 
Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş 
“Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro 
məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun, ilkin məlumatlardan 
istifadə edilə bilər. 
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf 

9.5 Digər  

Məlumatlar bütün istifadəçilər üçün ödənişsizdir. İstifadəçilərin 
müraciətləri elektron və yazılı formada cavablandırılır. 
İstifadəçilər mütəmadi olaraq soğunun nəticələrinə dair məlumatlar 
ilə təmin olunur.  

9.6 
Metodologiya üzrə 
sənədlər 

Metodoloji izahlar üçün bu linkdən əldə edilə bilər   
https://www.azstat.org/tesnifat/ 

https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/
https://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/az/01/001.php
http://www.stat.gov.az/link_click_counter
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
https://www.azstat.org/tesnifat/


9.7 
Keyfiyyət üzrə 
sənədlər 

Keyfiyyət məruzəsi –  
http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/ 

9.7.1 
Metaməlumatların 
dolğunluğu - 
nisbət 

Bütün tətbiq olunan metaməlumat elementlərinə dair məlumat təmin 
edilir (AC3 =1)  100% 

9.7.2 
Metaməlumatlar -  
müraciətlər  

Metaməlumatlar üzrə müraciətlərin sayının qeydiyyatı aparılmır 

10 Xərc və yük 

Məlumatların respondentlərdən onlayn anket formalarla toplanılması 
effektivliyin yüksəldilməsi üçün ən mühüm addımlardan biridir. 
Həmçinin, rəsmi statistika hesabatlarında mütəmadi olaraq 
respondentlərə düşən yükün aşağı salınması sahəsində daimi işlər 
görülür: məsələn, müxtəlif göstəricilər əsasında hesablana biləcək 
göstəricilər üçün məlumatlar artıq toplanmır. Bundan əlavə, 
aktuallığını itirmiş və ehtiyac duyulmayan göstəricilərin müəyyən 
edilməsi üçün mütəmadi qitmətləndirmələr keçirilir.  Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü il 30 aprel  tarixli 
16/07s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Respondentlərə düşən 
statistik yükün azaldılması ilə bağlı konsepsiya" mövcuddur. 
 

11 Məxfilik 
 

11.1 Məxfilik siyasəti 

• “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa (15-ci maddə) müvafiq olaraq, ilkin məlumatların 
verilməsi qadağandır 

       http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf  

• Mikroməlumatlara giriş Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-
ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə 
olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi 
qaydaları”na əsasən tənzimlənir. 
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf 

• Dövlət Statistika Komitəsinin 19 fevral 2014-cü il tarixli 7/02s 
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatlarla necə 
işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?” adlı təlimat 
mövcuddur. 
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_informati
on.pdf 

http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/
http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf


• ilkin (fərdi) məlumatların konfidensiallığının qorunması 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məxfi 
statistik məlumatların qorunması sahəsində siyasəti sənədində 
öz əksini tapmışdır. 

       http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf 

11.2 
Məxfi 
məlumatların 
işlənməsi 

Məxfi məlumatları əks etdirən, yaxud onu açıqlayan rəsmi statistika 
materiallarının istifadəçilər arasında yayılmasına icazə verilmir. 
Açıqlanmasına icazə verilən yekun (ümumiləşdirilmiş) məlumatlar 
ən azı üç statistik vahidin məlumatını əhatə etməlidir və belə 
yekunlarda statistik vahidlərdən hər hansı birinin payı 85%-dən çox 
olmamalıdır. 

12 Şərh  Əlavə şərh yoxdur 

 

 

http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf

