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və ya yayıla bilməz.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları və Kibernetika İnstitutları,
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası və Azərbaycan Texniki Universiteti ilə

razılaşdırılmışdır
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Təsnifat Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
nazirinin müavini E.T. Vəlizadənin rəhbərliyi ilə İ.M. Əliyev, Y.X. Yusifov,
Q.F. Əliyev, A.B. Orucov, L.H. Kərimova və E.T. Məmmədov tərəfindən işlənib
hazırlanmışdır.
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TƏSNİFATI

İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları
Xidmətlərinin Statistik Təsnifatı
AZT 042-2011

Classification of Information and Communication
Technology Services
Tətbiq edilmə tarixi 2011-06-20

GİRİŞ
Son illər ölkədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun
gücləndirilməsi baxımından informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
inkişafına ciddi diqqət yetirilir. Milli telekommunikasiya infrastrukturunun
modernləşdirilməsi, internet şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi, yeni texnologiyaların
tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət nəticəsində əhaliyə, müəssisə və
təşkilatlara göstərilən İKT xidmətlərinin tərkibi və əhatə dairəsi genişlənməkdədir
ki, bu da öz növbəsində onların təsnifatlar sisteminin təkmilləşdirilməsini zəruri
edir.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin statistik
təsnifatı (İKTXST) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2007-ci il
tarixli 2583 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2012-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət
Proqramı”nın 4-cü bölməsinin 4.9-cu bəndinə uyğun olaraq, Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin və Dövlət Statistika Komitəsinin mütəxəssisləri
tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.
İKTXST Avropa İqtisadi Birliyi Statistika Komissiyasının CPA 2008
(Classification of products by activity) təsnifatının bazası əsasında hazırlanmış və
01.09.2009-cu il tarixdən tətbiq edilən Milli Məhsul Növləri Təsnifatının (MMNT)
III versiyası ilə uzlaşdırılmışdır.
İKTXST-yə ABŞ, Kanada və Meksikada tətbiq edilən NAPCS (North
American Product Classification System) təsnifatında əksini tapmış və hazırda
aktual olan İKT xidmətləri daxil edilmişdir (qarşısında 6 rəqəmli CPA-2008
kodları göstərilməyən xidmətlər).

İKTXST-nin təsnifləşdirmə obyekti informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları xidmətləri hesab edilir. Bu təsnifat İKT sahəsində göstərilən və
tələb olunan xidmətləri təsvir etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
İKTXST-nin kod strukturunda 8 işarəli onluq rəqəm kodundan istifadə
olunur və o, 6-cı səviyyəyədək CPA-2008 ilə tam, 8-ci səviyyədə isə MMNT ilə
qismən üst-üstə düşür. Zəruri hallarda, yeni xidmət növlərinin əlavə olunması
məqsədilə İKTXST-də ehtiyat kodlar üçün sahələr nəzərdə tutulmuşdur.
İKTXST-nin kod strukturunun sxemi aşağıdakı kimidir:
ХХ

Х

Х

Х Х

ХХ

növ kodu
altkateqoriya kodu
kateqoriya kodu
sinif kodu
qrup kodu
bölmə kodu

İKTXST əsasən statistika məqsədləri üçün hazırlanmışdır və ondan bütün
dövlət qurumları, özəl təşkilatlar, elmi-tədqiqat və digər maraqlı müəssisələr
istifadə edə bilər. Bu təsnifat İKT xidmətləri barədə tam statistik məlumatlar
almağa və təhlil etməyə imkan verməklə bərabər, bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektlərinin xidmət növləri üzrə qeydiyyat və uçotunun aparılmasında faydalı
olacaqdır.

İKTXST

Adı

2

3

CPA
2008
1
58
58.1

58
58.1

58.11
58.11.3
58.11.30
58.12

58.11
58.11.3
58.11.30.00
58.12

58.12.2

58.12.2

58.12.20 58.12.20.00
58.13
58.13.2
58.13.20
58.13.32
58.14
58.14.2

58.13
58.13.2
58.13.20.00
58.13.32.00
58.14
58.14.2

58.14.20 58.14.20.00
58.14.32 58.14.32.00
58.19
58.19.2
58.19.21
58.19.29

58.19
58.19.2
58.19.21.00
58.19.29.00

58.2
58.21
58.21.1
58.21.10
58.21.2
58.21.20
58.21.3
58.21.30
58.21.4

58.2
58.21
58.21.1
58.21.10.00
58.21.2
58.21.20.00
58.21.3
58.21.30.00
58.21.4

Nəşriyyat xidmətləri
Kitabların, dövri nəşrlərin nəşri xidmətləri və sair
nəşriyyat xidmətləri
Kitabların nəşri xidmətləri
Elektron kitabların nəşri xidmətləri
Elektron kitabların nəşri xidmətləri
Elektron məlumat kitabçalarının və ünvan
siyahılarının nəşri xidmətləri
Elektron məlumat kitabçalarının və ünvan
siyahılarının nəşri xidmətləri
Elektron məlumat kitabçalarının və ünvan
siyahılarının nəşri xidmətləri
Qəzetlərin nəşri xidmətləri
Elektron qəzetlərin nəşri xidmətləri
Elektron qəzetlərin nəşri xidmətləri
Elektron qəzetlərdə reklam yerləri
Jurnallar və dövri nəşrlərin nəşri xidmətləri
Elektron jurnalların və dövri nəşrlərin nəşri
xidmətləri
Elektron jurnalların və dövri nəşrlərin nəşri
xidmətləri
Elektron jurnallarda və dövri nəşrlərdə reklam
yerləri
Sair nəşriyyat xidmətləri
Sair elektron kontentin nəşri xidmətləri
Böyüklər üçün elektron kontentin nəşri xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair elektron
kontentin nəşri xidmətləri
Proqram təminatının nəşri xidmətləri
Kompüter oyunlarının nəşri xidmətləri
Kompüter oyunları paketinin nəşri xidmətləri
Kompüter oyunları paketinin nəşri xidmətləri
Kompüter oyunları yükləmələri
Kompüter oyunları yükləmələri
Şəbəkə oyunlarının nəşri xidmətləri
Şəbəkə oyunlarının nəşri xidmətləri
Kompüter oyunlarının istifadəsi üçün lisenziyaların
verilməsi xidmətləri

58.21.40 58.21.40.00
58.29
58.29.1

58.29
58.29.1

Kompüter oyunlarının istifadəsi üçün lisenziyaların
verilməsi xidmətləri
Sair proqram təminatının nəşri xidmətləri
Sistem proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri

58.29.11 58.29.11.00
58.29.12 58.29.12.00

Əməliyyat sistemləri paketinin nəşri xidmətləri
Şəbəkə proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri

58.29.13 58.29.13.00

Verilənlər bazalarının inzibatçılığı üçün proqram
təminatı paketinin nəşri xidmətləri
İşləmə alətləri və proqramlaşdırma dilləri üçün
proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri
Tətbiqi proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri

58.29.14 58.29.14.00
58.29.2

58.29.2

58.29.21 58.29.21.00

58.29.29 58.29.29.00
58.29.3
58.29.31
58.29.32
58.29.4
58.29.40
58.29.5

58.29.3
58.29.31.00
58.29.32.00
58.29.4
58.29.40.00
58.29.5

58.29.50 58.29.50.00
61
61.1
61.10
61.10.1
61.10.11
61.10.12
61.10.13

61
61.1
61.10
61.10.1
61.10.11.00
61.10.12.00
61.10.13.00

61.10.2 61.10.2
61.10.20 61.10.20.00
61.10.3 61.10.3
61.10.30 61.10.30.00
61.10.4 61.10.4
61.10.41 61.10.41.00

Biznesin səmərəliliyinin artırılması və evdə istifadə
üçün tətbiqi proqram təminatı paketinin nəşri
xidmətləri
Sair tətbiqi proqram təminatı paketinin nəşri
xidmətləri
Proqram təminatı yükləmələri
Sistem proqram təminatı yükləmələri
Tətbiqi proqram təminatı yükləmələri
Onlayn proqram təminatının nəşri xidmətləri
Onlayn proqram təminatının nəşri xidmətləri
Proqram təminatının istifadəsi üçün lisenziyaların
verilməsi xidmətləri
Proqram təminatının istifadəsi üçün lisenziyaların
verilməsi xidmətləri
Telekommunikasiya xidmətləri
Simli telekommunikasiya xidmətləri
Simli telekommunikasiya xidmətləri
Verilənlər və mesajların ötürülməsi xidmətləri
Sabit telefon xidmətləri - giriş və istifadə
Sabit telefon xidmətləri - çağırış funksiyaları
Simli telekommunikasiya sistemlərində özəl şəbəkə
xidmətləri
Simli telekommunikasiyada rabitə xidmətləri
Simli telekommunikasiyada rabitə xidmətləri
Simli telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə
verilənlərin ötürülməsi xidmətləri
Simli telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə
verilənlərin ötürülməsi xidmətləri
Simli İnternet xidmətləri
Magistral İnternet şəbəkə xidmətləri

61.10.42 61.10.42.00
61.10.43 61.10.43.00
61.10.49 61.10.49.00
61.10.5 61.10.5
61.10.51 61.10.51.00

61.10.52 61.10.52.00

61.10.53 61.10.53.00

61.2
61.20
61.20.1

61.2
61.20
61.20.1

61.20.11 61.20.11.00
61.20.13 61.20.13.00
61.20.2 61.20.2
61.20.20 61.20.20.00
61.20.3 61.20.3
61.20.30 61.20.30.00
61.20.4 61.20.4
61.20.41 61.20.41.00
61.20.42 61.20.42.00
61.20.49 61.20.49.00
61.20.5 61.20.5
61.20.50 61.20.50.00
61.3
61.30
61.30.1

61.3
61.30
61.30.1

Simli şəbəkələr vasitəsilə darzolaqlı İnternet
xidmətləri
Simli şəbəkələr vasitəsilə genişzolaqlı İnternet
xidmətləri
Sair simli İnternet xidmətləri
Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların
istifadəçilərə yayılması xidmətləri
Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların
istifadəçilərə yayılması xidmətləri, standart proqram
paketi
Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların
istifadəçilərə yayılması xidmətləri, diskresion
proqram paketi
Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların
istifadəçilərə yayılması xidmətləri, seçimə görə
ödəniş
Simsiz telekommunikasiya xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya xidmətləri
Mobil telekommunikasiya xidmətləri və simsiz
telekommunikasiya sistemlərində özəl şəbəkə
xidmətləri
Mobil telekommunikasiya xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya sistemlərində özəl
şəbəkə xidmətləri
Simsiz telekommunikasiyada rabitə xidmətləri
Simsiz telekommunikasiyada rabitə xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə
verilənlərin ötürülməsi xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə
verilənlərin ötürülməsi xidmətləri
Simsiz İnternet xidmətləri
Simsiz şəbəkələr vasitəsilə darzolaqlı İnternet
xidmətləri
Simsiz şəbəkələr vasitəsilə genişzolaqlı İnternet
xidmətləri
Sair simsiz İnternet xidmətləri
Simsiz şəbəkələr vasitəsilə proqramların
istifadəçilərə yayılması xidmətləri
Simsiz şəbəkələr vasitəsilə proqramların
istifadəçilərə yayılması xidmətləri
Peyk rabitəsi xidmətləri
Peyk rabitəsi xidmətləri
Peyk rabitəsi xidmətləri, peyk vasitəsilə
proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri

61.30.10 61.30.10.00

61.30.2

61.30.2

61.30.20 61.30.20.00
61.9
61.90
61.90.1
61.90.10
62

61.9
61.90
61.90.1
61.90.10.00
62

62.0

62.0

62.01
62.01
62.01.1 62.01.1
62.01.11 62.01.11.00
62.01.11.01
62.01.11.02
62.01.11.03
62.01.11.04

62.01.12 62.01.12.00
62.01.12.01
62.01.12.02
62.01.12.03
62.01.12.04
62.01.12.05
62.01.12.06
62.01.2

62.01.2

istisna olmaqla
Peyk rabitəsi xidmətləri, peyk vasitəsilə
proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri
istisna olmaqla
Peyk vasitəsilə proqramların istifadəçilərə
yayılması xidmətləri
Peyk vasitəsilə proqramların istifadəçilərə
yayılması xidmətləri
Sair telekommunikasiya xidmətləri
Sair telekommunikasiya xidmətləri
Sair telekommunikasiya xidmətləri
Sair telekommunikasiya xidmətləri
Kompüter proqramlaşdırması xidmətləri,
məsləhət və əlaqəli xidmətlər
Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və əlaqəli
xidmətlər
Kompüter proqramlaşdırması xidmətləri
İT layihələndirmə və işlənmə xidmələri
Tətbiqlər üçün İT layihələndirmə və işlənmə
xidmətləri
Veb saytların layihələndirilməsi və işlənməsi
xidmətləri
Verilənlər bazalarının layihələndirilməsi və
işlənməsi xidmətləri
Proqram təminatı paketinin qurulması (sazlanması)
və inteqrasiyası xidmətləri
Sair tətbiqlər üçün İT layihələndirmə və işlənmə
xidmətləri, veb saytlar, verilənlər bazaları və
proqram təminatı paketinin inteqrasiyası istisna
olmaqla
Şəbəkələr və sistemlər üçün İT layihələndirmə və
işlənmə xidmətləri
Şəbəkə təhlükəsizliyinin layihələndirilməsi və
işlənməsi xidmətləri
Şəbəkənin layihələndirilməsi və işlənməsi
xidmətləri, təhlükəsizlik istisna olmaqla
Kompüter sistemlərinin layihələndirilməsi
xidmətləri
Kompüter sistemlərinin layihələndirilməsi və
işlənməsi xidmətləri
Kompüter sistemlərinin inteqrasiyası xidmətləri
İnformasiya təhlükəsizliyi üçün İT layihələndirmə
və işlənmə xidmətləri
Orijinal proqram təminatı xidmətləri

62.01.21
62.01.29
62.02
62.02.1
62.02.10
62.02.2

62.01.21.00
62.01.29.00
62.02
62.02.1
62.02.10.00
62.02.2

62.02.20 62.02.20.00
62.02.3 62.02.3
62.02.30 62.02.30.10
62.02.30.01
62.02.30.02
62.03
62.03
62.03.1 62.03.1
62.03.11 62.03.11.00
62.03.12 62.03.12
62.09
62.09
62.09.1

62.09.1

62.09.10 62.09.10.00
62.09.2

62.09.2

62.09.20 62.09.20.00
63
63.1

63
63.1

63.11
63.11.1

63.11
63.11.1

63.11.11
63.11.12
63.11.13
63.11.19

63.11.11.00
63.11.12.00
63.11.13.00
63.11.19.00
63.11.19.10
63.11.2 63.11.2
63.11.21 63.11.21.00
63.11.22 63.11.22.00
63.11.3 63.11.3

Kompüter oyunları üçün orijinal proqram təminatı
Sair orijinal proqram təminatı xidmətləri
Kompüter məsləhət xidmətləri
Aparat təminatı üzrə məsləhət xidmətləri
Aparat təminatı üzrə məsləhət xidmətləri
Sistemlər və proqram təminatı üzrə məsləhət
xidmətləri
Sistemlər və proqram təminatı üzrə məsləhət
xidmətləri
İT texniki dəstək xidmətləri
İT texniki dəstək xidmətləri
Kompüter sistemlərinin auditi və qiymətləndirilməsi
xidmətləri
Verilənlərin bərpası xidmətləri
Kompüter texnikasının idarə edilməsi xidmətləri
Kompüter texnikasının idarə edilməsi xidmətləri
Şəbəkənin idarə edilməsi xidmətləri
Kompüter sistemlərinin idarə edilməsi xidmətləri
Sair informasiya texnologiyaları və kompüter
xidmətləri
Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının
quraşdırılması xidmətləri
Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının
quraşdırılması xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair informasiya
texnologiyaları və kompüter xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair informasiya
texnologiyaları və kompüter xidmətləri
İnformasiya xidmətləri
Verilənlərin emalı, hostinq və əlaqəli xidmətlər:
veb-portallar
Verilənlərin emalı, hostinq və əlaqəli xidmətlər
Verilənlərin emalı, hostinq və tətbiqi proqramlar
üzrə xidmətlər, sair İT infrastrukturun icarəsi
xidmətləri
Verilənlərin emalı xidmətləri
Veb-hostinq xidmətləri
Tətbiqi proqramların icarəsi xidmətləri
Sair hostinq və İT infrastrukturun icarəsi xidmətləri
İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə xidmətlər
Axınlı video və audio kontent üzrə xidmətlər
Axınlı video kontent üzrə xidmətlər
Axınlı audio kontent üzrə xidmətlər
İnternetdə reklam yeri üzrə xidmətlər

63.11.30
63.12
63.12.1
63.12.10
77
77.3

63.11.30.00
63.12
63.12.1
63.12.10.00
77
77.3

77.33

77.33

77.33.1

77.33.1

77.33.12 77.33.12.00
95
95
95.1

95.1

95.11

95.11

95.11.1

95.11.1

95.11.10 95.11.10.10
95.12
95.12
95.12.1 95.12.1
95.12.10 95.12.10.00

İnternetdə reklam yeri üzrə xidmətlər
Veb-portalın kontenti üzrə xidmətlər
Veb-portalın kontenti üzrə xidmətlər
Veb portalın kontenti üzrə xidmətlər
İcarə və lizinq xidmətləri
Sair maşınlar, avadanlıqlar və maddi vasitələrin
icarəsi və lizinqi xidmətləri
Ofis maşınları və avadanlıqlarının icarəsi və lizinqi
xidmətləri (kompüterlər daxil olmaqla)
Ofis maşınları və avadanlıqlarının icarəsi və lizinqi
xidmətləri (kompüterlər daxil olmaqla)
Kompüterlərin icarəsi və lizinqi xidmətləri
Kompüterlərin, şəxsi istifadə və məişət
əşyalarının təmiri xidmətləri
Kompüterlərin və kommunikasiya avadanlıqlarının
təmiri xidmətləri
Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri
xidmətləri
Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri
xidmətləri
Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri
xidmətləri
Kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri
Kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri
Kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri

