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mövzusunda təcrübə mübadiləsi keçirilmişdir 
 

 
Təcrübə mübadiləsi 19-21 

dekabr 2012-ci il tarixdə Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsinin təşəbbüsü ilə Türkiyənin 
Ankara şəhərində, Türkstatda 
keçirilmişdir. Təcrübə mübadiləsinin 
əsas məqsədi Türkstatın son dövrlərdə 
beynəlxalq tədbirlərdə keyfiyyətin 
təmin olunması və metaməlumatlar 
sahəsində nümayiş etdirdiyi sistem 
haqqında daha ətraflı məlumatların 
əldə edilməsi, sistemin yaradılması ilə 

bağlı həyata keçirilmiş praktik təcrübələrlə tanış olmaq, sistemin təşkilində informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi ilə əyani tanışlıq olmuşdur.  

Tədbir Türkstatın binasının toplantı zalında keçirilmiş və Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən Keyfiyyətin idarə olunması və informasiya texnologiyaları 
şöbəsinin müdiri Yusif Yusifov, şöbə müdirinin müavini Ç.Əliyeva, aparıcı məsləhətçi 
A.Əliyev və BHM-nin Məlumat bazaları texnologiyalarının tətbiqi şöbəsinin rəis 
müavini  K.Hümbətov, Türkstat tərəfindən isə 6 mütəxəssis iştirak etmişdir.     

Türkstat mərkəzi və 26 regional ofisdən ibarət olmaqla 3421 nəfər işçi heyətinə 
malikdir. Mərkəzi ofisdə 20 struktur bölmə fəaliyyət göstərir, keyfiyyətin idarə 
olunması və metaməlumatlarla Qurumun Metaməlumatlar və standartlar idarəsi məşğul 
olur. Đdarədə 25 nəfər işçi çalışır.  

Tədbirin ilk günü məlumat verildi ki, 
Türkstat öz fəaliyyətini 5 illik proqram 
əsasında qurur və qanunvericiliyə və 
proqrama uyğun olaraq rəsmi statistika 
məlumatlarının toplanması, hazırlanması və 
yayılması ilə Türkstatdan başqa 37 digər 
nazirlik və təşkilat  məşğul olur, inzibati 
mənbələrin rolu genişdir.  

Türkstatda keyfiyyətin təmin olunması 
və metaməlumatlarla bağlı fəaliyyətin 
sistemləşdirilməsi, standartlaşdırma və proseslərin sənədləşdirilməsinə ilkin olaraq 
1994-cü ildən başlanılmış, ĐSO 9001-2008 standartları ilə bağlı bir sıra işlər həyata 
keçirilmişdir. Son 3 il ərzində statistik proqramda əhatə olunmuş məsələlər üzrə 270 
statistik işə (məhsula) dair statistik proseslər yazılmış, onların bir hissəsinin xəritələri 
və blok sxemləri çəkilmiş, standartlar müəyyənləşdirilmişdir.  
 Tədbirdə statistikanın sahələri və məhsullar üzrə proseslər yazıldıqdan sonra 
onların xəritələrinin və alqoritmlərinin proqramlaşdırılması və bu məlumatların 
statistika idarəsinin ümumi məlumat bazasına və informasiya sisteminə inteqrasiyası 



  

haqqında məlumat verildi. Vurğulandı ki, biznes proseslərin modelləşdirilməsi 
məqsədilə müxtəlif  proqram paketləri araşdırılmış və ARĐS-biznes arxitektura 
proqramına üstünlük verilmiş və istifadə üçün alınmışdır.  
 Azərbaycanda bu istiqamətdə həyata keçirilmiş işlər haqqında Dövlətstatkomun 
nümayəndələri tərəfindən tədbir iştirakçılarına məlumat verildi. Bu məqsədlə 
hazırlanmış  slaydlar  vasitəsilə  birinci   məruzədə   keyfiyyətin   təmin  olunmasına 

dair konseptual məsələlər, o 
cümlədən sistemin, proseslərin 
və məhsulların idarə olunması, 
ikinci məruzədə isə keyfiy- 
yətin idarə olunması və 
metaməlumatlar sahəsində 2012 
- 2013- cü illər üzrə fəaliyyət 
planı haqqında məsələlər ətraflı 
şəkildə  diqqətə  çatdırıldı.  
  GSBPM üzrə Türkstatın 
təcrübəsi, eləcə də görüş 
müddətində fəaliyyətlərin 
ardıcıllığının müşahidəsi 
göstərir ki, hazırkı vaxtadək 

Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirlər düzgün istiqamətləndirilmişdir. Belə ki, 
Azərbaycanda GSBPM üzrə standartlar qəbul olunmuş, proseslər ümumiləşdirilmiş 
şəkildə Komitənin şöbələri üzrə yazılmış və proseslərin xəritələri təsdiq olunmuşdur. 
 Tədbirin sonuncu günü Dövlət Statistika Komitəsinin informasiya sistemləri, 
istifadə olunan proqramlar və məlumat bazaları ilə bağlı çıxışlar edildi və  iştirakçılar 
məlumatlandırıldı. Metaməlumatlar, hesabatlar və məlumat bazaları sahəsində  ölkə 
təcrübəsi haqqında iştirakçılara məlumat verildi, əyani şəkildə görüş iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıldı.     


