
2012-ci ilin 4-5 dekabr tarixlərində Türkiyənin Ankara şəhərində ĐƏT-nın Statistika üzrə 
Yüksək Səviyyəli Ekspert Qrupunun 5-ci iclası haqqında 

 
Đclas ĐƏT-nın Statistika və iqtisadi tədqiqatlar üzrə Departamenti və Türkiyə Statistika 

Đnstitutu tərəfindən təşkil edilmişdir. Đclasda Azərbaycan Respublikasının nümayəndəsi ilə 
yanaşı Đran Đslam Respublikasının, Pakistan Đslam Respublikasının, Qazaxıstan Respublikasının 
və Tacikistanın Respublikasının nümayəndələri iştirak etmişlər. Bundan əlavə iclasda 
Türkiyənin statistika institutunun, TĐKA və SESRĐC-in  nümayəndələri də iştirak etmişlər. 

 
Toplantını Türkiyənin statistika 

institutunun Prezidenti cənab H.E. Birol 
AYDEMĐR açmış və çıxışında qonaqları 
salamlayaraq TürkStat-ın fəaliyyəti 
barəsində məlumat vermiş, ölkələr arasında 
təcrübə mübadiləsinin aparılmasını təklif 
etmişdir. 

Statistika üzrə Yüksək Səviyyəli 
Ekspert Qrupunun 4-cü iclasının qəbul etdiyi 
qərarların yerinə yetirilməsi, statistika üzrə 
Departamentin fəaliyyəti, 2013-cü il üçün 
Fəaliyyət Planı haqqında  ĐƏT-nın Statistika 

və iqtisadi tədqiqatlar üzrə Departamentinin  Direktoru  xanım  Bayan Adılbekova məruzə 
etmiş, o ölkələri Departamentin keçirdiyi tədbirlərdə fəal iştirak etməyə çağırmışdır.  

Toplantıda təmsil olunan hər bir ölkənin nümayəndəsi öz ölkəsi haqqında  təqdimat 
etmişdir. Azərbaycan tərəfindən çıxış edən Dövlət Statistika Komitəsi Aparatının Məlumatların 
yayılması şöbəsinin müdiri M. Əmirova  iştirakçılara komitənin strukturu, fəaliyyəti, ölkənin 
sosial, iqtisadi inkişafı,  gələcək planları haqqında məlumat vermiş, ĐƏT-ın qəbul edilmiş 
qərarların yerinə yetirilməsi, EKOSTAT məlumat bazasının vaxtında, keyfiyyətli və dolğun 
məlumatlarla  doldurulması, ölkələr üzrə ümumi məlumatların yeniləşməsini təklif etmiş, 
statistika sahəsində əməkdaşlığı daha da təkmilləşdirmək, məlumatların yayılmasına, 
istifadəçilərlə işin qurulmasına diqqətin artırılması qeyd etmişdir. 

Đclasda regionda statistika sahəsində əməkdaşlığın inkişaf mexanizmi, regional statistika 
metodologiyasının harmonizasiyası, statistika sahəsində potensialın genişlənməsi, beynəlxalq 
əlaqələr və 6-cı iclasın keçirilməsi haqqında məsələlər müzakirə olunmuşdur.   

Qeyd olunmuşdur ki, Regional statistika metodologiyasının harmonizasiyası Komitəsinə 
Əfqanıstan, Azərbaycan, Đran, Qazaxıstan, Pakistan, Tacikistan və Türkiyə öz nümayəndələrini 
təklif etmişlər. Nümayəndələr üçün treninq-seminarlar təşkil olunması nəzərdə tutulur. Bu 
treninq-seminarlar Komitənin fəaliyyətinin başlanğıc mərhələsi kimi qiymətləndirilir, treninq-
seminarlardan başqa mütəmadi olaraq regionda metodologiyanın harmonizasiyasına  aid 
iclasların keçirilməsi də nəzərdə tutulur. 
Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin daha da genişlənməsi iştirakçılar tərəfindən təklif 
olunmuşdur. 

Đclasın sonunda yekun qərar qəbul edilmişdir. 


