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Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin təsnifatı                                  

 

 

GİRİŞ 
 

“Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin təsnifatı” (bundan sonra – təsnifat) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 fevral tarixli, 3672 nömrəli Sərəncamı 

ilə təsdiq olunmuş “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 

inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.2.5-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

işlənib hazırlanmışdır. 

Bu təsnifat Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika Şöbəsi tərəfindən təsdiq edilmiş 

“International Classification of Activities for Time Use Statistics (ICATUS 2016)” sənədinə  

uyğun beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş anlayışlar, təriflər və prinsiplər əsasında 

hazırlanmışdır. 

Təsnifatda insanın bir sutkada, yəni 24 saat ərzində vaxtını keçirə biləcəyi bütün 

fəaliyyətlər təsnifləşdirilmişdir. Təsnifatın hazırlanmasında məqsəd standart strukturdan 

istifadə etməklə müəyyən dövr ərzində vaxtdan istifadəyə dair ölkələrarası müqayisə edilə 

bilən milli statistik məlumat istehsalını təmin etməkdir. Təsnifat məlumatların toplanması 

üçün istifadə edilən üsullardan asılı olmayaraq, vaxtdan istifadəyə dair standart anlayış və 

tərifləri əhatə edən bir strukturu ehtiva edir.  

Vaxtdan istifadənin dəqiq statistikası həyat keyfiyyətinin və ya ümumi rifahın 

ölçülməsində və təhlilində, haqqı ödənilməyən işlər və qeyri-bazar istehsalı da daxil 

olmaqla bütün iş növlərinin daha əhatəli şəkildə ölçülməsində və dövlət siyasətində gender 

təhlili üçün məlumatların hazırlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu təsnifat 

vaxtdan istifadə üzrə məlumatların toplanılmasının planlaşdırılmasında və həyata 

keçirilməsində, eləcə də yekun məlumatların emalı və təhlilində istifadə üçün yaradılmışdır 

və vaxtdan istifadə üzrə milli statistikanın beynəlxalq müqayisəsinə dair strukturu təmin 

edir. 

Ötürmə və təkrarlanma halları olmadan hər bir fəaliyyət təsnifatın hər hansı 

kateqoriyasında təsnifləşdirilmişdir. Hər bir kateqoriyanın təsviri nəyi daxil etməyin 

mümkün olması və nəyin istisna edilməsi barədə məlumatları əhatə edir. Vaxtdan 

istifadəyə dair müayinələrdə toplanma prosesi üçün kontekstual dəyişənlərdən istifadə 

fəaliyyət növləri üzrə düzgün təsnifləşdirmənin aparılmasına dair əlavə informasiyanı 

təmin etmiş olur. Məsələn, istehsal fəaliyyətinin (kontekstual dəyişən) məqsədinə dair 

əlavə məlumat “qazanc (gəlir) üçün nəzərdə tutulmuş” fəaliyyətlə “şəxsi son istifadə üçün 

nəzərdə tutulmuş” fəaliyyəti fərqləndirməyə imkan verir.  

Təsnifatın tətbiq olunmasında əsas prinsiplərdən biri odur ki, gündəlik fəaliyyətlər 

iqtisadi baxımdan “məhsuldar”, “şəxsi” və ya “qeyri-məhsuldar” kimi kateqoriyalara 

bölünür. Təsnifatın yekun strukturu işlərin bütün formaları üzrə orta hesabla sərf edilmiş 

vaxtı, eləcə də insanların şəxsi fəaliyyətlərinə sərf etdikləri vaxtı, əhalinin ümumi rifahını 

ifadə edən təhsilə, sosiallaşmaya, idmana və bir çox digər fəaliyyətlərə sərf etdikləri vaxtı 

təsnifləşdirməyə imkan verir. 

Təsnifatın hazırlanması kriteriyasının əsasını fəaliyyətin “məhsuldar” xarakteri təşkil 

edir ki, iqtisadi və milli hesablar sistemi (MHS) baxımından gündəlik fəaliyyətlər 
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“məhsuldar”, “şəxsi” və ya “qeyri-məhsuldar” kimi kateqoriyalara bölünür. Məhsuldar 

fəaliyyətlər iki növdə a) MHS-nin istehsal sərhədi daxilində və b) MHS-nin istehsal 

sərhədindən kənarda, lakin ümumi istehsal sərhədi daxilində fərqləndirilə bilər.  

MHS-nin istehsal sərhədinə daxil olan fəaliyyətlər ümumi istehsal sərhədi ilə əhatə 

olunanlardan daha məhduddur və yalnız aşağıdakıları ehtiva edir: 

a) istehsalçılar tərəfindən digər vahidlərə təqdim edilən əmtəə və xidmətlərin (digər 

mal və xidmətlərin istehsalı üçün istifadə edilənlər də daxil olmaqla) istehsalı; 

b) istehsalçılar tərəfindən öz şəxsi son istehlakı və ya kapital yığımı üçün istifadə 

edilən malların istehsalı; 

c) istehsalçılar tərəfindən öz şəxsi son istehlakı və ya kapital yığımı üçün istifadə 

edilən elmtutumlu məhsulların istehsalı (ev təsərrüfatları tərəfindən istehsal 

olunanlar istisna edilməklə); 

d) mülkiyyət sahibləri tərəfindən öz şəxsi istehlakları üçün mənzil xidmətlərinin 

istehsalı; 

e) ev təsərrüfatlarının haqqı ödənilən işçiləri tərəfindən məişət və şəxsi xidmətlərin 

istehsalı.  

Ev təsərrüfatlarının üzvləri tərəfindən öz şəxsi istehlakları üçün istehsal edilən 

xidmətlər ümumi istehsal sərhədləri ilə əhatə olunsa da, MHS-nin istehsal sərhədinə daxil 

deyildir. 

Təsnifatda işin beş forması müəyyən edilmişdir: 

a) Şəxsi istifadə üçün istehsal (şəxsi son istifadə üçün əmtəə və xidmətlər: istehsal 

edilən məhsulun təyinatı əsasən kapitalın formalaşmasına istiqamətlənməklə istehsalçının 

son istifadəsi üçün, yaxud ev təsərrüfatı üzvlərinin və ya ev təsərrüfatında yaşayan ailə 

üzvlərinin son istehlakı üçündür; kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ya əsasən şəxsi 

istehlak üçün nəzərdə tutulan məhsulların yığılması halında isə, məhsullardan bir hissə və 

ya artıq qalan hissə bütün hallarda satıla və ya mübadilə edilə bilər); 

b) Məşğulluq (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün hər hansı fəaliyyət); 

c) Haqqı ödənilməyən stajçı işi (ixtisasına dair bacarıqlar və ya iş təcrübəsi 

qazanmaq məqsədilə digərləri üçün əmtəələrin istehsalı və ya xidmətlərin göstərilməsi 

sahəsində hər hansı haqqı ödənilməyən fəaliyyət); 

ç) Könüllü işi (əmtəə istehsalında və ya xidmətlərin göstərilməsində digər şəxslərə 

hər hansı köməyin edilməsi sahəsində haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyət); 

d) İşin sair formaları. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin qərarı ilə 

tətbiq edilən haqqı ödənilməyən ictimai işlər və məhkumlar tərəfindən görülən haqqı 

ödənilməyən işlər, haqqı ödənilməyən hərbi və ya alternativ mülki xidmətlər (digərləri üçün 

haqqı ödənilmədən icra edilən məcburi işlər). 

Bu formalar əsasında fəaliyyətlər 9 əsas bölmə üzrə qruplaşdırılır: müxtəlif 

məhsuldar fəaliyyətləri və iş formalarını əhatə edən ilk 5 əsas bölmə və şəxsi fəaliyyətləri 

əhatə edən qalan 4 əsas bölmə. 
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Əsas bölmə     Fəaliyyətlər 

1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı  

3 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 

5 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 

6 Təhsil almaq 

7 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini 

fəaliyyət 

8 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idman 

9 Özünəqulluq və xidmət 
 

Təsnifatda fəaliyyətləri düzgün təsnifləşdirmək üçün fəaliyyətin mahiyyətini nəzərdə 

tutan məzmun  haqqında məlumat zəruridir. Bunun üçün 4 əsas kontekstual dəyişən 

müəyyən edilmişdir: 

a) Fəaliyyət “kimin üçün” icra edilmişdir;  

b) Fəaliyyətin “qazanc (gəlir) əldə edilməsi üçün” olub-olmaması; 

c) Fəaliyyətin “kiminlə” həyata keçirildiyi; 

ç) Fəaliyyətin baş verdiyi məkan. 

Ev təsərrüfatı (şəxsi/ailəvi istifadə üçün xidmətlərin göstərilməsi) daxilində və 

xaricində görülən haqqı ödənilməyən işi (könüllü iş) müəyyən etmək üçün “kimin üçün” 

kontekstual dəyişəninə ehtiyac yarana bilər. Məsələn, haqqı ödənilməyən ev işinin və 

qulluq fəaliyyətlərinin ev təsərrüfatı üzvləri və ya başqaları üçün icra edilib-

edilməməsindən asılı olaraq fəaliyyətlər ayrı-ayrı əsas bölmələrə aid edilir.    

Haqqı ödənilən və haqqı ödənilməyən fəaliyyətlər: məsələn, könüllülüyü qazanc 

gətirən məşğulluqdan fərqləndirmək üçün fəaliyyətin iqtisadi məqsədini müəyyən edən 

kontekstual dəyişən tələb olunur.  

Kiminlə: Dostla restoranda nahar etmək sosiallaşma kimi təsnifləşdirilməlidir, lakin 

biznes tərəfdaşı ilə nahar etmək iş fəaliyyəti kimi qəbul edilə bilər (məsələn, nahar fasiləsi 

zamanı işgüzar görüş). 

Məkan: Bu kontekstual dəyişən üzrə respondentlərin harada (ev, iş, məktəb və s.) 

olmasının ümumi təsviri verilir. Əgər onlar səyahət edirlərsə, məkan onların necə (hansı 

vasitə ilə) səyahət etməsinə görə (minik avtomobili, piyada, avtobus) müəyyənləşdirilir. 
 

Təsnifatın quruluşu və kod strukturu 

 

Təsnifat insanların bir sutkada, yəni 24 saat ərzində yerinə yetirdiyi bütün 

fəaliyyətlərin təsnifləşdirildiyi əsas bölmələrdən, bölmələrdən və qruplardan ibarət üç 

səviyyəli iyerarxik struktura malikdir. Fəaliyyətlər 3 səviyyədə və aşağıdakı kimi 

qruplaşdırılır: 

a) Birinci səviyyə, birrəqəmli kod və ya “əsas bölmə” - ən az təfsilatlı səviyyəni və ya 

fəaliyyətlərin ən geniş qrupunu təmsil edir; 

b) İkinci səviyyə, ikirəqəmli kod və ya “bölmə” - əvvəlkindən fərqli olaraq daha 

təfsilatlı fəaliyyətləri təmsil edir; 

c) Üçüncü səviyyə, üçrəqəmli kod və ya “qrup” - xüsusi fəaliyyətləri detallı təsvir edən 

təsnifatın ən təfsilatlı səviyyəsi hesab edilir. 

Təsnifat 9 əsas bölmədə və 56 bölmədə təsnifləşdirilən 165 qrupu əhatə edir. 
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Fəaliyyətlər daha təfsilatlı səviyyəyədək (qrup) kodlaşdırılır. Üçrəqəmli qruplara 

ayrılmayan bölmələr üçün ikirəqəmli kodlara sıfır (0) əlavə edilməklə onlar üçrəqəmli 

kodlar kimi verilmişdir. 

 
 
Fəaliyyətlərin kodlaşdırılmasında riayət olunan qaydalar 
 

1. Qayda Fəaliyyətin kodlaşdırıcı indeksinə uyğun olaraq 3 rəqəmədək kodlaşdırma 

2. Qayda 

Əgər fəaliyyət üçrəqəmli səviyyədə kifayət qədər yaxşı təsvir edilirsə, 
lakin müvafiq üçrəqəmli fəaliyyətin tərifi kodlaşdırıcı indeksdə aşkar 
edilmirsə, sonu adətən “9” ilə bitən və “digər qruplara daxil edilməyən” 
adlanan üçrəqəmli koddan istifadə edilir. Əgər bu xüsusi fəaliyyət 
nisbətən tez-tez qeyd edilirsə, təsnifatın tətbiqi zamanı yeni kodun əlavə 
edilməsi mümkündür. 

3. Qayda 

Əgər fəaliyyətin izahı 
üçün kifayət qədər 

informasiya yoxdursa, o 
halda üçrəqəmli kodun 

seçilməsi mümkün deyil. 

3a. Qayda 

Əgər ikirəqəmli səviyyədə 
kodlaşdırma üçün yetərli 

məlumat varsa, üçrəqəmli 
kodun sonuna qrup 

səviyyəsində “tam olaraq 
müəyyənləşməmişdir” 

kateqoriyasına uyğun gələn bir 
“x” əlavə edilir/istifadə edilir. 

3b. Qayda 

Əgər fəaliyyəti hətta ikirəqəmli 
və ya bölmə səviyyəsində 

kodlaşdırmaq üçün məlumat 
yetərli deyilsə, bölmə 

səviyyəsində “tam olaraq 
müəyyənləşməmişdir” 

kateqoriyası əlavə edilir/istifadə 
edilir. 

3c. Qayda 

Əgər fəaliyyətin birinin 
kodlaşdırılması üçün məlumat 

yetərli deyilsə, bölmə 
səviyyəsində “999” kodu əlavə 

edilir/istifadə edilir. 

 

Təsnifat ölkənin sosial, mədəni və iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq genişləndirilə 

və ya kiçildilə bilər. Təsnifatın az və ya daha az təfsilatlı qruplar üzrə seçilmiş bölmələrin 

qruplarının birləşdirilməsi və ya qrupların bütövlükdə bölmələrə birləşdirilməsi əsasında 

kiçildilməsi mümkündür. Digər tərəfdən, daha böyük təfsilatlara ehtiyacın olduğu təqdirdə 

əlavə səviyyələrin artırılması ilə 3 rəqəmli bölmələr üzrə fəaliyyət qruplarının 

genişləndirilməsi də mümkündür. 
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Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin təsnifatı 

Əsas bölmələr 

Əsas bölmə Fəaliyyət 

1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı  

3 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq 
xidmətləri 

5 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 

6 Təhsil almaq 

7 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini 
fəaliyyət 

8 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idman 

9 Özünəqulluq və xidmət 
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Əsas bölmələr və bölmələr 

Əsas 
bölmə 

Bölmə Fəaliyyətin adı 

1  Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya 
təşkilatlarında məşğulluq 

 12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 

 13 Xidmətlərin göstərilməsi üçün ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq  

 14 Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr 

 15 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 

 16 İşaxtarma 

 17 Biznesin qurulması 

 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 

2  Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 

 21 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq 
və mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalı 

 22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 

 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

 24 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün su və yanacaq təchizatı 

 25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və ya 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət 
edilməsi 

3  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 

 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara 
qulluq 

 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir 
işləri 

 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq  

 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 

 36 Ev heyvanlarına qulluq 

 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 

 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri ilə 
əlaqədar malların və ya şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması 
və ya onların müşayiət edilməsi 

 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 
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4  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq 
xidmətləri 

 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 

 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 

 43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə kömək  

 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 

 49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər  

5  Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 

 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

 52 İctimai birliklərdə və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

 53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər  

 54 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar 
yola sərf olunan vaxt 

 59 Haqqı ödənilməyən digər fəaliyyətlər 

6  Təhsil almaq 

 61 Formal təhsil 

 62 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

 63 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 

 64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 

 69 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

7  Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini 
fəaliyyət 

 71 Sosiallaşma və kommunikasiya 

 72 İctimai mədəni /sosial tədbirlərdə iştirak  

 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 

 74 Dini fəaliyyətlər 

 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

 79 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər 

8  Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idman 

 81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək 
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 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə 
fəaliyyətləri 

 83 İdmanla məşğul olmaq, məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

 84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 

 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 

 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 

əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

 89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

9  Özünəqulluq və xidmət 

 91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

 92 Yemək və içmək 

 93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 

 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

 99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 
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Tam təsnifat 

Əsas 
bölmə 

Bölmə Qrup Fəaliyyətin adı 

1   Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

 11  Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi, fiziki şəxslərdə, 
publik hüquqi şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar 
dövlət fondlarında, bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər 
qeyri-kommersiya təşkilatlarında məşğulluq 

  110 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik 
hüquqi şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar 
dövlət fondlarında, bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər 
qeyri-kommersiya təşkilatlarında məşğulluq 

 12  Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində 
məşğulluq 

  121 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi 

  122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 

  123 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə meşə 
məhsullarının tədarükü 

  124 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə balıq ovu 

  125 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə akvakultura 
məhsullarının yetişdirilməsi 

  126 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə 
mədənçıxarma sənayesi məhsullarının hasilatı 

  127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların 
istehsalı və emalı 

  128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti 
fəaliyyəti 

  129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər  

 13  Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev 
təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 

  131 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların vendinq (ticarət 
avtomatı vasitəsi ilə) satışı  

  132 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində 
ödənişli təmir, quraşdırma işləri, tullantıların yığılması və 
texniki xidmətlərin göstərilməsi 

  133 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində 
peşəkar xidmətlərin göstərilməsi  

  134 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində 
qazanc (gəlir) əldə etmək üçün yük və sərnişin daşınması 

  135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən 
ödənişli fərdi qulluq xidmətlərin göstərilməsi 

  136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 

  139 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində 
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı məşğulluqla əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

 14  Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr 
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  141 Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət 

  142 İş vaxtı ərzində fasilələr 

 15  Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 

  150 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 

 16  İşaxtarma 

  160 İşaxtarma 

 17  Biznesin qurulması 

  170 Biznesin qurulması 

 18  İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 

  181 İşlə əlaqədar səyahət 

  182 İşə gedib-gəlmə 

2   Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 

 21  Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq və mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalı 

  211 Şəxsi son istifadə üçün bostan və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının becərilməsi 

  212 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının 
yetişdirilməsi və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 

  213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması,  tutulması və 
heyvan dərisinin istehsalı 

  214 Şəxsi son istifadə üçün meşə materiallarının tədarükü və 
meşəçilik 

  215 Şəxsi son istifadə üçün yabanı məhsulların yığılması 

  216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı  

  217 Şəxsi son istifadə üçün akvakultura məhsullarının istehsalı  

  218 Şəxsi son istifadə üçün mədənçıxarma sənayesi 
məhsullarının hasilatı 

 22  Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 

  221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 

  222 Şəxsi son istifadə üçün toxuculuq məmulatlarının, geyim, 
dəri və oxşar məhsulların istehsalı və emalı 

  223 Şəxsi son istifadə üçün ağac və ağac qabığından 
məmulatların istehsalı və emalı 

  224 Şəxsi son istifadə üçün kərpicin, beton lövhələrin, içiboş 
blokların və plitələrin istehsalı və emalı 

  225 Şəxsi son istifadə üçün dərman və bitki mənşəli preparatların 
istehsalı və emalı  

  226 Şəxsi son istifadə üçün metal və metal məmulatlarının 
istehsalı və emalı 

  227 Şəxsi son istifadə üçün digər materiallardan istifadə etməklə 
məmulatların istehsalı və emalı 

  229 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı ilə 
əlaqədar materialların əldə edilməsi, məhsulların utilizasiyası 
və digər fəaliyyət 

 23  Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

  230 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

 24  Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün su və yanacaq 
təchizatı 

  241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi 
istifadə edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 
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  242 Şəxsi son istifadə üçün təbii və digər mənbələrdən suyun 
alınması 

 25  Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların 
və ya şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya  
onların müşayiət edilməsi 

  250 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların 
və ya şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya 
onların müşayiət edilməsi 

3   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev 
işləri 

 31  Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli 
işlər 

  311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 

  312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 

  313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik 
işlərinin aparılması 

  314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidlənməsi və 
konservləşdirilməsi 

  319 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli 
digər fəaliyyətlər 

 32  Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və 
onlara qulluq 

  321 Yaşayış yerlərində daxili təmizlik işlərinin görülməsi 

  322 Yaşayış yerlərindən kənarda təmizlik işlərinin görülməsi 

  323 Zibilin atılması və təkrar emalı 

  324 Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə, bağa, ot 
örtüyünə və s. qulluq 

  325 Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı 

  329 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və 
onlara qulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

 33  Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və 
təmir işləri 

  331 Şəxsi yaşayış yerində şəxsin özü tərəfindən görülən abadlıq, 
texniki xidmət və təmir işləri 

  332 Şəxsi və ev əşyalarının, o cümlədən İKT avadanlığının 
quraşdırılması, ona qulluq edilməsi və təmiri 

  333 Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri 

  339 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və 
təmir işləri ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər 

 34  Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq  

  341 Əl ilə/maşınla yuma 

  342 Qurutma; asma 

  343 Ütüləmə/qatlama 

  344 Geyim və ayaqqabılara qulluq və təmir; ayaqqabının 
təmizlənməsi və parıldadılması 

  349 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluqla bağlı 
digər fəaliyyətlər  

 35  Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 

  351 Ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsi 

  352 Ev təsərrüfatında büdcənin tərtibi, planlaşdırma, vəzifə və 
fəaliyyətlərin təşkili 
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  359 Ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

 36  Ev heyvanlarına qulluq  

  361 Ev heyvanlarına gündəlik qulluq 

  362 Baytarlıq və ya heyvanlara qulluqla bağlı digər xidmətlərdən 
istifadə (heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, 
bayram günlərində və ya adi gündəlik qulluq) 

  369 Ev heyvanlarına qulluqla bağlı digər fəaliyyətlər 

 37  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 

  371 Malların satın alınması və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

  372 Xidmətlərin satın alınması / istifadəsi və bununla əlaqədar 
fəaliyyətlər 

 38  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  
işləri ilə əlaqədar malların və ya şəxslərin səfərləri, 
yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 

  380 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  
işləri ilə əlaqədar malların və ya şəxslərin səfərləri, 
yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 

 39  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən 
ev işləri 

  390 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən 
ev işləri 

4   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən 
qulluq xidmətləri 

 41  Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 

  411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, 
yuyulması və fiziki qulluq göstərilməsi 

  412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 

  413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək 
göstərilməsi 

  414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 

  415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 

  416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 

  417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 
tərbiyəçilərlə görüşmək 

  419 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə ilə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

 42  Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 

  421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə 
gündəlik həyatlarında yardım göstərilməsi 

  422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi 
yardımın göstərilməsi 

  423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə 
sənədləşmə işlərində kömək göstərilməsi 

  424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə 
mənəvi dəstək göstərilməsi 

  425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv 
qulluq  

  426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 

  429 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə 
qulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 



15 

 43  Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı 
olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə kömək 

  431 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı 
olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə, müvəqqəti xəstəlik 
zamanı göstərilən qulluq da daxil olmaqla yedizdirmə, 
yuyulma, fiziki qulluq   

  432 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı 
olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi 

  439 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı 
olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluqla əlaqədar 
digər fəaliyyətlər 

 44  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq 
xidmətləri ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi 
və onların müşayiət edilməsi 

  441 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə 
əlaqədar gediş-gəliş  

  442 Öz uşaqlarının müşayiət edilməsi 

  443 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin 
müşayiət edilməsi 

  444 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı 
olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət edilməsi  

 49  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  490 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

5   Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 

 51  Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 

  511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət  

  512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət  

  513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və 
təlim-tərbiyə  

  514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən 
könüllü qulluq 

  515 Digər ev təsərrüfatlarına məxsus olan müəssisələrdə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  519 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyətlə bağlı digər fəaliyyətlər 

 52  İctimai birliklərdə və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən könüllü 
fəaliyyət 

  521 Yolların/binaların təmiri, torpağın təmizlənməsi və 
hazırlanması, küçə və marketlərin və s. təmizlənməsi, tikinti 
işləri üzrə haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  522 Yeməyin hazırlanması, süfrəyə düzülməsi və yığışdırılması 
üzrə haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  523 Mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyətlər 

  524 Haqqı ödənilməyən könüllü ofis/inzibati iş 
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  529 İctimai birlik və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən digər könüllü 
fəaliyyət 

 53  Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

  530 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

 54  Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə 
əlaqədar yola sərf olunan vaxt 

  540 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə 
əlaqədar yola sərf olunan vaxt 

 59  Haqqı ödənilməyən digər əmək fəaliyyəti 

  590 Haqqı ödənilməyən digər əmək fəaliyyəti 

6   Təhsil almaq 

 61  Formal təhsil 

  611 Məktəbdə/universitetdə davamiyyət 

  612 Dərsdən kənar fəaliyyətlər 

  613 Təhsil ocağında tənəffüs 

  614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş 

  619 Formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

 62  Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul 
olanların xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  620 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul 
olanların xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

 63  Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 

  630 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 

 64  Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt  

  640 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 

 69  İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

  690 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

7   Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə 
iştirak və dini fəaliyyət  

 71  Sosiallaşma və kommunikasiya 

  711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət 

  712 Sosiallaşma/birlikdəolma/toplanma fəaliyyətləri 

  713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 

  719 Sosiallaşma və kommunikasiya ilə əlaqəli sair fəaliyyətlər 

 72  İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak  

  721 Mədəni/tarixi tədbirlərdə iştirak  

  722 Toy, dəfn, doğum günü və bənzər mərasimlər üzrə ictimai 
tədbirlərdə (dini olmayan) iştirak 

  723 Sosial şənliklərdə (musiqi, rəqs və s.) iştirak  

  729 İctimai tədbirlərdə iştirakla əlaqədar sair fəaliyyətlər 

 73  Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 
fəaliyyət 

  730 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 
fəaliyyət 

 74  Dini fəaliyyətlər  

  741 Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlər 
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  742 Toplu dini tədbirlərdə iştirak  

  749 Sair dini fəaliyyətlər 

 75  Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, 
dini fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

  750 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, 
dini fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

 79  Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə 
iştirakla əlaqədar sair fəaliyyətlər 

  790 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə 
iştirakla əlaqədar sair fəaliyyətlər  

8   Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və 
idman 

 81  Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında 
iştirak etmək/onlara baş çəkmək 

  811 Kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştirak 

  812 Parklarda/bağlarda olmaq 

  813 İdman tədbirlərində iştirak 

  819 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində iştirakla əlaqədar 
sair fəaliyyətlər 

 82  Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə 
fəaliyyətləri 

  821 Təsviri incəsənət, ədəbi və səhnə sənətləri (hobbi kimi)  

  822 Hobbilər 

  823 Oyunlar və sair əyləncələr  

  829 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlarla əlaqəli sair 
fəaliyyətlər 

 83  İdmanla məşğul olmaq, məşq etmək və bununla əlaqədar 
fəaliyyətlər 

  831 İdmanla məşğul olmaq 

  832 Məşq etmək 

 84  Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 

  841 Asudə vaxtda oxumaq 

  842 Televiziya və video izləmək/qulaq asmaq 

  843 Radio və səs cihazlarına qulaq asmaq 

  849 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə ilə əlaqədar sair 
fəaliyyətlər 

 85  İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 

  850 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 

 86  Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və 
idmanla əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

  860 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və 
idmanla əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

 89  Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və 
idmanla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  890 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və 
idmanla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

9   Özünəqulluq və xidmət 

 91  Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

  911 Gecə yuxusu/əsas yuxu 

  912 Təsadüfi yuxu/mürgü 

  913 Yuxusuzluq 
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  919 Sair yuxu və əlaqədar fəaliyyətlər 

 92  Yemək və içmək 

  921 Yemək yemək/qəlyanaltı etmək 

  922 Yemək və ya qəlyanaltı olmadan içki içmək 

 93  Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 

  931 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 

  932 Özünə tibbi qulluq 

  939 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə ilə əlaqədar sair 
fəaliyyətlər 

 94  Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

  941 Digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 

  942 Digərlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

  949 Şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi ilə əlaqədar sair 
fəaliyyətlər 

 95  Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

  950 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

 99  Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 

  990 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 
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Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin təsnifatına dair izahlı qeydlər 

1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyət növləri 

İzah  Məşğulluq – Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə zidd olmayan və qazanc (gəlir) gətirən hər hansı 
fəaliyyətidir.  
Məşğulluğa qazanc (gəlir) əldə etmək məqsədilə məhsul istehsalı və ya 
xidmətlərin göstərilməsi üzrə fəaliyyətlər, həmçinin məşğulluqla birbaşa 
əlaqəli digər fəaliyyətlər də aid edilir. 
- “Qazanc (gəlir)” dedikdə, məşğulluqla əlaqəli gəlirlərə daxil edilən 
sövdələşmələr çərçivəsində mükafat müqabilində həyata keçirilən, 
görülmüş və ya yerinə yetirilmiş iş müqabilində əməkhaqqı şəklində 
ödənilən və ya ən son beynəlxalq statistik standartlarda qeyd edildiyi kimi, 
bazar əməliyyatları nəticəsində yaradılan məhsul və xidmətlərdən əldə 
olunan gəlirləri əhatə edən işlər başa düşülür.  
- (a) Mükafat pul və ya natura şəklində ola bilər. 
- (b) Mükafat işi yerinə yetirən şəxsə birbaşa və ya dolayı yolla ev 
təsərrüfatına və ya ailə üzvünə ödənilə bilər. 
(Mənbə: Əmək Statistiklərinin 19-cu Beynəlxalq Konfransı (ICLS) bəndlər: 
7b, 27 və 28) 
- Əlaqədar fəaliyyətlərə işlə bağlı yola sərf edilən vaxt və işə gedib-gəlmə, 
iş vaxtı fasilələr, məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil, iş axtarma və qeyri-iş 
vaxtı, habelə bununla əlaqədar digər fəaliyyətlər daxildir. 
- 11-ci, 12-ci və 13-cü bölmələrdəki fəaliyyətlər iş üzrə tapşırıqların yerinə 
yetirilməsinə sərf olunan vaxta bərabər tutulur və  2008-ci ildə keçirilmiş 
Əmək Statistiklərinin 18-ci Beynəlxalq Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş 
Qətnamənin 11. (2) (a) bəndinə əsasən “birbaşa saatlar” kimi müəyyən 
edilir. 

Daxildir 
 

Daxildir: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 
- 13 Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq 
- 14  Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr 
- 15  Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil  
- 16 İşaxtarma 
- 17 Biznesin qurulması 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 
- İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrindəki fəaliyyətlər həm ozünüməşğulluq, 
həm də haqqı ödənilən məşğulluqdur. 

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 4 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
- 5 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 
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11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya 
təşkilatlarında məşğulluq 

İzah 110-cu qrupa bax 

  

110 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya 
təşkilatlarında məşğulluq 

İzah Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən kommersiya hüquqi şəxslərdə, publik 
hüquqi şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq bütün işlərdə qazanc (gəlir) müqabilində məhsul istehsalı və ya 
xidmət göstərilməsinə bilavasitə sərf olunan vaxtı ifadə edir. 
Hüquqi şəxs - qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından 
keçmiş, xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca əmlakı 
vardır, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir, öz adından əmlak və 
şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək, vəzifələr 
daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir.  
Publik hüquqi şəxslər - dövlət və bələdiyyə adından yaradılan, ümumdövlət 
və (və ya) ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olan, dövlət və ya 
bələdiyyə orqanı olmayan təşkilatlardır. 
Bələdiyyələr - qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli 
özünüidarəetmə formasıdır. Bələdiyyələrin öz mülkiyyəti və yerli büdcəsi 
olur və o, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və qanunla 
səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil surətdə həll 
edir. Bələdiyyələr bərabərlik əsasında qurulur və fəaliyyət göstərirlər. 
Fondlar - üzvlüyü olmayan, fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin əmlak haqları 
əsasında təsis etdikləri, sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər ictimai 
faydalı məqsədlər güdən təşkilatlardır.   

Daxildir 
 

Daxildir: 
- Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən kommersiya hüquqi şəxslərdə, publik 
hüquqi şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatlarında bütün 
işlərdə qazanc (gəlir) müqabilində məhsul istehsalı və ya xidmət 
göstərilməsi üzrə fəaliyyətlər. 
- Yeni işçilərə verilən sınaq işlər və ya sınaq müddəti. 
- İş vaxtından artıq iş. 
- Evə gətirilən iş. 

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 
- 13 Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq 
- 14  Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr  
- 15  Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 
- 16 İşaxtarma 
- 17 Biznesin qurulması 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 

Nümunələr  Nümunələr: 
- Nahar fasiləsi zamanı işgüzar görüş 
- İşdən sonra iş ortağı ilə görüş 



21 

- Həmkarlarla işçi nahar 
- Konfransda iştirak 
- İş yerində qəza 
- Fabrikdə işçi qismində məhsul istehsal etmək 
- Kooperativdə işçi qismində süd və süd məhsulları istehsal etmək  

  

12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 

İzah Qazanc (gəlir) əldə etmək məqsədilə ev təsərrüfatlarının qeyri-korporativ 
müəssisələrində bilavasitə məhsul istehsalına sərf olunan vaxtı ifadə edir. 
Ev təsərrüfatı müəssisələri - ev təsərrüfatı üzvlərinə mənsub olan və onlar 
tərəfindən nəzarət olunan qeyri-korporativ (ev təsərrüfatlarından ayrılıqda 
təsis olunmayan, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan fiziki 
şəxslər də daxil olmaqla ) istehsal müəssisələridir.  
- Ev təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələri istehsal olunan məhsul 
və ya xidmətləri satmaq və ya mübadilə etmək məqsədilə yaradılır. Ev 
təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələri faktiki olaraq bütün istehsal 
fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər: kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti (12 
Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq), 
pərakəndə ticarət və ya digər növ xidmətlərin istehsalı (13 Xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində 
məşğulluq). Onlar praktiki olaraq öz kapitalı və ya daimi yeri olmayan küçə 
ticarətçisi və ya ayaqqabı təmizləyicisi kimi çalışan fərdi şəxslərdən tutmuş 
bir çox işçisi olan iri istehsal, tikinti və ya xidmət müəssisələrinə qədər ola 
bilər (Mənbə: MHS 2008 bənd 4.155).  
- Ev təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələri, həmçinin satış və ya 
mübadilə üçün məhsul və ya xidmətlər istehsal edən qeyri-korporativ 
ortaqlıqları da əhatə edir. Ortaqlıqlar fərqli ev təsərrüfatlarına mənsub ola 
bilərlər (Mənbə: MHS 2008 bənd 4.156). 
Bu bölmədə qazanc (gəlir) əldə etmək üçün ev təsərrüfatında və ya ailədə 
işləyən şəxslər nəzərdə tutulur: 
 (i) eyni və ya başqa bir ev təsərrüfatında yaşayan bir ailə üzvü tərəfindən 
idarə olunan bazar vahidlərində; və ya 
 (ii) eyni və ya başqa bir ev təsərrüfatında yaşayan bir ailə üzvü tərəfindən 
işçinin vəzifələri və ya vəzifələrinin yerinə yetirilməsi (Mənbə: Əmək 
statistiklərinin 19-cu beynəlxalq konfransı, bənd - 30f) 
- Bu bölmə, yalnız satış üçün məhsul və xidmətlər istehsalını əhatə edir. 
- Bu bölmə, müəyyən bir müddət ərzində respondentin işlədiyi müəssisənin 
əsas fəaliyyətindən fərqlənən işlərin görüldüyü fəaliyyətə aid edilir.  

Daxildir 
 

Daxildir: 
- Əsasən satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalı üzrə ev təsərrüfatı 
müəssisələrində həyata keçirilən bütün fəaliyyətlər: 
- 121 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının becərilməsi 
- 122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 
-123 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə meşə məhsullarının 
tədarükü 
- 124 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə balıq ovu 
- 125 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə akvakultura 
məhsullarının yetişdirilməsi 
- 126 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə mədənçıxarma 
sənayesi məhsullarının hasilatı 
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- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti işləri 
- 129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
 - 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 13 Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq 
- 14  Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr 
- 15  Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 
- 16 İşaxtarma 
- 17 Biznesin qurulması 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 
- 2 Şəxsi son istifadə üçün məhsul istehsalı 

  

121 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının becərilməsi 

İzah  Ev təsərrüfatı müəssisələrində əsasən satış üçün nəzərdə tutulmuş bitkiçilik 
məhsullarının istehsalı (məhsulların becərilməsi və yığılması) üzrə 
fəaliyyətlərə aiddir. Bu qrupda, həmçinin kənd təsərrüfatına yardımçı 
fəaliyyətlər kimi əkin sahəsinin hazırlanması, ağacların budanması, 
məhsulun yığılması, satış üçün hazırlanması (təmizlənmə, budama, 
çeşidlərə ayırma, dezinfeksiya) və s. kimi məhsul yığımından sonrakı 
fəaliyyətlə əlaqəli olan xidmət sahələri də nəzərdə tutulur. 
Fermada, bağda, bostanda və ya həyətyanı sahədə görülən işlər nəzərdə 
tutulur. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- Beynəlxalq standart sahə təsnifatı, 3-cü redaksiya (bundan sonra - ISIC 
rev. 4), A seksiyası, 01 bölməsi, 011-013 qrupları və 0161, 0163 və 0164 
siniflərində təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən 
fəaliyyətlər  

Daxildir Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
 - Dənli bitkilərin, tərəvəzlərin, meyvələrin, qoz-fındığın, ədviyyat bitkilərinin, 
güllərin, göbələk və giləmeyvələrin və digər məhsulların becərilməsi (ferma, 
bağ, bostan və ya həyətyanı sahə daxil olmaqla); saxlanması/istifadəsi üçün 
emalı  
- Torpağın şumlanması, dırmıqlanması, toxum döymə, kəsmə və yandırma 
da daxil olmaqla torpağın hazırlanması  
- Toxum yatağının hazırlanması, səpin, təkrar əkin də daxil olmaqla əkin və 
əkin əməliyyatları  
- Üzvi gübrələrin səpin üçün hazırlanması, üzvi/kimyəvi gübrələrin 
daşınması və səpilməsi 
- Yabanı otların təmizlənməsi, suvarma, ot biçmə də daxil olmaqla sahə/bağ 
baxımı   
- Taxılın yığılması, xırdalanması və təmizlənməsi, məhsul qalığının 
qurudulması da daxil olmaqla məhsul yığımı  
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- Qurutma, toxum seçimi, torbalama və saxlama da daxil olmaqla məhsul 
yığımından sonrakı fəaliyyətlər  
- Suvarma kanallarının cari təmiri, məhsulun mühafizəsi/qorunması, alət və 
avadanlıqların saxlanılması və cari təmiri də daxil olmaqla digər kənd 
təsərrüfatı xidməti fəaliyyətləri  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi ilə bağlı digər müəyyən 
fəaliyyətlər  
- Bu qrupa, “Yeni il” ağaclarının yetişdirilməsi və ağac fidanları ilə bağlı işlər 
də daxildir   

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışa hazırlanması üçün zəruri olan 
işlərdən başqa onların hər hansı sonrakı emalı (təsnifatın 127-ci qrupu və 
ya 22-ci bölməsi üzrə fəaliyyətlər).  
- Tarlaların hazırlanması (məsələn, əkin sahələrinin terras şəklində 
düzəldilməsi, drenaj və s.) (təsnifatın 128-ci qrupu və ya 23-cü bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər) 
- 211 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi və 
bostançılıq 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Aqronom xidmətləri göstərmək (təsnifatın 133-cü qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Landşaft memarlığı xidmətləri göstərmək (təsnifatın 133-cü qrupu üzrə 
fəaliyyətlər) 
- Kənd təsərrüfatı sərgisində/yarmarkasında iştirak etmək (təsnifatın 811-ci 
qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Satış üçün meyvə və tərəvəzləri konservləşdirmək (təsnifatın 127-ci qrupu 
üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Əkin sahələrinin suvarılması 
- Satış üçün almaların toplanılması  
- Əkin sahələrinin hazırlanması  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının toxumlarının səpilməsi  
- Meyvə ağaclarının və üzüm tənəklərinin budanması 
- Çəltik əkininin yerinin dəyişdirilməsi  
- Çuğundur əkinlərinin seyrəkləşdirilməsi  
- Məhsul yığımı  
- Təsərrüfatda iş  

  

122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 

İzah Ev təsərrüfatı müəssisələrində əsasən satış üçün nəzərdə tutulmuş heyvan 
yetişdirmə və heyvandarlıq məhsulları istehsalına dair fəaliyyətlərə aiddir. 
Bu qrupda, eyni zamanda heyvan yetişdirmə və heyvandarlıq məhsulları 
istehsalına aid xidmət fəaliyyətləri, məsələn heyvanların çoxaldılmasına və 
böyüdülməsinə imkan yaradan fəaliyyətlər, heyvan yetişdirmə ilə bağlı 
yardımçı fəaliyyətlər, həmçinin ovlama və satış üçün ət, yun, dəri və digər 
məhsulların əldə edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.   
- Heyvandarlıq suda yaşayan heyvanlardan başqa bütün növ heyvanların 
yetişdirilməsi və böyüdülməsi kimi başa düşülür. Məsələn, iribuynuzlu mal-
qara və camış yetişdirilməsi, atların və digər oxşar heyvanların 
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yetişdirilməsi; dəvə və dəvəkimilərin yetişdirilməsi; qoyun və keçilərin 
yetişdirilməsi; donuzların  yetişdirilməsi; quşların yetişdirilməsi və s. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4,  A seksiyası, 01 bölməsi, 014 və 017 qrupları və 0162 sinfində 
təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Ev heyvanlarının yetişdirilməsi/böyüdülməsi  
- Süd sağımı/istehsalı  
- Qırxım; fermalarda xəz dərilərin, sürünənlərin və quş dərilərinin istehsalı  
- Yumurta və bal kimi heyvan mənşəli məhsulların istehsalı  
- Quşçuluq inkubatorlarının istismarı  
- Heyvanların ovlanması və tutulması  
- Yem toplama; yemin hazırlanması; yemləmə, suvarma; otarma  
- Atların nallanması 
- Tövlənin yuyulması, toyuq hininin təmizlənməsi  
- Yetişdirilmə; yumurtadan çıxarılma ilə bağlı işlər 
- Yumurtaların toplanması, saxlanılması, çeşidlənməsi  
- Qırxım, fermalarda gön və dəri istehsalı  
- Peyinin toplanması, peyin qəliblərinin hazırlanması  
- Heyvandarlıq, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, heyvandarlıq 
xidmətləri ilə əlaqəli digər müəyyən fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 212 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi 
və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Süd emalı (təsnifatın 127 və ya 221-ci qrupları üzrə fəaliyyətlər) 
- Suda yaşayan heyvanların yetişdirilməsi (təsnifatın 124, 125 və ya 216, 
217-ci qrupları üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Sürünün yoxlanılması (süd istehsalının məhsuldarlığını və tərkibini ölçmək 
üçün toplanmış nümunələr) 
- Mal-qara naxırına gedilməsi  
- Mal-qaranın çoxaldılması 
- Quşların axtalanması  
- Ev quşları hininin təmizlənməsi  
- İnəyin süni mayalandırılması  
- İnəklərin sağılması  
- Qoyunların qırxılması  
- Peyin qəliblərinin toplanması və hazırlanması  

  

123 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə meşə məhsullarının 
tədarükü 

İzah Yuvarlaq meşə ağacı materiallarının istehsalı, həmçinin əsasən ev 
təsərrüfatlarında satış üçün nəzərdə tutulmuş yabanı bitən qeyri-meşə 
materiallarının əldə edilməsi və toplanması fəaliyyətinə aiddir. Meşə 
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təsərrüfatı fəaliyyəti ağac materialı istehsalı ilə yanaşı, az emal edilmiş 
məhsulların da (məsələn, odun, kömür, odun qırıntıları və emal edilməmiş 
formada istifadə olunan yuvarlaq meşə materialları) əldə edilməsinə səbəb 
olur. Bu fəaliyyətlər təbii və ya süni salınmış meşələrdə həyata keçirilə bilər. 
Bu qrupda həmçinin meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqəli xidmət 
fəaliyyətləri nəzərdə tutulur. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4, A seksiyası, 02 - “Meşəçilik və ağac tədarükü” bölməsində 
təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Meşəçilik və digər meşə təsərrüfatı fəaliyyətləri: meşə ağaclarının 
yetişdirilməsi (meşələrin və ağac sahələrinin əkilməsi, yerinin dəyişdirilməsi, 
seyrəldilməsi və meşələrin və meşə massivlərinin qorunması), cavan 
meşələrin salınması, meşə ağacları fidanlarının becərilməsi  
- Ağac tədarükü: meşə əsaslı istehsal sahələri üçün yuvarlaq meşə ağacı 
istehsalı, çuxur dayaqları, hasar dirəkləri və köməkçi dirəklər kimi 
işlənməmiş formada istifadə olunan yuvarlaq meşə ağacı istehsalı, satış 
məqsədilə odunların toplanması və istehsalı, meşədə ağac kömürü istehsalı 
(ənənəvi metodlardan istifadə etməklə)  
- Təbiətdə böyüyən qeyri-ağac məhsullarının və digər bitkilərin toplanması: 
göbələk və yerdombalanları, giləmeyvələr və qozlar, balata, digər kauçuk 
kimi saqqızlar, mantar palıdı, bitki şirələri və ekstraktları, palıd qozası və adi 
atşabalıdları, yosun və şibyə və s.   
- Aşağıda qeyd edilən işləri həyata keçirmək üçün meşə təsərrüfatına 
dəstək xidmətləri: meşələrin inventarizasiyası, meşə təsərrüfatının idarə 
edilməsi üzrə məsləhət xidmətləri, ağac materiallarının qiymətləndirilməsi, 
meşə yanğınına qarşı mübarizə və meşələrin mühafizəsi, meşə 
zərərvericilərinə qarşı mübarizə, meşə daxilində ağacların daşınması  

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 214 Şəxsi son istifadə üçün meşə materialların tədarükü və meşəçilik 
- 215 Şəxsi son istifadə üçün yabanı məhsulların toplanması 
- 241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi istifadə 
edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 
- Satış məqsədilə “Yeni il” ağaclarının yetişdirilməsi (təsnifatın 121-ci qrupu 
üzrə fəaliyyətlər) 
- Ağac fidanlarının istismarı (təsnifatın 121 və ya 211-ci qrupları üzrə 
fəaliyyətlər) 
- Göbələk və ya yerdombalanlarının yetişdirilməsi, giləmeyvə və ya qoz-
fındıq yetişdirilməsi (təsnifatın 121-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Ağacların kəsilməsi  
- Kəsilmək üçün nəzərdə tutulmuş ağacların düzülməsi   
- Meşələrin bərpasına kömək edilməsi 

  

124 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə balıq ovu 

İzah Ev təsərrüfatı müəssisələrində əsasən satış üçün nəzərdə tutulmuş balıq 
ovu üzrə fəaliyyətlərə, yəni insan istehlakı və ya digər məqsədlər üçün 
okean, daxili su hövzələrinin bitkiləri də daxil olmaqla diri yabanı su 
bioresurslarının (əsasən balıq, molyusk, xərçəngkimilər) əl ilə və ya tilov ipi, 
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balıq toru, stasionar tələ kimi müxtəlif ov alətləri vasitəsi ilə ovu, yığılması 
və toplanması üzrə fəaliyyətə aid edilir. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4,  A seksiyası, 03 bölməsi, 031 – “Balıqçılıq” qrupunda göstərilən 
iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Dəniz balıqçılığı və şirin su hövzələrində balıqçılıq  
- Balıq və digər akvakultura məhsullarının ovlanması   
- Təbii mirvari, süngər, mərcan, yosun, balıqqulağı kimi dəniz məhsullarının 
toplanması   
- Balıqçılıqla əlaqəli digər fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 
- 125 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə akvakultura 
məhsullarının yetişdirilməsi 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 217 Şəxsi son istifadə üçün akvakultura məhsullarının istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Balinalar istisna olmaqla dəniz məməlilərinin, məsələn morjların və 
suitilərin tutulması (təsnifatın 122 və ya 213-cü qrupları üzrə fəaliyyətlər) 
- Sənaye gəmilərində və ya sahil zavodlarında balıq, xərçəngkimilər və 
molyuskların emalı (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Balıqovlayan gəmilərin və avadanlıqların təmiri, onlara qulluq və texniki 
xidmət (təsnifatın 132-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Gəmi və qayıqların tikintisi və təmiri (təsnifatın 127-ci qrupu və ya 22-ci 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Balıq, xərçəngkimilər və ya molyuskların emalı (təsnifatın 127 və ya 227-
ci qrupları üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün):  
- Okean və sahil sularında kommersiya məqsədilə balıq ovu  
- Dəniz xərçəngkimiləri və molyuskların toplanılması  
- Dəniz su heyvanlarının: tısbağaların, tunikalıların, dəniz kirpilərinin və s. 
toplanılması  

  

125 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə akvakultura 
məhsullarının yetişdirilməsi 

İzah Ev təsərrüfatı müəssisələrində, əsasən satış məqsədilə, suda yaşayan 
orqanizmlərin istehsalını ətraf mühitin təbii tutumundan daha çox artırmaq 
üçün hazırlanmış üsullardan istifadə etməklə (məsələn, qidalanma və 
yırtıcılardan qorunma) su bioresurslarının (balıq, molyusklar, 
xərçəngkimilər, bitkilər, timsahlar, alliqator və amfibiyalar) süni yaradılmış 
məskunlaşma şəraitində kultivasiyası və ya yetişdirilməsi ilə bağlı (hasilatı 
daxil olmaqla) istehsal prosesləri üçün nəzərdə tutulan fəaliyyətlər aiddir.  
- Akvakultura və ya balıqyetişdirmə 
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- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4, A seksiyası, 03 bölməsi, 032 - “Akvakultura” qrupunda izah 
edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Balıqyetişdirmə  
- Şirin su və dəniz akvakulturası  
- Balıqçılıq/su təsərrüfatı: Yetişdirmə, böyütmə  
- Balıqçılıq/su təsərrüfatı: Çay yataqlarının təmizlənməsi, qidalandırma  
- Balıqçılıq/su təsərrüfatı ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur 
- 122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 
- 124 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə balıq ovu 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 217 Şəxsi son istifadə üçün akvakultura məhsullarının istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Balinalar istisna olmaqla dəniz məməlilərinin, məsələn morjların və 
suitilərin tutulması (təsnifatın 122 və ya 213-cü qrupları üzrə fəaliyyətlər) 
- Sənaye gəmilərində və ya sahildə yerləşən zavodlarda balıq, xərçəngkimilər 
və molyuskların emalı (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Balıqçı qayıqlarının və avadanlıqlarının təmiri, onlara qulluq və texniki 
xidmətin göstərilməsi (təsnifatın 132-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Gəmi və qayıqların tikintisi və təmiri (təsnifatın 127-ci qrupu və ya 22-ci 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- Balıq, xərçəngkimilər və ya molyuskların emalı (təsnifatın 127 və ya 227-
ci qrupları üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Balıq yetişdirilməsinə nəzarət edilməsi  
- Qurbağa yetişdirilməsi  

  

126 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə mədənçıxarma 
sənayesi məhsullarının hasilatı 

İzah Ev təsərrüfatı müəssisələrində əsasən satış üçün nəzərdə tutulmuş bərk 
zərrəciklər şəklində təbiətdə rast gəlinən faydalı qazıntıların (kömür və filiz) 
hasilatına dair fəaliyyətlərə aid edilir. Hasilat yeraltı və ya yerüstü mədən 
işləri, quyularının istismarı, dəniz dibi mədən işləri və s. kimi müxtəlif 
üsullarla əldə edilə bilər. Bu qrup, xam materialların satış üçün 
hazırlanmasına yönəlmiş əlavə fəaliyyətləri də nəzərdə tutur, məsələn, filizin 
əzilməsi, xırdalanması, təmizlənməsi, qurudulması, çeşidlənməsi, 
toplanması və bərk yanacağın aqlomerasiyası.  
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4,  B -  “Mədənçıxarma” seksiyasında izah edilən iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 
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Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Duz hasilatı  
- Quyuqazma   
- Daş plitələrin emalı  
- Daşların parçalanması və xırdalanması  
- Gil, çınqıl və qum hasilatı  
- Torf hasilatı  
- Qızılın və digər qiymətli daşların hasilatı  
- Daşınma, saxlama  
- Mədənçıxarma sahəsində digər fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 218 Şəxsi son istifadə üçün mədənçıxarma sənayesi məhsullarının hasilatı 
- Satış üçün metalların hazırlanması və ya emalı (təsnifatın 127-ci qrupu 
üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Satış üçün emal edilməmiş duzun toplanması 
- Opal mədəninin qazılması, mədən qalıqları arasında opalların axtarılması  
- Torfun hasil edilməsi 

  

127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 

İzah Ev təsərrüfatı müəssisələrində əsasən satış üçün nəzərdə tutulmuş 
məhsulların/malların istehsalı və ya emalı üzrə fəaliyyətlərə aiddir. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4. C – “Emal sənayesi” (33-cü bölmə istisna olmaqla) seksiyasında  
izah edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Qida məhsullarının, içkinin, tütünün məmulatlarının istehsalı, hazırlanması  
- Toxuculuq məmulatlarının, geyim, dəri və əlaqədar məhsulların istehsalı, 
emalı və əl işləri  
- Ağac və ağac qabığından məmulatların istehsalı, emalı və əl işləri  
- Kərpiclərin, beton plitələrin, içiboş blokların, kirəmitlərin və s. hazırlanması, 
işlənməsi  
- Dərman və bitki mənşəli preparatların istehsalı, hazırlanması  
- Metal və metal məmulatlarının, alətlərin istehsalı, emalı, maşınların, 
motorlu nəqliyyat vasitələrinin və s. təmiri və quraşdırılması   
- Digər materiallardan istifadə edərək əl işlərinin hazırlanması və emalı 

İstisna 
olunur 
  

İstisna olunur: 
- 22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 
- 128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyəti 
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

Nümunələr 
 

Nümunələr: 
- Satış üçün emal edilmiş süd 
- Satış üçün hazırlanan sabun  
- Satış üçün hazırlanan şamlar 
- Satış üçün hazırlanan sənət əsərləri 
- Satış üçün ev təsərrüfatlarında ənənəvi bitki mənşəli dərmanların 
hazırlanması 
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- Satış üçün evdə mebelin kiçik hissələrinin hazırlanması 
- Satış üçün evdə paltarların tikilməsi 

  

128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyəti  

İzah Tikinti fəaliyyəti – tikinti obyektlərinin tikintisi (inşası, cari və əsaslı təmiri, 
yenidən qurulması, bərpası) və ya sökülməsi məqsədi ilə həyata keçirilən 
fəaliyyətdir.  
Ümumi tikinti - bütün yaşayış binalarının, ofislərin, mağazaların və digər 
ictimai və təsərrüfat binalarının və s. tikintisi və ya avtomobil yollarının, 
küçələrin, körpülərin, tunellərin, dəmir yollarının, aerodromların, limanların 
və digər su qurğularının, irriqasiya sistemlərinin, kanalizasiya sistemlərinin, 
sənaye obyektlərinin, boru kəmərlərinin və elektrik xətlərinin, idman 
qurğularının və s. tikintisidir. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4, F – “Tikinti” seksiyasında izah edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə 
əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Tikinti sahəsinin hazırlanması da daxil olmaqla binaların, yolların, 
bəndlərin və digər tikililərin tikintisi və təmiri  
- Bina və digər tikililərin sökülməsi və ya dağıdılması  
- Kompleks tikinti, quraşdırma və tamamlama işləri  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

Nümunələr Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Tikinti sahəsində işləmək  
- Köhnə binanın sökülməsində işləmək  
- Körpü inşasında işləmək  

  

129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah Əsasən satış məqsədilə nəzərdə tutulan məhsulların istehsalı üzrə ev 
təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluqla əlaqəli digər fəaliyyətlərə aiddir. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Ehtiyatların/materialların alınması/əldə edilməsi  
- Məhsulların satışı/yerləşdirilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 139 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bağlı məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gəlib-getmə 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 

Nümunələr Nümunələr: 
- Tarla üçün gübrənin alınması (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün) 
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13 Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq 

İzah Ev təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələrində və ev təsərrüfatlarında 
qazanc (gəlir) əldə etmək üçün xidmətlər göstərmək məqsədilə bilavasitə 
fəaliyyətə sərf olunan vaxta aiddir. 
- Ev təsərrüfatı eyni yaşayış yerində yaşayan, gəlirlərinin və sərvətlərinin bir 
hissəsini və ya hamısını bir yerə toplayan və müəyyən növ məhsul və 
xidmətləri, əsasən qida məhsullarını istehlak edən bir qrup şəxs olaraq 
müəyyən olunur. Ümumiyyətlə, ev təsərrüfatının hər bir üzvünün birgə 
ehtiyatlara dair müəyyən haqları olmalıdır. Ən azından istehlaka və ya digər 
iqtisadi fəaliyyətlərə təsir edən bəzi qərarlar ev təsərrüfatına münasibətdə 
birlikdə alınmalıdır. (Mənbə: MHS 2008 bənd 4.149) 
- Ev təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələri istehsal olunan məhsul 
və ya xidmətləri satmaq və ya mübadilə etmək məqsədi ilə yaradılır. Ev 
təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələri faktiki olaraq bütün istehsal 
fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər: kənd təsərrüfatı, mədənçıxarma sənayesi, 
istehsal, tikinti (12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində 
məşğulluq), pərakəndə ticarət və ya digər növ xidmətlərin istehsalı (13 
Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq). Onlar praktiki olaraq öz kapitalı və ya yeri 
olmayan küçə ticarətçisi və ya ayaqqabı təmizləyicisi kimi çalışan fərdi 
şəxslərdən tutmuş bir çox işçisi olan iri istehsal, tikinti və ya xidmət 
müəssisələrinə qədər ola bilər (Mənbə: MHS 2008 bənd 4.155).  
- Ev təsərrüfatlarının qeyri-korporativ müəssisələri, həmçinin satış və ya 
mübadilə üçün məhsul və ya xidmətlər istehsal edən qeyri-korporativ 
ortaqlıqları da əhatə edir. Ortaqlıqlar fərqli ev təsərrüfatlarına mənsub ola 
bilərlər (Mənbə: MHS 2008 bənd 4.156). 
Bu bölmədə ev təsərrüfatında və ya ailədə qazanc (gəlir) əldə etmək üçün 
işləyən şəxslər nəzərdə tutulur: 
(i) eyni və ya başqa bir ev təsərrüfatında yaşayan bir ailə üzvü tərəfindən 
idarə olunan bazar vahidlərində; və ya 
(ii) eyni və ya başqa bir ev təsərrüfatında yaşayan bir ailə üzvü tərəfindən 
işçinin vəzifələri və ya vəzifələrinin yerinə yetirilməsi (Mənbə: Əmək 
statistiklərinin       19-cu beynəlxalq konfransı (ICLS) paraqraf 30f) 
- Bu bölmə yalnız qazanc (gəlir) əldə etmək üçün xidmətlərin göstərilməsini 
əhatə edir. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir 
 

Daxildir: 
- Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatları müəssisələrində qazanc (gəlir) 
əldə etmək üçün xidmət göstərməklə həyata keçirilən fəaliyyətlər, məsələn: 
- 131 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların vendinq (ticarət avtomatı 
vasitəsi ilə) satışı 
- 132 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli təmir, 
quraşdırma işləri, tullantıların yığılması və texniki xidmətlərin göstərilməsi 
- 133 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində peşəkar 
xidmətlərin göstərilməsi 
- 134 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində qazanc (gəlir) 
üçün yük və sərnişin daşınması  
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
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- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 139 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bağlı məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
 -11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 
- 14  Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr 
- 15  Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 
- 16 İşaxtarma 
- 17 Biznesin qurulması 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 

  

131 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların vendinq (ticarət avtomatı 
vasitəsi ilə) satışı 

İzah Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların vendinq (ticarət avtomatı 
vasitəsi ilə) satışına aiddir, məsələn: 
- Qida məhsullarının satışı  
- Xırda ticarət, məhsulların evlərə çatdırılması ilə satışı, küçə ticarəti, səyyar 
məhsul satışı 
- ISIC rev. 4 G seksiyasında təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata 
keçirilən fəaliyyətlər, 452-yə və 454-ə uyğun olaraq motorlu nəqliyyat vasitələri 
və motosikletlərin təmiri istisna olmaqla, topdan və pərakəndə ticarət 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün):  
- Qida və içki məhsullarının qablaşdırılması da daxil olmaqla onların satışı; 
birbaşa istehlak üçün hazırlanmış qida və içkilərin satışı  
- Qida və içki məhsullarının qablaşdırılması  
- Qida və içki məhsullarının satışı/çatdırılması  
- Yemək piştaxtalarının quraşdırılması; təmizlik işləri və xidmət  
- Qida və içki məhsullarının hazırlanması və satışı ilə bağlı digər fəaliyyətlər  
- Xırda ticarət, evlərə çatdırılma, küçə ticarəti, köhnə və yeni istifadə 
olunmuş məhsulların sabit yerlərdə, açıq və qapalı məkanlarda satılması da 
daxil olmaqla səyyar məhsul satışı, həmçinin təkrar satış üçün məhsulların 
alınması  
- Qeyd: 12-ci bölməyə əsasən şəxsi istehsalı olan məhsulların satışı 129-cu 
qrupda təsnifləşdirilir. 
- Qeyd: Evlərə çatdırılma, küçə ticarəti və səyyar satış ticarətinin baş verdiyi 
əraziyə səyahət 182 - İşə gedib-gəlmə qrupunda təsnif edilir. Səyyar satışın 
baş verdiyi ümumi əraziyə səyahət etmək bu fəaliyyətin ayrılmaz hissəsi 
hesab olunur. 
- Adi bir məkanda və ya müəyyən bir yerdə alqı-satqı da daxil olmaqla xırda 
ticarət  
- Evdən evə, binadan binaya, otaqdan otağa gəzərək satış da daxil olmaqla 
qapıya çatdırılma (və ya qapıdan-qapıya ticarət)  
- Küçə ticarəti və digər səyyar ticarət  
- Xırda ticarət və satış fəaliyyəti ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər  
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 182 İşə gedib-gəlmə 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Ərzaq köşkündə işləmək  
- Təkrar satmaq üçün köhnə qəzetləri, işlənmiş konserv bankalarını, istifadə 
olunmuş plastikləri və digər atılmış əşyaları almaq   
- Evlərə çatdırılma ilə tərəvəz, meyvə satmaq  

  

132 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli təmir, 
quraşdırma işləri, tullantıların yığılması və texniki xidmətlərin 
göstərilməsi 

İzah Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində qazanc (gəlir) əldə 
etmək üçün təmir, quraşdırma işləri, tullantıların yığılması və texniki 
xidmətlərin göstərilməsi aiddir. 
- ISIC rev. 4,  33, 38, 39, 95-ci bölmələrdə və 452 və 454-cü qruplarda təsvir 
edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Alət və mexanizmlərin quraşdırılması, sazlanması və təmiri  
- Nəqliyyat vasitələrinin təmiri  
- Paltarların, ayaqqabıların, çantaların təmiri də daxil olmaqla geyim 
mallarının təmiri   
- Məişət əşyalarının təmiri, o cümlədən məişət texnikası, mebel təmiri  
- Zibilyığanların və təkrar emal ilə məşğul olan şəxslərin həyata keçirdikləri 
fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 133 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində peşəkar 
xidmətlərin göstərilməsi 
- 134 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində qazanc (gəlir) 
əldə etmək üçün yük və sərnişin daşınması 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərinin göstərilməsi 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Avtomobil qarajında işləmək  
- Ayaqqabı təmiri sexində işləmək  
- Zibillikdən şüşələri yığmaq 

  

133 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində peşəkar 
xidmətlərin göstərilməsi 

İzah Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində peşəkar xidmətlərin 
göstərilməsinə aid edilir. 
- ISIC rev. 4, J, K, L, M, P və Q seksiyalarında təsvir olunan iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər (869 istisna olmaqla) 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Borc vermək və pul yığmaq; valyuta dəyişmək  
- Mətn yazılması, proqramlaşdırma, kodlaşdırma 
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- Mühasibatlıq, hüquqi və əlaqəli xidmətlərin göstərilməsi   
- Repetitorluq xidmətlərinin göstərilməsi   
- Tibbi və stomatoloji xidmətlərin göstərilməsi 

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 132 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli təmir, 
quraşdırma işləri, tullantıların yığılması və texniki xidmətlərin göstərilməsi 
- 134 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində qazanc (gəlir) 
əldə etmək üçün yük və sərnişin daşınması 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərinin göstərilməsi 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Vergilərə dair sənədləşmənin yoxlanılması üçün mütəxəssisin qəbulu  
- Baytarlıq xidmətlərinin göstərilməsi 

  

134 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində qazanc (gəlir) 
əldə etmək üçün yük və sərnişin daşınması 

İzah Planlaşdırılmasından asılı olmayaraq, sərnişin və ya yük daşımalarının 
dəmir yolu, boru kəməri, avtomobil yolu, su və ya hava yolu ilə həyata 
keçirilməsinə, həmçinin terminal və dayanacaq yerlərinin istismarı, yüklərin 
daşınması, saxlanması və s. kimi əlaqədar fəaliyyətlərə aiddir. Bu qrup, 
nəqliyyat vasitələrinin sürücü və ya operator ilə birlikdə icarəsi, həmçinin 
kuryer fəaliyyətini nəzərdə tutur. 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   
- ISIC rev. 4, H - Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı (531 Poçt fəaliyyəti istisna 
olmaqla) seksiyasında təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata 
keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Motorlu nəqliyyat vasitələrinin, əllə və pedalla idarə edilən nəqliyyat 
vasitələrinin, at arabalarının və s.; yelkənli/avarçəkən qayıqların, barjların 
və s.; təyyarələrin idarə edilməsi  
- Malların yüklənməsi və daşınması  
- Sərnişinlərin, yükün gözlənilməsi  
- Sərnişinlərin daşınması  

İstisna 
olunur 
 

İstisna olunur: 
- 181 İşlə əlaqədar səyahət   
- 182 İşə gedib-gəlmə  
- Yüklərin və sərnişinlərin daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat 
vasitələrinin, qayıqların və s. texniki xidmət və təmiri (təsnifatın 132-ci qrupu 
üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr 
 

Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Sərnişinləri başqa bir şəhərə aparmaq üçün mikroavtobus sürmək  
- Avtomobil kirayələmək və ya taksi sürmək 

  

135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən ödənişli 
fərdi qulluq xidmətlərinin göstərilməsi 

İzah Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində qazanc (gəlir) əldə 
etmək üçün fərdi qulluq xidmətlərinin göstərilməsinə aid edilir. 
- ISIC rev. 4, Q seksiyası,  87 və 88-ci bölmələr, 869-cu sinifdə göstərilən 
iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 
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- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir 
 

Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Saç kəsimi, bərbər xidmətləri, kosmetik proseduralar, manikür/pedikür, 
masaj və s. oxşar fərdi qulluq xidmətlərinin göstərilməsi   
- Qeyri-peşəkar tibbi xidmətlərin göstərilməsi  
- Şəxsi gigiyena və geyim ilə bağlı yardımların göstərilməsi  
- Tibb bacısı, dayə və s. xidmətlərin göstərilməsi  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
- 931 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə  
- 932 Özünə tibbi qulluq  
- 941 Digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 
- 942 Digərlərindən səhiyyə/tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

Nümunələr Nümunələr (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Müştəriyə masaj xidmətinin göstərilməsi  
- Müştərinin ayaqlarının mumla depilyasiyası  
- Bərbərlik üçün evdə otağın hazırlanması və sonra süpürülməsi 
- Müştərinin saçının kəsilməsi (bərbər fəaliyyəti) 
- Müştərinin evində uşaq doğuşu zamanı xidmət (mamaça kimi) göstərilməsi  

  

136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 

İzah Qazanc (gəlir) əldə etmək üçün ev işləri üzrə xidmətlərin göstərilməsinə 
aiddir. 
- Ev işçilərinin ev təsərrüfatları tərəfindən işə götürülməsi barədə məlumat 
ISIC-in 97-ci bölməsindən istifadə edilərək müəyyən edilə bilər 
- Bu qrupa müəyyən bir müddət ərzində respondent tərəfindən yerinə 
yetirilən və işlədiyi müəssisənin əsas fəaliyyətindən fərqli ola bilən fəaliyyət 
də aid edilir.   

Daxildir Daxildir: 
- Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi, pul və ya natura şəklində 
ödəniş müqabilində ev işçilərinin (və ya ev işlərini görənlərin) 3-cü və 4-cü 
əsas bölmələrdə müəyyənləşdirildiyi kimi bütün işlərini əhatə edir.  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

Nümunələr Nümunələr: 
- İşəgötürənin evinin təmizlənməsi 
- İşəgötürənin evində bağçılıq işləri 

  

 139 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bağlı məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah Ev təsərrüfatlarında məşğulluqla bağlı digər bölmələrdə təsnif edilməyən, 
digər fəaliyyətlərə, həmçinin ev təsərrüfatlarında təchizat mallarının satın 
alınması və ya məhsulların utilizasiyası kimi sair fəaliyyətlərə aiddir.  

Daxildir Daxildir (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün): 
- Yerləşdirmə və qidalanma xidmətlərinin göstərilməsi (otaqların, yataq 
yerlərinin icarəyə verilməsi və bununla əlaqədar işlər daxil olmaqla) (ISIC 
rev. 4, I seksiyası)  
- Ehtiyatların/materialların alınması/əldə edilməsi  
- Məhsulların satışı/yerləşdirilməsi 
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 

Nümunələr Nümunələr: 
- Masaj edilən müştərilər üçün şam və losyonların alınması 

  

14 Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət və fasilələr 

İzah Məhsul və ya xidmətlərin istehsalı üçün zəruri olan, lakin istehsal prosesində 
birbaşa iştirak etməyən (nəzərdə tutulmayan) fəaliyyətlərə, həmçinin əmək 
fəaliyyətinin təşkili və ya işçi qüvvəsinin istifadəsi üçün vacib olan istehsalda 
qısa fasilələrə/aralara aiddir (məsələn, qısa müddətli istirahət). 

Daxildir Daxildir: 
- 141 Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət  
- 142 İş vaxtı ərzində fasilələr 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 12 Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq 
- 13 Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı 
müəssisələrində məşğulluq  
- 15 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil  
- 16 İşaxtarma 
- 17 Biznesin qurulması 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 

  

141 Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət 

İzah Məşğulluqla əlaqədar əsas fəaliyyətləri asanlaşdırmaq üçün həyata 
keçirilən fəaliyyətlərə aiddir. 
- Əmək Statistiklərinin 18-ci Beynəlxalq Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş 
iş vaxtının ölçülməsi ilə bağlı Qətnamənin 11. (2) (b) bəndinə əsasən 
“əlaqəli saatlara” bərabər sayılır. 

Daxildir Daxildir: 
- Məşğulluqla əlaqədar iş yerlərində qazanc (gəlir) əldə etmək üçün 
xidmətlərin göstərilməsi və ya məhsul istehsal edilməsi üzrə birbaşa 
olmayan bütün fəaliyyətlər 
- İşin başlamasını gözləyərkən və ya müştərini gözləyərkən yaranan boş 
vaxt 
- Alətlərə texniki xidmətin göstərilməsi  
- İş paltarını geyinmək və ya dəyişdirmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 142 İş vaxtı ərzində fasilələr 
- 18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə  

Nümunələr Nümunələr: 
- İş paltarını dəyişdirmək 
- Maşının qızmasını gözləmək 
- Materialın qurumasını gözləmək (divar boyasında) 
- İş ilə əlaqədar aidiyyəti şəxslə danışmaq (evdə)  
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- İnternet vasitəsilə sifariş edilən malları göndərmək üçün poçt şöbəsinə 
getmək 
- Sonrakı iş növbəsinə gedəcək işçini gözləmək 

  

142 İş vaxtı ərzində fasilələr 

İzah İş vaxtı ərzində məhsul və ya xidmətlərin istehsalı ilə əlaqəli olmayan 
vaxtlara aid edilir, məsələn, avadanlıq və ya texnoloji qəza səbəbindən qısa 
fasilələr və dayanma müddəti. 
- Əmək Statistiklərin 18-ci Beynəlxalq Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş iş 
vaxtının ölçülməsi ilə bağlı Qətnamənin 11. (2) (c və d)) bəndlərində 
müəyyənləşdirildiyi kimi “dayanma müddəti”nə və “istirahət vaxtı”na bərabər 
sayılır.  
- Tətbiq: Fasilə zamanı söhbət etmək, siqaret çəkmək, dini fəaliyyət və s. 
kimi fəaliyyətləri necə təsnifləşdirmək olar? Eyni zamanda olan fəaliyyətlər 
qeyd edilərkən hər fəaliyyət ayrıca əks etdirilməlidir. Əgər fəaliyyətlər əsas, 
ikinci dərəcəli və s. kimi müəyyən edilirsə, fasilə zamanı həyata keçirilən 
konkret fəaliyyət əsas fəaliyyət kimi, 142 kodu isə ikinci dərəcəli fəaliyyət 
kimi qəbul edilməlidir. Əgər eyni zamanda olan fəaliyyətlər qeyd edilmirsə, 
ardıcıllıq (prioritetləşdirmə) qaydasının müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac var. 

Daxildir Daxildir: 
- Siqaret fasilələri 
- Qəhvə, çay fasilələri 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
-  141 Məşğulluqla əlaqədar yardımçı fəaliyyət  

Nümunələr Nümunələr: 
- Qəhvə, çay fasiləsi etmək 
- Elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən işin dayandırılması 

  

15 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 

İzah 150-ci qrupa bax 

  

150 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 

İzah Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsilə aiddir. 
- İşçilər üçün işə davamiyyət işəgötürən tərəfindən təsdiqlənməlidir, yəni işə 
davamiyyət iş vaxtının və ya rəsmi vaxtın bir hissəsi sayılır. 
- İşəgötürən təlim və ya təhsilin faktiki xərclərini ödəyə və ya ödəməyə bilər. 
- İşə davamiyyət adi iş saatlarında və ya adi iş saatlarından kənar ola bilər. 
- Özünüməşğullar üçün təlim və təhsil birbaşa iş ilə əlaqəli olmalıdır. 

Daxildir Daxildir: 
- Qısa müddətli dil, proqram təminatı və s. kimi kurslarda, vaxtın idarə 
edilməsi, işədüzəltmə ilə bağlı təlimlərdə, texniki/biznes konfranslarında 
iştirak etmək 
- Bakalavriat/magistratura kurslarında iştirak etmək 
- Yeni bir işə başlamazdan əvvəl hazırlıq kimi ödənişli təlimlərdə iştirak 
etmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Haqqı ödənilməyən formada stajçı, təcrübəçi və əlaqədar fəaliyyətlər 
vasitəsilə bacarıq və ya iş təcrübəsi qazanmaq (təsnifatın 53-cü bölməsi 
üzrə fəaliyyətlər) 
- 6 Təhsil almaq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Daxili təlimlərdə iştirak etmək 
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- Rəsmi iş vaxtında təlim kurslarında, seminarlarda, konfranslarda iştirak 
etmək 
- Rəsmi iş vaxtında yarımgünlük dərslərdə iştirak etmək 

  

16 İşaxtarma 

İzah 160-cı qrupa bax 

  

160 İşaxtarma 

İzah Haqqı ödənilən iş tapmaq üçün fəaliyyətlərə aiddir. Burada, həmçinin ölkə 
daxilində və ya xaricində natamam (qismən), qeyri-rəsmi, müvəqqəti, 
mövsümi və ya təsadüfi işlər də nəzərə tutulur. (Mənbə: Əmək 
Statistiklərinin 19-cu Beynəlxalq Konfransı, bənd 47b)  

Daxildir Daxildir: 
- İş axtarmaq 
- İşə qəbul zamanı imtahan və müsahibələrdə iştirak etmək 
- Dosta, qohuma və ya digər vasitəçilərə işlə bağlı kömək üçün müraciət 
etmək  
- İşəgötürənlərə birbaşa müraciət etmək  
- Qəzetlərdə və ya internetdə iş elanlarını yerləşdirmək və ya 
cavablandırmaq 
- Peşəkar və ya sosial şəbəkələr üzərindən internet səhifələrində onlayn 
anket məlumatlarını yerləşdirmək və ya yeniləmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Təhsillə bağlı imtahanlar (təsnifatın 6-cı əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Haqqı ödənilməyən stajçı işi üçün müsahibələr (təsnifatın 53-cü bölməsi 
üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- İşə düzəltmə agentliyinə zəng etmək və ya oraya getmək 
- İş elanlarının oxumaq və cavablandırmaq (onlayn) 
- Yeni işəgötürənlə görüşmək  
- Gələcəkdəki iş yerinə baş çəkmək 
- Yeni iş üçün müsahibədə iştirak etmək 

  

17 Biznesin qurulması 

İzah 170-ci qrupa bax 
 

170 Biznesin qurulması 

İzah Biznes və ya kənd təsərrüfatı müəssisəsi qurmaq fəaliyyətlərinə aiddir. 
Burada, həmçinin ölkə daxilində və ya xaricində natamam (qismən), qeyri-
rəsmi, müvəqqəti, mövsümi və ya təsadüfi işlər də nəzərdə tutulur. (Mənbə: 
Əmək Statistiklərinin 19-cu Beynəlxalq Konfransı, bənd 47b)  

Daxildir Daxildir: 
- İş qurmaq 
- Biznesqurma imkanlarını araşdırmaq 
- Maliyyə resurslarının əldə edilməsi, icazələrin, lisenziyaların əldə edilməsi 
üçün müraciət etmək 
- Torpaq, ərazi, texnika, material, kənd təsərrüfatı resurslarının axtarılması 
- Dosta, qohuma və ya digər vasitəçilərə işlə bağlı kömək üçün müraciət 
etmək 
- Dövlət və ya özəl məşğulluq xidmətlərində qeydiyyatdan keçmək və ya 
onlarla əlaqə qurmaq 
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Təhsillə bağlı imtahanlar (təsnifatın 6-cı əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Haqqı ödənilməyən təcrübəçilər üçün müsahibələr (təsnifatın 53-cü 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Biznes krediti üçün banka müraciət etmək 
- İcarəyə götürmək üçün mağaza axtarmaq 

  

18 İşlə əlaqədar səyahət və işə gedib-gəlmə 

İzah İş yerinə  gedib-gəlmə, həmçinin hər hansı bir iş fəaliyyəti yerinə yetirmədən 
işlə əlaqəli olan səyahətləri nəzərdə tutur. 
- Səyahət etmək işin ayrılmaz hissəsi olduqda (məsələn, sürücü, pilot, 
stüardessa, zibilyığan, dənizçi və s.) fəaliyyət müvafiq olaraq:  
11 - Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq; 
12 - Məhsulların istehsalı üçün ev təsərrüfatı müəssisələrində məşğulluq;  
13 - Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatları 
müəssisələrində məşğulluq bölmələrində təsnifləşdirilir.  

Daxildir Daxildir: 
- 181 İşlə əlaqədar səyahət 
- 182 İşə gedib-gəlmə 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Malların daşınması üçün yük nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi və ya ictimai 
nəqliyyatdan istifadə zamanı işlə əlaqəli korrespondensiyaların hazırlanması 
kimi işlə bağlı tapşırıq və vəzifələrin yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxt 
- Taksi şirkətlərinin maşınlarının idarə edilməsi 

  

181 İşlə əlaqədar səyahət 

İzah İşə gedib-gəlmədən başqa işlə əlaqəli istənilən səyahətə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- Əmək fəaliyyəti ilə əlaqəli olmayan, lakin işlə bağlı məhsul və ya şəxslərin 
səyahəti, yer dəyişməsi, nəqli və ya müşayiət edilməsi 
- Balıqçılıq təsərrüfatı bölgələrinə, konfranslara getmək və ya müştərilərlə 
görüşmək üçün iş yerləri arasında səyahət 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 182 İşə gedib-gəlmə 

Nümunələr Nümunələr: 
- Ofisdən, idarədən zavoda getmək 
- Ofisdən, idarədən müştəriyə baş çəkmək üçün avtobusla getmək 
- Bir iş yerindən digərinə velosipedlə getmək 

  

182 İşə gedib-gəlmə 

Izah İşlə əlaqədar tapşırıq və vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqəli olmayan iş 
yerinə gedib-gəlmə səyahətinə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- İş yerinə gedib-gəlmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- İş yerinə gedib-gəlmədən fərqli səyahət 

Nümunələr Nümunələr: 
- Ofisə, idarəyə maşın sürmək 
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- Fabrikdən evə piyada getmək 
- Avtobusla şirkətə getmək 
- İş üçün qonşu kəndə piyada getmək 

  

2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 

İzah Məhsulun istifadəsi ilk növbədə istehsalçı tərəfindən kapitalın 
formalaşmasına istiqamətlənməklə istehsalçının son istifadəsi üçün, yaxud 
ev təsərrüfatı üzvlərinin və ya digər ev təsərrüfatında yaşayan ailə üzvlərinin 
son istehlakı üçün nəzərdə tutulan məhsulların istehsalı fəaliyyətinə aiddir. 
- “Məhsullar”ın istehsalı MHS 2008-in istehsal çərçivəsi daxilində müəyyən 
edilir və aşağıdakıları əhatə edir: 
- (i) kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq məhsullarının saxlanılması üçün 
onların istehsalı və/və ya emalı; 
- (ii) odun və digər yanacaqlar da daxil olmaqla mədənçıxarma və meşə 
təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması üçün onların toplanması və/və ya 
emalı; 
- (iii) təbii və digər mənbələrdən suyun əldə edilməsi; 
- (iv) ev əşyalarının istehsalı (mebel, toxuculuq məmulatları, geyim, 
ayaqqabı, saxsı əşyalar və ya qayıq və kanoelər də daxil olmaqla digər 
dayanıqlı əşyalar); 
- (v) şəxsi yaşayış evinin, təsərrüfat binalarının və s. tikintisi və ya əsaslı 
təmiri 
- “Şəxsi son istifadə üçün” dedikdə məhsulun istehlak üçün nəzərdə tutulan 
təyinatı istehsalçı tərəfindən əsasən kapital yığımı formasında və ya ev 
təsərrüfatı üzvləri və ya digər ev təsərrüfatlarında yaşayan ailə üzvləri 
tərəfindən son istehlak üçün nəzərdə tutulan istehsal: 
- (i) məhsulun nəzərdə tutulan təyinatı, əsasən özünün son istifadəsi üçün 
istehsal olunan məhsullara və ya göstərilən xidmətlərə görə müəyyən edilir; 
- (ii) əsasən öz istehlakı üçün nəzərdə tutulan kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, 
ovçuluq məhsullarının bir hissəsi və ya artıq qalan hissəsi, hansı ki, satıla 
və ya mübadilə edilə bilər. 
- Qeyd: 1-ci Əsas Bölmə ilə müqayisədə bu fəaliyyət üzrə bölmələrdə iş 
vaxtı rejiminin  bir qayda olaraq daha qeyri-rəsmi və ya sərbəst olduğu 
güman edilir. Beləliklə, bu bölmə qısa fasilələr və nahar üçün fasilələr olan 
xüsusi qrupları əhatə etmir. İşdəki belə fasilələrlə əlaqəli fəaliyyətlər müvafiq 
bölmədə təsnifləşdirilir;  məsələn, qəlyanaltı 921 - Yemək yemək/qəlyanaltı 
etmək bölməsi altında təsnifləşdirilir. 
- Tətbiq: Həm şəxsi istehlak, həm də satış və ya mübadilə üçün nəzərdə 
tutulan məhsulların istehsalı - əsas məqsəd satış üçün nəzərdə tutulubsa, 
1-ci Əsas Bölmədə, əsas məqsəd şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulubsa, o 
zaman 2-ci Əsas Bölmədə təsnifləşdirilməlidir. Əgər bir ev təsərrüfatı 
müəssisəsində istehsal olunan bəzi məhsullar əsasən satış üçün, digərləri 
isə əsasən şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulubsa, satış üçün istehsal olunan 
həmin məhsullar 1-ci Əsas Bölmədə - Məşğulluq və onunla əlaqədar 
fəaliyyətlərdə təsnifləşdirilməlidir. 

Daxildir Daxildir: 

- 21 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və 
mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalı 

- 22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 

- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

- 24 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün su və yanacaq təchizatı 
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- 25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 

İstisna 
edilir 

İstisna edilir: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 4 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
- 5 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər  
- Tamamilə əyləncə məqsədləri üçün olan fəaliyyətlər (təsnifatın 8-ci əsas 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

  

21 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və 
mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulan kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq və mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalına 
aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- 211 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi və 
bostançılıq  
- 212 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi 
və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 214 Şəxsi son istifadə üçün meşə materiallarının tədarükü və meşəçilik 
- 215 Şəxsi son istifadə üçün yabanı məhsulların yığılması 
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 217 Şəxsi son istifadə üçün akvakultura məhsullarının istehsalı 
- 218 Şəxsi son istifadə üçün mədənçıxarma sənayesi məhsullarının hasilatı 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 
- 24 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün su və yanacaq təchizatı 
- 25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 
- Tamamilə əyləncə məqsədləri üçün olan fəaliyyətlər (təsnifatın 8-ci əsas 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

  

211 Şəxsi son istifadə üçün bostan və kənd təsərrüfatı məhsullarının 
becərilməsi 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bitkiçilik məhsullarının 
istehsalı (becərilməsi və yığılması) üzrə fəaliyyətlərə aiddir. Bu qrup kənd 
təsərrüfatına yardımçı fəaliyyətləri və məhsul yığımından sonrakı emalı, 
məsələn əkin yerlərinin hazırlanması, ağacların budanması, məhsulun 
yığılması, məhsulların istehlaka və ya emala hazırlanması (təmizlənmə, 
çeşidlərə ayırma, dezinfeksiya) və s. kimi kənd təsərrüfatı ilə bağlı xidmət 
fəaliyyətlərini nəzərdə tutur. 
Fermada, bağda, bostanda və ya həyətyanı sahədə görülən işlər nəzərdə 
tutulur. 
ISIC rev. 4, A seksiyası, 01 bölməsi, 011-013 qrupları və 0161, 0163 və 
0164 siniflərində təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən 
fəaliyyətlər 
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Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Dənli bitkilərin, tərəvəzlərin, meyvələrin, qoz-fındığın, ədviyyat bitkilərinin, 
güllərin, göbələk və giləmeyvələrin və digər məhsulların becərilməsi (ferma, 
bağ, bostan və ya həyətyanı sahə daxil olmaqla); saxlanması/istifadəsi üçün 
emalı  
- Torpağın şumlanması, dırmıqlanması, toxum döymə, kəsmə və yandırma 
da daxil olmaqla torpağın hazırlanması  
- Toxum yatağının hazırlanması, səpin, təkrar əkin də daxil olmaqla əkin və 
əkin əməliyyatları  
- Üzvi gübrələrin səpin üçün hazırlanması, üzvi/kimyəvi gübrələrin 
daşınması və səpilməsi 
- Yabanı otların təmizlənməsi, suvarma, ot biçmə də daxil olmaqla sahə/bağ 
baxımı   
- Taxılın yığılması, xırdalanması və təmizlənməsi, məhsul qalığının 
qurudulması da daxil olmaqla məhsul yığımı  
- Qurutma, toxum seçimi, torbalama və saxlama da daxil olmaqla məhsul 
yığımından sonrakı fəaliyyətlər  
- Suvarma kanallarının cari təmiri, məhsulun mühafizəsi/qorunması, alət və 
avadanlıqların saxlanılması və cari təmiri də daxil olmaqla digər kənd 
təsərrüfatı xidməti fəaliyyətləri  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi ilə bağlı digər müəyyən 
fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Tarlaların hazırlanması (məsələn, əkin sahələrinin terras şəklində 
düzəldilməsi, drenaj, çəltik tarlalarının hazırlanması və s.) (təsnifatın 128-ci 
qrupu və ya 23-cü bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- 212 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi 
və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Aqronom xidmətlərinin göstərilməsi (təsnifatın 133-cü qrupu üzrə 
fəaliyyətlər) 
- Landşaft memarlığı xidmətlərinin göstərilməsi (təsnifatın 133-cü qrupu 
üzrə fəaliyyətlər)  
- Kənd təsərrüfatı sərgisində/yarmarkasında iştirak etmək (təsnifatın 811-ci 
qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Satış məqsədilə meyvə və tərəvəzlərin saxlanması (qorunması) (təsnifatın 
127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Satış məqsədilə bitkiçilik məhsullarının istehsalı (təsnifatın 121-ci qrupu 
üzrə fəaliyyətlər)  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının hər hansı sonrakı emalı (təsnifatın 127-ci 
qrupu və ya 22-ci bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunə Nümunə (şəxsi son istifadə üçün): 
- Əkin sahələrinin suvarılması  
- Almaların toplanılması  
- Əkin sahələrin hazırlanması  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı  
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının toxumlarının səpilməsi  
- Meyvə ağacları və üzüm tənəklərinin budanması  
- Çəltik əkininin yerinin dəyişdirilməsi  
- Çuğundur əkinlərinin seyrəldilməsi  
- Məhsul yığımı  
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212 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi 
və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 

İzah Əsasən şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş heyvan yetişdirmə və 
heyvandarlıq məhsulları istehsalına dair fəaliyyətlərə aiddir. Bu qrupda, eyni 
zamanda heyvan yetişdirmə və heyvandarlıq məhsulları istehsalına aid 
xidmət fəaliyyətlərini, məsələn heyvanların çoxaldılmasına və 
böyüdülməsinə imkan yaradan fəaliyyətlər, heyvan yetişdirmə ilə bağlı 
yardımçı fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.   
- Heyvandarlıq suda yaşayan heyvanlardan başqa bütün növ heyvanların 
yetişdirilməsi və böyüdülməsi kimi müəyyən edilir. Məsələn, iribuynuzlu mal-
qara və camış yetişdirilməsi, atların və digər oxşar heyvanların 
yetişdirilməsi; dəvə və dəvəkimilərin yetişdirilməsi; qoyun və keçilərin 
yetişdirilməsi; donuzların  yetişdirilməsi; quşların yetişdirilməsi və s. 
-  ISIC rev. 4, A seksiyası, 01 bölməsi, 014 qrupu və 0162 sinfində təsvir 
edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün):  
- Ev heyvanlarının yetişdirilməsi/böyüdülməsi  
- Fermalarda xəz dərilərin, sürünənlərin və quş dərilərinin istehsalı  
- Yumurta istehsalı 
- Bal istehsal 
- Quşçuluq inkubatorlarının istismarı  
- Yem toplama; yemin hazırlanması; yemləmə, suvarma; otarma  
- Atların nallanması 
- Çardağın yuyulması, toyuq hininin təmizlənməsi  
- Quruda yaşayan heyvanların yetişdirilməsi  
- Süd sağımı/istehsalı  
- Yumurtaların toplanması, saxlanılması, çeşidlənməsi  
- Qırxım 
- Peyinin toplanması, peyin qəliblərinin hazırlanması  
- Heyvandarlıq, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, heyvandarlıq 
xidmətləri ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- Süd emalı (təsnifatın 127 və ya 221-ci qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
- Su heyvanlarının yetişdirilməsi (təsnifatın 124, 125 və ya 216, 217-ci 
qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
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Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Sürünün yoxlanılması (süd istehsalının məhsuldarlığını və tərkibini ölçmək 
üçün toplanmış nümunələr)  
- Mal-qara naxırına gedilməsi   
- Quşların axtalanması  
- Hinin təmizlənməsi  
- İnəyin süni mayalandırılması  
- İnəklərin sağılması  
- Qoyunların qırxılması  
- Yanacaq üçün peyin qəliblərinin hazırlanması  
- Heyvanların bəslənməsi  

  

213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ət, yun, dəri və ya digər 
məhsullar əldə etmək məqsədilə heyvanların ovlanmasına, tutulmasına aiddir. 
- ISIC rev. 4, A seksiyası,01 bölməsi, 017 qrupunda göstərilən iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadəsi üçün): 
- Vəhşi heyvanların ovlanması və tutulması: çuxur qazma, tələ qurma, 
müşahidə və s. 
- Quşların ovlanması  
- Yemək üçün, xəz dəri üçün heyvanların tutulması, xəz dərilərinin istehsalı  
- Ov ilə və tələyə salınmaqla xəz dərilərinin, sürünənlərin və ya quş 
dərilərinin istehsalı  
- Morj və suiti kimi dəniz məməlilərinin quru ərazidə tutulması  
- Ovçuluq və heyvan dərilərinin istehsalı ilə bağlı digər müəyyən fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Morj və suitilər istisna olmaqla dəniz məməlilərinin tutulması (təsnifatın 
216-cı qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Tamamilə əyləncə məqsədilə ovçuluq (təsnifatın 8-ci əsas bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Qaz ovu  
- Ayı dərisinin emalı 

  

214 Şəxsi son istifadə üçün meşə materiallarının tədarükü və meşəçilik 

İzah Əsasən şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yuvarlaq meşə ağacı 
materiallarının istehsalı üzrə fəaliyyətə aiddir. Meşə təsərrüfatı fəaliyyəti 
ağac materialı istehsalı ilə yanaşı, az emal edilmiş məhsulların da (məsələn, 
kömür, odun qırıntıları və emal edilməmiş bir formada istifadə olunan 
yuvarlaq meşə materialları) əldə edilməsinə  səbəb olur. Bu fəaliyyətlər təbii 
və ya süni salınmış meşələrdə həyata keçirilə bilər. Bu qrupda, həmçinin 
meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqəli xidmət fəaliyyətləri nəzərdə 
tutulur. 
- ISIC rev. 4,  A seksiyası, 02 – “Meşəçilik və ağac tədarükü” bölməsi (023 
istisna olmaqla 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Meşəçilik və digər meşə təsərrüfatı fəaliyyətləri: meşə ağaclarının 
yetişdirilməsi (meşələrin və ağac sahələrinin əkilməsi, yerinin dəyişdirilməsi, 
seyrəldilməsi və meşələrin və meşə massivlərinin qorunması), cavan 
meşələrin salınması, meşə ağacları fidanlarının becərilməsi  
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- Ağac tədarükü: meşə əsaslı istehsal sahələri üçün yuvarlaq meşə ağacı 
istehsalı, çuxur dayaqları, hasar dirəkləri və köməkçi dirəklər kimi 
işlənməmiş formada istifadə olunan yuvarlaq meşə ağacı istehsalı, satış 
məqsədilə odunların toplanması və istehsalı, meşədə ağac kömürü istehsalı 
(ənənəvi metodlardan istifadə etməklə)  
- Aşağıda qeyd edilən işləri həyata keçirmək üçün meşə təsərrüfatına 
dəstək xidmətləri: meşələrin inventarizasiyası, meşə təsərrüfatının idarə 
edilməsi üzrə məsləhət xidmətləri, ağac materiallarının qiymətləndirilməsi, 
meşə yanğınına qarşı mübarizə və meşələrin mühafizəsi, meşə 
zərərvericilərinə qarşı mübarizə, meşə daxilində ağacların daşınması  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 123 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə meşə məhsullarının 
tədarükü 
- 215 Şəxsi son istifadə üçün yabanı məhsulların toplanması 
- 241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi istifadə 
edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 
- Satış məqsədilə “Yeni il” ağaclarının yetişdirilməsi (təsnifatın 121-ci qrupu 
üzrə fəaliyyətlər)  
- Ağac fidanlarının becərilməsi (təsnifatın 121-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Göbələk və ya yerdombalanların yetişdirilməsi, giləmeyvə və ya qoz-fındıq 
yetişdirilməsi (təsnifatın 121-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Ağacların kəsilməsi  
- Kəsilmək üçün nəzərdə tutulmuş ağacların düzülməsi   
- Meşələrin bərpasına kömək edilməsi 

  

215 Şəxsi son istifadə üçün yabanı məhsulların yığılması 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş meyvələrin, yabanı 
meyvələrin, yabanı göbələk və giləmeyvələrin, dərman bitkilərinin və digər 
bitkilərin; xırda meşə məhsullarının, yarpağın, bambukun və s. toplamasına 
aid edilir. 
- ISIC rev. 4, A seksiyası, 02 - “Meşəçilik və ağac kəsmə” bölməsi, 023 - 
“Qeyri-ağac məhsullarının toplanması” qrupu 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Təbiətdə böyüyən qeyri-ağac məhsullarının və digər bitkilərin toplanması: 
göbələk və yerdombalanları, giləmeyvələr və qozlar, balata, digər kauçuk 
kimi saqqızlar, mantar palıdı, bitki şirələri və ekstraktları, palıd qozası və adi 
atşabalıdları, yosun və şibyə və s.  
- Kustar üsulla istehsal üçün dərman bitkilərinin və digər bitkilərin 
toplanması: çətənə, betel qozu, bambuk, yarpaq və s.  
- Yabanı meyvələrin, giləmeyvələrin və ya becərilməyən digər bitkilərin, 
digər yeməli qidaların toplanması   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 123 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə meşə məhsullarının 
tədarükü 
- 214 Şəxsi son istifadə üçün meşə materialların tədarükü və meşəçilik 
- 241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi istifadə 
edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 
- Göbələk və giləmeyvə yetişdirmək (təsnifatın 121 və ya 211-ci qrupları 
üzrə fəaliyyətlər)  
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Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Evdə hazırlanan tort üçün toplanan giləmeyvə  
- Şəxsi istifadə üçün toplanmış yarpaq və tərəvəzlər   

  

216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş balıq ovuna dair 
fəaliyyətlərə, yəni insanların istehlakı və ya digər məqsədlər üçün okean, 
daxili su hövzələri bitkiləri də daxil olmaqla diri yabanı su bioresurslarının 
(əsasən balıq, molyusk, xərçəngkimilər) əl ilə və ya tilov ipi, balıq toru, 
stasionar tələ kimi müxtəlif ov alətləri vasitəsi ilə ovu, yığılması və 
toplanması üzrə fəaliyyətə aid edilir. Bu cür fəaliyyətlər sahil zolağında 
(məsələn, midya və istiridyə kimi molyuskların toplanması) və ya sahil 
torlarından istifadə edilməklə və ya qazılmış bəndlərdən və ya daha çox 
sahil və ya dəniz sularında kommersiya qayıqlarından istifadə edilərək 
həyata keçirilə bilər. 
ISIC rev. 4, A seksiyası, 03 bölməsi, 031 – “Balıqçılıq” qrupunda izah edilən 
iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir  Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Dəniz balıqçılığı və şirin su hövzələrində balıqçılıq 
- Balıq və digər akvakultura məhsullarının ovlanması   
- Təbii mirvari, süngər, mərcan, yosun, balıqqulağı kimi dəniz məhsullarının 
toplanması   
-  Balıqçılıq qayıqlarının və avadanlıqlarının, alətlərinin, balıq torlarının 
təmiri, baxımı və istismarı   
- Balıqçılıqla əlaqəli digər fəaliyyətlər    

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 
- 124 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə balıq ovu 
- 125 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə akvakultura 
məhsullarının yetişdirilməsi 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 217 Şəxsi son istifadə üçün akvakultura məhsullarının istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Balinalar istisna olmaqla dəniz məməlilərinin, məsələn morjların, suitilərin 
tutulması (təsnifatın 122 və ya 213-cü qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
- Sənaye gəmilərində və ya sahil zavodlarında balıq, xərçəngkimilər və 
molyuskların emalı (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Gəmi və qayıqların tikintisi və təmiri (təsnifatın 121-ci qrupu və ya 22-ci 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- Balıq, xərçəngkimilər və ya molyuskların emalı (təsnifatın 127 və ya 227-
ci qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
- Əyləncə məqsədilə balıq ovu (təsnifatın 8-ci əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün):  
- Okean və sahil sularında balıq ovu  
- Dəniz xərçəngkimilərinin və molyuskların toplanılması   
- Dəniz su heyvanlarının: tısbağalar, tunikatlar, dəniz kirpiləri və s. toplanılması  
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217 Şəxsi son istifadə üçün akvakultura məhsullarının istehsalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, suda yaşayan 
orqanizmlərin istehsalını ətraf mühitin təbii tutumundan daha çox artırmaq 
üçün hazırlanmış üsullardan istifadə etməklə (məsələn, qidalanma və 
yırtıcılardan qorunma) su bioresurslarının (balıq, molyusklar, 
xərçəngkimilər, bitkilər, timsahlar, alliqator və amfibiyalar) süni yaradılmış 
məskunlaşma şəraitində kultivasiyası və ya yetişdirilməsi ilə bağlı (hasilatı 
daxil olmaqla) istehsal prosesləri üçün nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə aiddir.  
- Akvakultura və ya balıqyetişdirmə  
- ISIC rev. 4, A seksiyası, 03 bölməsi, 032 – “Akvakultura” qrupunda izah 
edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Balıqyetişdirmə  
- Şirin su və dəniz akvakulturası  
- Balıqçılıq/su təsərrüfatı: Yetişdirmə, böyütmə  
- Balıqçılıq/su təsərrüfatı: Çay yataqlarının təmizlənməsi, qidalandırma  
- Balıqçılıq qayıqlarının və avadanlıqlarının, alətlərinin, balıq torlarının 
təmiri, baxımı və istismarı  
- Balıqçılıq/su təsərrüfatı ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 122 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə heyvanların 
yetişdirilməsi 
- 124 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə balıq ovu  
- 125 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə akvakultura 
məhsullarının yetişdirilməsi 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı 
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- Balinalar istisna olmaqla dəniz məməlilərinin, məsələn morjların, suitilərin 
tutulması (təsnifatın 122 və ya 213-cü qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
- Sənaye gəmilərində və ya sahil zavodlarında balıq, xərçəngkimilər və 
molyuskların emalı (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Gəmi və qayıqların tikintisi və təmiri (təsnifatın 121-ci qrupu və ya 22-ci 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- Balıq, xərçəngkimilər və ya molyuskların emalı (təsnifatın 127 və ya 227-
ci qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
- Əyləncə məqsədilə balıq ovu (təsnifatın 8-ci əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Balıqyetişdirmə zavodlarına nəzarət edilməsi  
- Balıqların yetişdirilməsi   

  

218 Şəxsi son istifadə üçün mədənçıxarma sənayesi məhsullarının 
hasilatı 

İzah Əsasən bərk zərrəciklər şəklində təbiətdə rast gəlinən faydalı qazıntıların 
(kömür, filiz və dağ süxurları) hasilatı üzrə şəxsi son istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş fəaliyyətlərə aid edilir. Bu qrup xam materialların satış üçün 
hazırlanmasına yönəlmiş əlavə fəaliyyətləri də nəzərdə tutur, məsələn, filizin 
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əzilməsi, xırdalanması, təmizlənməsi, qurudulması, çeşidlənməsi, 
toplanması və bərk yanacağın aqlomerasiyası.   
- ISIC rev. 4, Bölmə B –  “Mədənçıxarma” bölməsində izah edilən iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Duz hasilatı  
- Daş plitələrin emalı    
- Kömür hasilatı    
- Daşların parçalanması və xırdalanması   
- Gil, çınqıl və qum hasilatı   
- Torf hasilatı   
- Mədənçıxarma sahəsində digər fəaliyyətlər   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 126 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə mədənçıxarma 
sənayesi məhsullarının hasilatı 

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Şəxsi istifadə üçün emal edilməmiş duzun toplanması  
- Daş karxanasından kənarda qayaların yonulması   
- Torfun hasilatı  

  

22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların/malların 
istehsalına aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- 222 Şəxsi son istifadə üçün toxuculuq məmulatları, geyim, dəri və oxşar 
məhsulların istehsalı və emalı 
- 223 Şəxsi son istifadə üçün ağac və ağac qabığından məmulatların 
istehsalı və emalı 
- 224 Şəxsi son istifadə üçün kərpicin, beton lövhələrin, içiboş blokların və 
plitələrin istehsalı və emalı 
- 225 Şəxsi son istifadə üçün dərman və bitki mənşəli preparatların istehsalı 
və emalı 
- 226 Şəxsi son istifadə üçün metal və metal məmulatlarının istehsalı və 
emalı 
- 227 Şəxsi son istifadə üçün digər materiallardan istifadə etməklə 
məmulatların istehsalı və emalı 
- 229 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı ilə əlaqədar 
materialların əldə edilməsi, məhsulların utilizasiyası və digər fəaliyyət 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 21 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və 
mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalı 

- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

- 24 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün su və yanacaq təchizatı 

- 25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 
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221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulan qida məhsulları, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı ilə bağlı bütün fəaliyyət növlərinə aiddir. 
- Qida məhsullarının istehsalı ət, balıq, xərçəngkimilər və molyusklar, meyvə 
və tərəvəz emalı və konservləşdirilməsi məsələlərini; bitki və heyvan 
yağlarının, süd və süd məhsullarının, taxıl məhsullarının, nişasta və nişasta 
məhsullarının, çörək məhsullarının, şəkər, kakao, şokolad və şəkərli 
qənnadı məmulatlarının, makaron, əriştə, kuskus və oxşar un 
məmulatlarının, hazır yeməklərin; hazır heyvan yemlərinin istehsalını 
nəzərdə tutur. 
- İçki istehsalı spirtli içkilərin distillə edilməsini, saflaşdırılmasını və 
qarışdırılmasını; şərab, səməni likörləri və səməni istehsalı; alkoqolsuz 
içkilərin; mineral suların və digər şüşə qablaşdırma sularının istehsalını 
əhatə edir. 
- ISIC rev. 4, C seksiyası, 10, 11 və 12-ci bölmələrdə təsvir olunan iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Ət və ət məhsullarının istehsalı, emalı və konservləşdirilməsi: ətin 
doğranması, soyulması, hisə verilməsi, qurudulması, duza qoyulması, 
saxlanılması və s.   
- Süd məhsullarının istehsalı: süd emalı, kərə yağı, qarğıdalı, pendir, 
kəsmik, zərdab, qaymaq və s. istehsalı   
- Balıq və balıq məhsullarının emalı və konservləşdirilməsi: hisəvermə, 
qurutma, duzaqoyma və s. ; balıq ununun istehsalı    
- Meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi:  turşuyaqoyma, 
duzlama, qurutma, qovurma, üyütmə, yağın preslənməsi/istehsalı, cem və 
jele hazırlama; konservləşdirmə və qablaşdırma, həmçinin bunlarla əlaqəli 
bütün fəaliyyətlər, məsələn, giləmeyvələrin təmizlənməsi, mürəbbə və ya 
şirənin qaynadılması   
- Taxılın emalı: Taxılın qabıqdan çıxarılması, qurudulması, üyüdülməsi   
- Unun, dəyirman-ding məhsullarının, nişasta və nişasta məhsullarının, 
həmçinin hazır heyvan yemlərinin istehsalı   
- Pivə istehsalı və digər içkilərin, şərabların və ya spirtli içkilərin istehsalı   
- Çörəyin, tortun, düyü kökələrinin, qənnadı məmulatlarının, piroqların, 
peçenyelərin bişirilməsi   
- Əriştə, makaron məmulatlarının və bənzər məhsulların istehsalı   
- Konfetlərin, karamelin, şokoladın və digər şəkərli qənnadı məmulatlarının 
hazırlanması   
- Tumların, qoz-fındığın qovrulması   
- Qəhvə dənələrinin qovrulması, üyüdülməsi   
- Yeyinti məhsullarının, içki və tütün məmulatlarının emalı ilə əlaqəli digər 
fəaliyyətlər   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Satış üçün qida məhsulları, içki və tütün məmulatlarının istehsalı, emalı 
(təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Çiy süd istehsalı (təsnifatın 123 və ya 212-ci qrupları üzrə fəaliyyətlər)  
- Birbaşa istehlak üçün yeməyin hazırlanması (təsnifatın 31-ci bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Tortun bişirilməsi  
- Cemin hazırlanması   
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- Tütünün kəsilməsi və yenidən qurudulması   
- Turşunun hazırlanması   
- Balığın qurudulması   

  

222 Şəxsi son istifadə üçün toxuculuq məmulatlarının, geyim, dəri və oxşar 
məhsulların istehsalı və emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş toxuculuq, geyim, dəri və 
əlaqədar məhsulların istehsalına, emalına aid edilir. 
- Toxuculuq məmulatlarının istehsalı, parçaların hazırlanmasını və 
əyirilməsini, toxunmasını və işlənməsini; trikotaj və toxunma parçaların, 
hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalını nəzərdə tutur 
- Geyim istehsalı, xəz geyimləri və xəz məmulatları da daxil olmaqla geyim; 
trikotaj və qarmaqcıqla toxunmuş geyim istehsalını nəzərə tutur. 
- Dəri və əlaqədar məhsulların istehsalı dəri aşılanmasını və emalını; 
çamadan, əl çantası, sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatlarının istehsalını; 
xəzin emalı və rənglənməsini və ayaqqabı istehsalını nəzərdə tutur. 
- ISIC rev. 4, C seksiyası, 13, 14 və 15-ci bölmələrdə təsvir edilən iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Toxuculuq məmulatlarının əyrilməsi, toxunması, emalı   
- Yorğan, xalı, yastıq, əski/toz parçası kimi toxuculuq məmulatlarının 
istehsalı, toxuma, hörmə və s. yollarla xalça və ya həsir hazırlamaq, tikmə 
və əl işləri    
- Geyim istehsalı   
- Dəri emalı və dəri istehsalı, dərinin aşılanması və işlənməsi   
- Ayaqqabı, əl çantası, çamadanların hazırlanması   
- Toxuculuq məmulatlarının istehsalı, geyim, dəri və əlaqəli məhsulların 
istehsalı ilə əlaqədar digər fəaliyyətlər   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Satış üçün toxuculuq məmulatlarının, geyim, dəri və əlaqəli məhsulların 
istehsalı, emalı, həmçinin əl işləri (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr: 
- Həyat yoldaşı üçün kostyumun tikilməsi   
- Puloverin toxunması   
- Şəxsi istifadə üçün xalçanın hazırlanması   

  

223 Şəxsi son istifadə üçün ağac və ağac qabığından məmulatların 

istehsalı və emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ağac və ağac qabığından 
məmulatların istehsalı və emalına aiddir. 
- Bu qrup, ağacların mişarlanmasını və yonulmasını; ağacdan, mantardan, 
samandan məmulatlar və hörgü materiallarının istehsalını; şpon və ağac 
lövhələrinin istehsalını; inşaat və xarratlıq məmulatlarının istehsalını; taxta 
qabların istehsalını; ağacdan digər məmulatların istehsalını; mebel 
istehsalını nəzərdə tutur. 
- ISIC rev. 4, C seksiyası,  16 və 31-ci bölmələrdə təsvir olunan iqtisadi 
fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Mebel, armatura və ya interyer, heykəlcik və digər bəzək əşyaları da daxil 
olmaqla ağacdan məmulatların hazırlanması  
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- Ağacın kəsilməsi, oyulması, cilalanması, laklanması, rənglənməsi, 
yığılması  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Satış üçün ağac və ağac qabığından məmulatların və əl işlərinin 
hazırlanması, emalı (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Ağacların kəsilməsi və istehsalı (təsnifatın 122 və ya 214-cü qrupları üzrə 
fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Masa düzəltmək üçün ağacın kəsilməsi   
- Çərçivənin oyulması   
- Şəxsi istifadə üçün kiçik mebelin hazırlanması 

  

224 Şəxsi son istifadə üçün kərpicin, beton lövhələrin, içiboş blokların və 
plitələrin istehsalı və emalı 

Izah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş kərpicin, beton plitələrin, 
içiboş blokların, plitə və digər qeyri-metal məhsullarının istehsalı və emalı 
nəzərdə tutulur. 
- ISIC rev. 4, C seksiyası, 23-cü bölmədə (ISIC 231 istisna olmaqla) təsvir 
edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Kərpiclərin, beton plitələrin, içiboş blokların, kirəmitlərin və s. hazırlanması, 
işlənməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Satış üçün kərpiclərin, beton plitələrin, içiboş blokların, plitələrin 
hazırlanması, emalı (təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- 128  Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyətləri 
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Şəxsi ev üçün kərpic istehsal etmək  

  

225 Şəxsi son istifadə üçün dərman və bitki mənşəli preparatların istehsalı 
və emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş dərman və bitki mənşəli 
preparatların hazırlanmasına və emalına aiddir. 
- Bu qrup əczaçılıq, dərman, kimyəvi və bitki məhsullarının hazırlanmasını 
nəzərdə tutur. 
- ISIC rev. 4, C seksiyası, 21-ci bölmədə təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə 
əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Dərman və bitki mənşəli preparatların hazırlanması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Satış üçün dərman və bitki mənşəli preparatların istehsalı, emalı (təsnifatın 
127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 932 Özünə tibbi qulluq 
- 942 Digərlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Homeopatik dərmanların hazırlanması 
- Ənənəvi dərmanların hazırlanması 
- Bitki mənşəli dərmanların hazırlanması 
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226 Şəxsi son istifadə üçün metal və metal məmulatlarının istehsalı və 
emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş metal və metal 
məmulatların və alətlərin istehsalına və emalına aid edilir. 
Metalların emalına ərimə və təmizlənmə; metaltökmə; dəmir döymə və 
ştamplama; qaynaq və termik kəsmə; naxış vurma; pardaxlama və cilalama 
aid edilir   
- ISIC rev. 4, C seksiyası,  24, 25, 28, 29, 30, 33-cü bölmələrdə təsvir olunan 
iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Metal emalı, o cümlədən: pəncərələr üçün dəmir məhəccərlərin, dəmir 
qapıların (darvazaların), avtomobil gövdələrinin hazırlanması  
- Maşın avadanlıqlarının, motorlu nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 
quraşdırılması   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 

Nümunələr Nümunələr (şəxsi istifadə üçün): 
- Kiçik metal alətlərin hazırlanması 
- Şəxsi maşınların təmiri 

  

227 Şəxsi son istifadə üçün digər materiallardan istifadə etməklə 
məmulatların istehsalı və emalı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş digər yerlərdə 
göstərilməyən və ya təsnifləşdirilməyən digər materiallardan istifadə 
edilməklə məhsulların və malların istehsalı və emalına aiddir. 
- ISIC rev. 4, C seksiyası, 17, 18, 20, 22, 26, 27 və 32-ci bölmələrdə və 231-
ci qrupda təsvir edilən iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli həyata keçirilən 
fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Qab-qacaqların, bıçaq və əl alətlərinin və digər metal məhsullarının 
hazırlanması (şəxsi son istifadə üçün) 
- Gildən, gipsdən və ya sementdən saxsı qabların, sobanın, bəzək 
əşyalarının və s. hazırlanması  
- Kağız və kağız məhsullarının, kağızdan bəzək əşyalarının hazırlanması    
- Sabun, ətir, şam və s. hazırlanması  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 222 Şəxsi son istifadə üçün toxuculuq məmulatları, geyim, dəri və oxşar 
məhsulların istehsalı və emalı 
- 223 Şəxsi son istifadə üçün ağacdan və ağac qabığından məmulatların 

istehsalı və emalı 
- 227 Şəxsi son istifadə üçün digər materiallardan istifadə edilməklə 
məmulatların istehsalı və emalı 
- Satış üçün digər materiallardan xırda məmulatların hazırlanması, emalı 
(təsnifatın 127-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  
- Zənbillərin, hörmə məmulatların və digər oxşar məhsulların istehsalı 
(təsnifatın 223-cü qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Şəxsi hamamxana üçün şüşə güzgü istehsalı   
- Uşaq üçün oyuncaq heyvanların düzəldilməsi   
- Zərgərlik məmulatlarının hazırlanması  
- Gildən sobaların hazırlanması  
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229 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı ilə əlaqədar 
materialların əldə edilməsi, məhsulların utilizasiyası və digər fəaliyyət 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş materialların əldə edilməsi 
və məhsulların utilizasiyası da daxil olmaqla, məhsulların istehsalı və emalı 
ilə əlaqədar digər fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- Şəxsi son istifadə üçün istehsal fəaliyyəti məqsədilə istifadə olunan 
materialların/ehtiyatların alınması/əldə edilməsi 
- Şəxsi son istifadə üçün istehsal fəaliyyəti məhsullarının utilizasiyası 
- İstirahət və ya əyləncə məqsədilə və ya hobbi ilə əlaqədar, istehsal 
olunmuş əl işlərinin, qida məhsullarının qarajda və ya həyətdə satışı  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- Satış üçün məhsulların istehsalı və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar 
materialların əldə edilməsi və məhsulların utilizasiyası (təsnifatın 129-cu 
qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Şəxsi vanna otağı üçün güzgü düzəltmək məqsədilə şüşə almaq - Şəxsi 
istifadə üçün pərdələrin tikilməsi məqsədilə parça almaq 

  

23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

İzah 230-cu qrupa bax 

  

230 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 

İzah Şəxsi kapitalın yığımı məqsədilə kərpic döşəmə, suvaq, şüşə salma, şüşə 
kəsmə, sanitar-texnik işləri, dülgərlik işləri, elektrik işləri, döşəmələrin 
cilalanması, xalçaların döşənməsi, həmçinin şəxsi son istifadə üçün 
binaların, yolların və digər tikililərin tikilməsi və təmiri kimi tikinti 
fəaliyyətlərinə aiddir. 
- ISIC rev. 4, F -“Tikinti” seksiyasında təsvir olunan iqtisadi fəaliyyətlərlə 
əlaqəli həyata keçirilən fəaliyyətlər 

Daxildir Daxildir: 
- Şəxsi kapitalın yığımı məqsədilə şəxsi evin tikilməsi 
- Şəxsi kapitalın yığımı məqsədilə evin, qarajın, damın yenidən qurulması, 
əsaslı təmiri kimi evdə aparılan əsaslı abadlıq və təmir işləri 
- Şəxsi kapitalın yığımı məqsədilə heyvan sığınacaqlarının və quş 
damlarının, təsərrüfat yerlərinin, hasarların, təsərrüfat məhsulları üçün 
anbarların, suvarma obyektlərinin tikintisi və təmiri 
- Şəxsi kapitalın yığımı məqsədilə tikinti və təmirlə bağlı digər müəyyən 
fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyəti  
- 331 Şəxsi yaşayış yerində şəxsin özü tərəfindən görülən abadlıq, texniki 
xidmət və təmir işləri 

Nümunələr Nümunələr (şəxsi kapitalın yığımı üçün): 
- Ev üçün hasarın tikilməsi  
- Şəxsi evin tikilməsi   
- Şəxsi evin əsaslı təmiri   
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24 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün su və yanacaq təchizatı 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş su və yanacağın 
yığılmasına aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi istifadə 
edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 
- 242 Şəxsi son istifadə üçün təbii və digər mənbələrdən suyun alınması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 21 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və 
mədənçıxarma sənayesi məhsullarının istehsalı 
- 22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 
- 25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 

  

241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi istifadə 
edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yanacaq kimi istifadə 
olunan odunun və digər təbii məhsulların yığılmasına aid edilir. 
- Quru ot, quru peyin, quru mamır, hind qozunun qabığı kimi yanacaq 
qismində istifadə olunan digər təbii məhsullar 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Qurumuş və ya yerə düşmüş budaqların yığılması və s.  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 123 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə meşə məhsullarının 
tədarükü 
- 214 Şəxsi son istifadə üçün meşə materialların tədarükü və meşəçilik 

Nümunələr Nümunələr: 
- Evi qızdırmaq məqsədilə tonqal üçün odunun yığılması (şəxsi son istifadə 
üçün) 

  

242 Şəxsi son istifadə üçün təbii və digər mənbələrdən suyun alınması 

İzah Əsasən şəxsi son istifadə üçün nəzərdə tutulmuş suyun yığılmasına, 
saxlanmasına, təmizlənməsinə və paylanmasına aid edilir. Su istənilən 
mənbədən əldə edilə bilər (təbii, su kəməri və s.) 

Daxildir Daxildir (şəxsi son istifadə üçün): 
- Suyun yığılması  
- Suyun emalı, təmizlənməsi, dezinfeksiya edilməsi 
- Suyun saxlanması  
- Fərqli məqsədlər üçün suyun paylanması  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur:  
- 325 Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı  

Nümunələr Nümunələr (şəxsi son istifadə üçün): 
- Paltar yumaq üçün suyun gətirilməsi  
- Suyun daşınması   
- Çaylardan, göllərdən, quyulardan və s. suyun yığılması   
- Yağış suyunun yığılması   
- Su təchizatı məqsədləri üçün suyun təmizlənməsi   
- Sənaye və digər məqsədlər üçün suyun təmizlənməsi   
- Ev təsərrüfatlarında istifadə üçün dəniz və ya qrunt sularının 
duzsuzlaşdırılması    
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25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət 
edilməsi 

İzah 250-ci qrupa bax 

  

250 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət 
edilməsi 

İzah Əsasən şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət 
edilməsinə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- Motorlu nəqliyyat vasitələrinin, əllə və pedalla idarə edilən nəqliyyat 
vasitələrinin, at arabalarının və s.; yelkənli/avarçəkən qayıqların, barjların 
və s.; təyyarələrin idarə edilməsi 
- Malların yüklənməsi və daşınması  
- Nəqliyyat vasitələrinə, qayıqlara və s. texniki xidmət və təmir 
- Sərnişinlərin, yükün gözlənilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 181 İşlə əlaqədar səyahət 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar malların və ya şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya 
onların müşayiət edilməsi 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 

Nümunələr Nümunələr: 
- Şəxsi hamamxananın güzgüsü üçün şüşə gətirmək məqsədilə taksi tutmaq 
- Malların istehsal olunduğu yerə getmək üçün avtomobil, avtobus və ya 
ictimai nəqliyyat gözləmək 
- Şəxsi qapının yığılması üçün meşədən ağac daşımaq 

  

3 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

İzah   Şəxsi son istifadə üçün xidmətlərin göstərilməsi üzrə fəaliyyətlərə aid edilir 
(4-cü əsas bölmədə təsnifləşdirilən ev təsərrüfatı və ya ailə üzvlərinə qulluq 
göstərilməsi üzrə haqqı ödənilməyən xidmətlər istisna olmaqla). 
- “Xidmətlər”in göstərilməsi aşağıdakıları əhatə edir: 
- (i) ev təsərrüfatının idarə edilməsi və onun mühasibatlıq işləri, 
məhsulların satın alınması və/və ya daşınması; 
- (ii) yeməklərin hazırlanması və/və ya süfrəyə verilməsi, ev təsərrüfatı 
tullantılarının atılması və yenidən təkrar emalı; 
- (iii) şəxsi yaşayış yerinin və ya binaların, uzunmüddətli istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuş malların və sair malların təmizlənməsi, bəzədilməsi, 
saxlanılması və bağçılıq;  
- (iv) ev heyvanlarına qulluq; 
(v) uşaqlara qulluq və təlim tərbiyə, yaşlılar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və 
ya sair ev təsərrüfatı və ailə üzvlərinin və s. harasa aparılması və onlara 
qulluq göstərilməsi (təsnifatın 4-cü əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- “Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri” dedikdə, qan qohumluğu, övladlığa 
götürmə və ya evlilik üzrə müəyyən dərəcədə qohumluq əlaqəsi olan “digər 
ev təsərrüfatlarında yaşayan ev təsərrüfatı üzvləri və onunla əlaqəli ailə 
üzvləri” başa düşülür.  
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- Qeyd: 1-ci əsas bölmə ilə müqayisədə bu fəaliyyət bölmələrində iş vaxtı 
rejiminin  bir qayda olaraq daha qeyri-rəsmi və ya sərbəst olduğu güman 
edilir. Beləliklə, bu bölmə qısa fasilələr və nahar üçün fasilələr olan xüsusi 
qrupları əhatə etmir. İşdəki belə fasilələrlə əlaqədar fəaliyyətlər müvafiq 
bölmədə təsnifləşdirilir;  məsələn, qəlyanaltı  921 - Yemək yemək/qəlyanaltı 
etmək bölməsi altında təsnifləşdirilir. 

Daxildir  
 

Daxildir: 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara 
qulluq   
-  33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq 
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
-   39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 
- 4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
 -  5 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 

  

31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qida və yeməklərin hazırlanması və bu 
sahə ilə əlaqəli bütün fəaliyyətlərə aid edilir.  

Daxildir  Daxildir: 
- 311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 
- 312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- 313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik işlərinin 

aparılması 
- 314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və 

konservləşdirilməsi 
-  319 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli digər 
fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 

məmulatlarının istehsalı və emalı 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara 

qulluq      
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq 
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi  
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 

əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri  
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- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qidanın (yeməklərin/qəlyanaltıların) 
hazırlanmasına aid edilir. 

Daxildir  Daxildir: 
- Yeməyin bişirilməsi 
- Bəzi qidaların qızdırılması 
- Şəxsin öz uşaqları üçün yemək, qəlyanaltı, içki hazırlaması 
- Qəhvənin, qəlyanaltıların, iştahaaçan yüngül spirtli içkilərin, yeməklərin 
və s. hazırlanması 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 221 Şəxsi son istifadə üçün qida məhsullarının, içki və tütün 
məmulatlarının istehsalı və emalı 
- 312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- 313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik işlərinin 
aparılması  
- 314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və  
konservləşdirilməsi 
 -  511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr: Nümunələr: 
- Şam yeməyinin bişirilməsi 
- Ailə üçün naharın hazırlanması 

  

312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 

İzah  Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
 -  Qidanın süfrəyə verilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 
- 313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik işlərinin 
aparılması 
- 314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və 
konservləşdirilməsi 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr  Nümunələr: 
Ailə üçün yeməyin süfrəyə verilməsi 

  

313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik işlərinin 
aparılması 

İzah   Qidanın hazırlanması ilə əlaqədar qabların və s. yuyulmasından əvvəl və 
sonrakı, məsələn, qabların qurudulması və yığışdırılması ilə bağlı olan 
fəaliyyətlərə aid edilir.  

Daxildir  Daxildir: 
- Qabların yuyulması 
- Masanın təmizlənməsi 
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İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 
- 312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- 314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və 
konservləşdirilməsi 

- 321 Yaşayış yerlərində daxili təmizlik işlərinin görülməsi 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr: Nümunələr: 
- Qabyuyan maşının doldurulması və boşaldılması 
- Səhər yeməyindən/nahardan/qəlyanaltılardan/şam yeməyindən/ 
qəhvədən sonra masanın təmizlənməsi 
- Boşqabların yuyulması 
- Yeməkdən sonra mətbəxin təmizlənməsi  

  

314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və 
konservləşdirilməsi 

İzah   Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və 
konservləşdirilməsinə aid edilir. 

Daxildir  Daxildir: 
- Giləmeyvələrin konservləşdirilməsi üçün çeşidləndirilməsi 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 
- 312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- 313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik işlərinin 
aparılması 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr  Nümunələr: 
- Qidanın yenidən soyuducuya qoyulması 
- Tərəvəzlərin/meyvələrin, konservlərdirilmiş pomidorların təmizlənməsi 

  

319 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli digər 
fəaliyyətlər 

İzah   Yeməklərin bişirilməsi üçün ocağın yandırılması və ya sobaya qulluq da 
daxil olmaqla, digər qruplara daxil edilməyən yeməklərin hazırlanması və bu 
sahə ilə əlaqəli bütün fəaliyyətlərə aid edilir.  

Daxildir  Daxildir: 
- Ocağın yandırılması 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 
- 312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- 313 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra təmizlik işlərinin 
aparılması 
- 314 Ərzaq ehtiyatlarının saxlanılması, çeşidləndirilməsi və 
konservləşdirilməsi 
- 325 Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
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Nümunələr  Nümunələr:  
- Ocağın yandırılması 
- Sobanın yandırılması 

  

32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq  

İzah   Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq 
edilməsinə aid edilir. 

Daxildir: Daxildir: 
- 321 Yaşayış yerlərində daxili təmizlik işlərinin görülməsi 
- 322 Yaşayış yerlərindən kənarda təmizlik işlərinin görülməsi 
- 323 Zibilin atılması və təkrar emalı  
- 324 Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə, bağa, ot örtüyünə və s. 
qulluq 

- 325 Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı 
- 329 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara 
qulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur: 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq 
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri  
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

321 Yaşayış yerlərində daxili təmizlik işlərinin görülməsi 

İzah   Yaşayış yerinin daxilinin təmizlənməsinə və saxlanılmasına aid edilir. 

Daxildir  Daxildir:  
- Otaqların, hamamxananın, mətbəxin və s. mütəmadi təmizlənməsi 
- Süpürmə, yuma, təmizləmə, yataqların düzəldilməsi, qaydaya salınması, 
tozunun alınması, pəncərələrin silinməsi, evin nizama salınması 
- Döşəmənin və mebelin cilalanması 
- Mövsümi təmizləmə 
- Təmirdən sonra təmizləmə 
- Qonaqlardan əvvəl/sonra təmizləmə 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 322 Yaşayış yerlərindən kənarda təmizlik işlərinin görülməsi 
- 323 Zibilin atılması və təkrar emalı 
- 324 Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə, bağa, ot örtüyünə və s. 
qulluq  
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr  Nümunələr:  
- Döşəmələrin cilalanması 
- Uşaq otağının qaydaya salınması 
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322 Yaşayış yerlərindən kənarda təmizlik işlərinin görülməsi 

İzah   Yaşayış yerlərindən kənarda küçənin təmizlənilməsinə aid edilir. 

Daxildir  Daxildir:  
- Qarajın, həyətin, hovuzun, fasadın, səkinin və qazonun, fligelin və s. 
təmizlənməsi 
- Yarpaqların dırmıqlanması, qarın təmizlənməsi 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 321 Yaşayış yerlərində daxili təmizlik işlərinin görülməsi 
- 323 Zibilin atılması və təkrar emalı 
- 324 Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə, bağa, ot örtüyünə və s. 
qulluq 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr  Nümunələr:  
- Giriş yolunun süpürülməsi 

  

323 Zibilin atılması və təkrar emalı 

İzah   Zibilin atılmasına və təkrar emalına aid edilir. 

Daxildir  Daxildir:  
- Zibilin çeşidləndirilməsi 
- Zibilin daşınması 

İstisna 
olunur  

İstisna olunur: 
- 129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 139 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bağlı məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr  Nümunələr:  
- Zibilin çeşidləndirilməsi 
- Kağızların, butulkaların, tənəkə qutularının və s. ayrılması 
- Zibilin, tullantının daşınması 
- Böyük ölçüdə olan zibillərin tullantı sahəsinə daşınması 

  

324 Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə, bağa, ot örtüyünə və s. 
qulluq 

İzah   Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə qulluq göstərilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə qulluq 
- Bağa qulluq, yaşıllaşdırma, ağac budama, həyətə, qazona qulluq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 121 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının becərilməsi 
- 211 Şəxsi son istifadə üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi və 
bostançılıq 
- 322 Yaşayış yerlərindən kənarda təmizlik işlərinin görülməsi 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
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Nümunələr Nümunələr:  
- Bitkilərin suvarılması 
- Otun biçilməsi  
- Bağda ağacların əkilməsi 
- Kölgələnmək üçün şəxsi evdən kənarda ağacların əkilməsi 

  

325 Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı 

İzah  Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı ilə əlaqədar 
fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
 - Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 241 Ev təsərrüfatları və ya şəxsi son istifadə üçün yanacaq kimi istifadə 
edilən odunun və digər təbii məhsulların yığılması 
- 242 Şəxsi son istifadə üçün təbii və digər mənbələrdən suyun alınması 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Su qazanının yoxlanılması 
- Saunanın qızdırılması  
- Su qazanının yandırılması 
- Qızdırıcı materialın hazırlanması 
- Hamam üçün suyun isidilməsi 
- Zirzəmiyə düşərək su qazanına odunun qoyulması 

  

329 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara 
qulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin 
təmizlənməsi və onlara qulluqla əlaqədar sair fəaliyyət növlərinə aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- Evdə, bağ evində müxtəlif növ işlərin görülməsi 
- Pərdələrin asılması 
- Poçt qutusundan məktubların götürülməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 321 Yaşayış yerlərində daxili təmizlik işlərinin görülməsi 
- 322 Yaşayış yerlərindən kənarda təmizlik işlərinin görülməsi  
- 323 Zibilin atılması və təkrar emalı 
- 324 Yaşayış yerləri daxilində/xaricində bitkilərə, bağa, ot örtüyünə və s. 
qulluq  

- 325 Sobaya, buxar qazanına, buxarıya qulluq və su təchizatı 

  

33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 

İzah  Şəxsi yaşayış yerinin, şəxsi və ev əşyalarının dekorasiya işlərinə, texniki 
xidmətinə və təmirinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 331 Şəxsi yaşayış yerində şəxsin özü tərəfindən görülən abadlıq, texniki 
xidmət və təmir işləri 
- 332 Şəxsi və ev əşyalarının, o cümlədən İKT avadanlığının quraşdırılması, 
ona qulluq edilməsi və təmiri  
- 333 Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri 
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- 339 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
-  31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara 
qulluq 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq  
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

331 Şəxsi yaşayış yerində şəxsin özü tərəfindən görülən abadlıq, texniki 
xidmət və təmir işləri 

İzah  Şəxsi yaşayış yerinin abadlaşdırılması və təmiri üçün şəxsin özü tərəfindən 
müstəqil görülən fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Tavanın, döşəmənin, divarların rənglənməsi, evin damında kiçik təmir 
işlərinin görülməsi, suvaq çəkilməsi, dülgərlik işi, sanitar-texniki işlər, elektrik 
xətlərinin quraşdırılması   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyəti  
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Qonaq otağının divarlarının rənglənməsi 
- Rəsmlərin çəkilməsi və sənət əsərləri ilə şəxsi evlərin bəzədilməsi  
- Uşaq yataq otağının bəzədilməsi 
- Divar kağızının yenidən çəkilməsi 
- Divarların üzərinə yaş gilin vurulması 
- Buxar qazanının və s. təmir edilməsi 

  

332 Şəxsi və ev əşyalarının, o cümlədən İKT avadanlığının quraşdırılması, 
ona qulluq edilməsi və təmiri 

İzah  Şəxsi və ev əşyalarının, o cümlədən informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları (İKT) və media avadanlığının quraşdırılmasına, servisinə və 
təmirinə aid edilir. 

Daxildir: Daxildir:  
- Məişət avadanlıqlarının, mebel və sair uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş malların təmizlənməsi, servisi, təmiri 
- Kompüterlərin və ya sair cihazların quraşdırılması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
-  333 Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri 
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- 344 Geyim və ayaqqabılara qulluq və təmir; ayaqqabının təmizlənməsi və 
parıldadılması 
-  37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
-  511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- İş masasının quraşdırılması 
- Paltaryuyan maşının quraşdırılması 
- Şəxsi notbukun təmir edilməsi 
- Çap qurğusunun quraşdırılması 
- Playstation/Xbox-un quraşdırılması 

  

333 Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri 

İzah   Ev təsərrüfatlarının və ailə üzvlərinin nəqliyyat vasitəsinin texniki xidməti və 
təmiri üçün şəxsin özü tərəfindən müstəqil görülən fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Avtomobillərin, motosikletlərin, velosipedlərin və s. təmizlənməsi, 
yağlanması, digər texniki xidməti və onların təmiri 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 227 Şəxsi son istifadə üçün digər materiallardan istifadə etməklə 
məmulatların istehsalı və emalı  
-  511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Avtomobilin təkərlərinin havasının yoxlanılması   
- Otbiçən maşına xidmət göstərilməsi 
- Avtomobilin mühərrikinin yağının və süzgəclərinin dəyişdirilməsi 
- Sınmış ventilyatorun kəmərinin əvəz edilməsi  

  

339 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
ilə əlaqəli digər fəaliyyətlər 

İzah  Digər qruplara daxil edilməyən şəxsin özü tərəfindən müstəqil görülən 
dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri ilə əlaqəli digər fəaliyyətlərə aid 
edilir. 

Daxildir  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 331 Şəxsi yaşayış yerində şəxsin özü tərəfindən görülən abadlıq, texniki 
xidmət və təmir işləri 
- 332 Şəxsi və ev əşyalarının, o cümlədən İKT avadanlığının quraşdırılması, 
ona qulluq edilməsi və təmiri 
- 333 Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri 

  

34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq 

İzah  Ev təsərrüfatlarının və ailə üzvləri üçün toxuculuq məmulatlarına və 
ayaqqabılara qulluq və onların təmirinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 341 Əl ilə/maşınla yuma 
- 342 Qurutma; asma 
- 343 Ütüləmə/qatlama 
- 344 Geyim və ayaqqabılara qulluq və təmir; ayaqqabının təmizlənməsi və 
parıldadılması  
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- 349 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluqla bağlı digər 
fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq 
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri  
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

341 Əl ilə/maşınla yuma 

İzah  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün toxuculuq məmulatlarının və geyimin 
təmizlənməsi ilə əlaqədar fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Əl ilə yuma, paltaryuyan maşının doldurulması və boşaldılması, paltarları 
çeşidləyərək yuma 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
-  136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
-  342 Qurutma; asma 
-  343 Ütüləmə/qatlama 
-  511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
Paltaryuyan maşının işlədiyi zaman daxil edilmir. Respondent bu müddət 
ərzində gördüyü işlər barədə məlumat verməlidir.  

Nümunələr Nümunələr:  
- Əl ilə yuma, islatma, yaxalama 
- Paltarların çeşidlənməsi  

  

342 Qurutma; asma 

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün toxuculuq məmulatlarının və geyimin 
qurudulması ilə bağlı fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Paltarların asılması 
- Qurutma/sıxma 
- Paltarların ipdən götürülüb içəri gətirilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
-  136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
-  341 Əl ilə/maşınla yuma 
-  343 Ütüləmə/qatlama 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
Paltar qurudan işlədiyi zaman daxil edilmir. Respondent bu müddət ərzində 
gördüyü işlər barədə məlumat verməlidir. 

Nümunələr Nümunələr:  
- Paltarların asılması 
- Quruducu maşına paltarların yerləşdirilməsi 
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343 Ütüləmə/qatlama 

İzah  Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün toxuculuq məmulatlarının və geyimin 
ütülənməsi, sıxılması və qatlanması ilə əlaqədar fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Ütüləmə və sıxma  
- Ütüləmə və sıxma ilə əlaqəli işlər 
- Qatlama   

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 341 Əl ilə/maşınla yuma 
- 342 Qurutma; asma 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Camaşırların dolaba/siyirtməyə qoyulması 
- Geyimlərin çeşidlənməsi/qatlanması 
- Köynəyin ütülənməsi 
- Döşəkağıların qatlanılması və dolaba qoyulması 

  

344 Geyim və ayaqqabılara qulluq və təmir; ayaqqabının təmizlənməsi və 
parıldadılması  

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün geyim və ayaqqabıların təmiri və onlara 
qulluq etməklə bağlı fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Geyim və ayaqqabıların təmiri 
- Sair toxuculuq məmulatlarının, döşəklərin, süfrələrin, pərdələrin və s. təmiri  
- Ayaqqabının parıldadılması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 127 Ev təsərrüfatı müəssisələrində satış məqsədilə məhsulların istehsalı 
və emalı 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 22 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Ayaqqabının təmiri və parıldadılması 
- Mövsümi geyimlərin dolaba qoyulması 
- Toxuculuq məmulatlarının hazırlanması və onlara qulluq 
- Zəncirbəndin dəyişdirilməsi 
- Ayaqqabıların təmizlənməsi 

  

349 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluqla bağlı digər 
fəaliyyətlər 

İzah       Digər qruplara daxil edilməyən toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara 
qulluqla bağlı sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 341 Əl ilə/maşınla yuma 
- 342 Qurutma; asma 
- 343 Ütüləmə/qatlama 
- 344 Geyim və ayaqqabılara qulluq və təmir; ayaqqabının təmizlənməsi və 
parıldadılması 
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35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 

İzah  Ev təsərrüfatının idarə edilməsinə aid edilir. Fəaliyyətlər evdə və ya evdən 
kənarda həyata keçirilə bilər. 

Daxildir 
 

Daxildir:  
- 351 Ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsi 
- 352 Ev təsərrüfatında büdcənin tərtibi, planlaşdırma, vəzifə və 
fəaliyyətlərin təşkili 
- 359 Ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq 
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq  
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

351 Ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsi 

İzah   Şəxsi ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsinə sərf olunan vaxta aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- İcarənin, kommunal xidmətlərin, kabel televiziyasının, internetin haqqının 
və s. ödənilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 372  Xidmətlərin satın alınması/istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- İnternet haqqının onlayn ödənilməsi 
- Elektrik hesablarının ödənilməsi  
- Yanacaq və ya mavi qaz borcunun ödənilməsi 

  

352 Ev təsərrüfatında büdcənin tərtibi, planlaşdırma, vəzifə və 
fəaliyyətlərin təşkili 

İzah   Ev təsərrüfatında büdcənin tərtibinə, planlaşdırılmasına, vəzifə və 
fəaliyyətlərin təşkilinə aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- Aylıq büdcənin planlaşdırılması 
- Tətillərin planlaşdırılması 
- Ev işlərinin planlaşdırılması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 351 Ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsi 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
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- Ailəvi səyahətin planlaşdırılması 
- Ev təsərrüfatı xərcləri üçün borc götürülməsi  
- Ödənişlərin təşkil edilməsi 

  

359 Ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah  Digər qruplara daxil edilməyən ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi ilə 
əlaqədar sair fəaliyyətlərə aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- Konkret fəaliyyətlər qeyd edilmədikdə, yaşamaq üçün yeni yaşayış yerinə  
köçmək  
- Əmlakın, o cümlədən maşının satılması, əldən çıxarılması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 139 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bağlı məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 351 Ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsi 
- 352 Ev təsərrüfatında büdcənin tərtibi, planlaşdırma, vəzifə və 
fəaliyyətlərin təşkili 
- 371 Malların satın alınması və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 372 Xidmətlərin satın alınması / istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- Almaq üçün əmlakın axtarılması (təsnifatın 371-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr:  
- Otaqlarda mebelin yerinin dəyişdirmək 
- Avtomobili qaraja qoymaq 
- Yeni yaşayış yerinə köçmək 
- Qablaşdırmanı/bağlamanı açmaq 
- Avtomobili satmaq 
- Avtomobili satmaq üçün elan hazırlamaq 
- Xarab paltaryuyan maşınları, mikrodalğalı sobaları atmaq 

  

36 Ev heyvanlarına qulluq  

İzah   Ev təsərrüfatının və ya ailə üzlərinin heyvanlarına qulluq göstərilməsinə aid 
edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 361 Ev heyvanlarına gündəlik qulluq 
- 362 Baytarlıq və ya heyvanlara qulluqla bağlı digər xidmətlərdən istifadə 
(heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, bayram günlərində və ya 
adi gündəlik qulluq) 
- 369 Ev heyvanlarına qulluqla bağlı digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq 
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq 
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
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- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- Ev heyvanları üçün bazarlıq (təsnifatın 37-ci bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- Ev heyvanlarına qulluqla bağlı səyahət və gözləmə vaxtı (təsnifatın 38-ci 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  

  

361 Ev heyvanlarına gündəlik qulluq  

İzah   Ev heyvanlarının yemlənməsi, baxımı, gəzdirilməsi, oyun oynanılması və 
təlimi kimi ev heyvanlarına qulluqla bağlı gündəlik fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Yemləmə, təmizləmə, baxım, gəzinti, təlim və ev heyvanları ilə oyun 
oynanılması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 362 Baytarlıq və ya heyvanlara qulluqla bağlı digər xidmətlərdən istifadə 
(heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, bayram günlərində və ya 
adi gündəlik qulluq) 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Akvariumun təmizlənməsi  
- İtin gəzdirilməsi 
- Ev heyvanları üçün yeməyin hazırlanması  
- Ev heyvanlarının təlimi 
- Pişiklə oyun oynanılması 

  

362 Baytarlıq və ya heyvanlara qulluqla bağlı digər xidmətlərdən istifadə 
(heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, bayram günlərində 
və ya adi gündəlik qulluq) 

İzah   Heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, bayram günlərində və ya 
adi gündəlik qulluq kimi baytarlıq xidmətlərindən və ya ev heyvanlarına sair 
qulluq xidmətlərindən istifadə edilməsinə aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- Baytarlıq xidmətlərindən istifadə edilməsi   
- Heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, bayram günlərində və ya 
adi gündəlik qulluq daxil olmaqla, ev heyvanlarına göstərilən sair qulluq 
xidmətlərindən istifadə edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 361 Ev heyvanlarına gündəlik qulluq 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr:  
- Baytara baş çəkilməsi  

  

369 Ev heyvanlarına qulluqla bağlı digər fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən ev heyvanlarına qulluq göstərilməsi ilə 
əlaqədar sair fəaliyyətlər aid edilir. 

Daxildir   
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 361 Ev heyvanlarına gündəlik qulluq  
- 362 Baytarlıq və ya heyvanlara qulluqla bağlı digər xidmətlərdən istifadə 
(heyvanların təmizlənməsi, tövlədə saxlanılması, bayram günlərində və ya 
adi gündəlik qulluq) 

  

37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün istehlak və investisiya yönümlü malların 
və xidmətlərin satın alınmasına aid edilir. 
- Bu qrup qiymətlərin öyrənilməsini və müqayisəsini, eləcə də onlayn alış-
verişi nəzərdə tutur. 

Daxildir Daxildir:  
- 371 Malların satın alınması və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 372 Xidmətlərin satın alınması / istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 229 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı və emalı ilə əlaqədar 
materialların əldə edilməsi, məhsulların utilizasiyası və digər fəaliyyət 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq 
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq  
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi  
- 36 Ev heyvanlarına qulluq  
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 

  

371 Malların satın alınması və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah   İstehlak və investisiya yönümlü malların və xidmətlərin satın alınması, 
məhsulların qiymətlərinin öyrənilməsi və müqayisəsi, malların onlayn alış-
verişi aid edilir. 

Daxildir Daxildir 
- Qida məhsulları, dərmanlar, məktəbli ləvazimatları, geyim də daxil 
olmaqla istehlak mallarının satın alınması 
- Avtomobil, məişət texnikası; mebel; ev də daxil olmaqla investisiya 
yönümlü/uzun müddət istifadə üçün nəzərdə tutulmuş malların satın 
alınması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 372 Xidmətlərin satın alınması / istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət  
- Vitrindən alış-veriş (təsnifatın 829-cu qrupu üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr:  
- Ərzaq mağazasından bazarlıq 
- Onlayn kitab mağazalarında hər hansı bir kitabın axtarılması 
- Geyimin/ayaqqabının onlayn sifariş edilməsi 
- Teatr üçün biletlərin alınması 
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372 Xidmətlərin satın alınması/istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah   Xidmətlərin satın alınmasına və ya istifadəsinə aid edilir. 
- Bu qrup qəbula yazılmanı, sorğu ilə əlaqədar telefon danışıqlarını və s., 

ustaların təlimatlandırılmasını və xidmət yerinə getməyi, həmçinin bütün 
növ dövlət xidmətlərindən istifadəni nəzərdə tutur. 

Daxildir Daxildir:  
- Təmir və texniki xidmətlərin satın alınması/istifadəsi 
- Şəxsi qulluq xidmətlərinin satın alınması (özü üçün deyil) 
- Tibbi qulluq xidmətlərinin satın alınması (özü üçün deyil) 
- Uşaqlara qulluq xidmətlərinin satın alınması/istifadəsi 
- Təhsil xidmətlərinin satın alınması 
- Dövlət xidmətlərinin istifadəsi 
- Sair xidmətlərin satın alınması/istifadəsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 351 Ev təsərrüfatı hesablarının ödənilməsi 
- 352 Ev təsərrüfatında büdcənin tərtibi, planlaşdırma, vəzifə və 
fəaliyyətlərin təşkili 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 
tərbiyəçilərlə görüşmək 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 
- 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- Özü üçün şəxsi və tibbi qulluq xidmətlərindən faydalanma (təsnifatın 94-
cü bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  
- Özü üçün təhsil, təlim və sair əlaqəli xidmətlərdən faydalanma (təsnifatın 
6 və ya 8-ci əsas bölmələri üzrə fəaliyyətlər)  
- Xidmət yerinə və oradan geriyə səyahət (təsnifatın 38-ci bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər)  

Nümunələr Nümunələr:  
- Evdə internetin quraşdırılması 
- Konsert üçün biletlərin alınması 

  

38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri ilə 
əlaqədar malların və ya şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və 
ya onların müşayiət edilməsi 

İzah  380-ci qrupa bax. 

  

380 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar malların və ya şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və 
ya onların müşayiət edilməsi 

İzah   Şəxsi son istifadə üçün xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar malların və ya 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət 
edilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:   
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- Motorlu nəqliyyat vasitələrinin, əllə və pedalla idarə edilən nəqliyyat 
vasitələrinin, at arabalarının və s.; yelkənli/avarçəkən qayıqların, barjların 
və s.; təyyarələrin idarə edilməsi 
- Malların yüklənməsi və daşınması 
- Motorlu nəqliyyat vasitəsindən sərnişin kimi istifadə edilməsi 
- Sərnişinlərin, yükün gözlənilməsi  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 181 İşlə əlaqədar səyahət 
- 25 Şəxsi istifadə üçün məhsulların istehsalı ilə əlaqədar malların və 
şəxslərin səfərləri, yerdəyişməsi, daşınması və ya onların müşayiət edilməsi 
- 333 Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 

Nümunələr Nümunələr:  
- Təkrar istifadə edilə bilən malları təhvil vermək üçün təkrar emal mərkəzinə 
getmək 
- Baytardan iti götürmək üçün avtobusla baytarın yanına getmək 
- Paltarı yumaq üçün yaxın su mənbəyinə (ümumi kran, hovuz və s.) 

aparmaq 
- Paltarı qurutmaq üçün evə gətirmək 
- Paltarı yaxın camaşırxanaya aparmaq 
- Paltarı camaşırxanadan götürmək 
- Mağazaları gəzmək 

  

39 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 

İzah  390-cı qrupa bax. 

  

390 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işləri 

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün digər haqqı ödənilməyən ev işlərinə aid 
edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 
- 32 Şəxsi yaşayış yerlərinin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi və onlara qulluq 
- 33 Şəxsin özü tərəfindən görülən dekorasiya, texniki xidmət və təmir işləri 
- 34 Toxuculuq məmulatlarına və ayaqqabılara qulluq 
- 35 Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi 
- 36 Ev heyvanlarına qulluq 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 38 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev  işləri ilə 
əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yer dəyişməsi, nəqli və ya onların müşayiət 
edilməsi 

  

4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq 
xidmətləri 

İzah  Şəxsi son istifadə üçün ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən 
qulluq xidmətlərinin göstərilməsi üzrə fəaliyyətlərə aid edilir (3-cü əsas 
bölməyə daxil edilən ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən 
ev işləri istisna olmaqla). 
-  “Xidmətlər”in göstərilməsi aşağıdakıları əhatə edir: 
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(i) ev təsərrüfatının idarə edilməsi və onun mühasibatlıq işləri, məhsulların 
satın alınması və/və ya daşınması (təsnifatın 3-cü əsas bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər); 
- (ii) yeməklərin hazırlanması və/və ya süfrəyə verilməsi, ev təsərrüfatı 
tullantılarının atılması və yenidən təkrar emalı (təsnifatın 3-cü əsas bölməsi 
üzrə fəaliyyətlər);  
- (iii) şəxsi yaşayış yerinin və ya binaların, uzunmüddətli istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuş malların və sair malların təmizlənməsi, bəzədilməsi, 
saxlanılması və bağçılıq (təsnifatın 3-cü əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər);  
- (iv) ev heyvanlarına qulluq (təsnifatın 3-cü əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər); 
- (v) uşaqlara qulluq və təlim tərbiyə, yaşlılar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
və ya sair ev təsərrüfatı və ailə üzvlərinin və s. harasa aparılması və onlara 
qulluq göstərilməsi 
- Qulluq xidmətinə digər ev təsərrüfatı üzvləri də daxil olmaqla ailə üzvləri 
üçün ya qanuna müvafiq olaraq, ya da sevgi/əxlaqi öhdəliklər çərçivəsində 
(öhdəlik və ya bəzi ölkələrdə qanuna görə) həyata keçirilən bütün 
fəaliyyətlər aid edilir. 
-  “Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri” dedikdə, qan qohumluğu, övladlığa 
götürmə və ya evlilik üzrə müəyyən dərəcədə qohumluq əlaqəsi olan “digər 
ev təsərrüfatlarında yaşayan ev təsərrüfatı üzvləri və onunla əlaqəli ailə 
üzvləri” başa düşülür.  
Qeyd: 11-ci bölmə ilə müqayisədə bu fəaliyyət bölmələrində iş vaxtı rejiminin  
bir qayda olaraq daha qeyri-rəsmi və ya sərbəst olduğu güman edilir. 
Beləliklə, bu bölmə qısa fasilələr və nahar üçün fasilələr olan xüsusi qrupları 
əhatə etmir. İşdəki belə fasilələrlə əlaqədar fəaliyyətlər müvafiq bölmədə 
təsnifləşdirilir;  məsələn, qəlyanaltı  921 - Yemək yemək/qəlyanaltı etmək 
bölməsi altında təsnifləşdirilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
- 43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə kömək 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 
- 49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 
- 3 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 5 Haqqı ödənilməyən könüllü, stajçı və digər haqqı ödənilməyən iş 

  
 

41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 

İzah   Uşaqlara qulluğa və onların təlim-tərbiyəsinə aid edilir.  
BMT-nin Uşaq Hüquqlarına dair Konvensiyaya uyğun olaraq hər hansı bir 
ölkənin qanunları yetkinlik yaşına çatmağın qanuni yaşını təyin etmədikdə, 
18 yaşına çatmayan hər bir şəxs uşaq hesab edilir. Konvensiyanın 
monitorinq orqanı olan Uşaq Hüquqları Komitəsi yetkinlik yaşını 18-dən 
aşağı müəyyən edən dövlətlərə həmin yaşı həddini yenidən nəzərdən 



72 

keçirməyi və 18 yaşına çatmayan uşaqların qorunması səviyyəsini artırmağı 
tövsiyə edir. 
BMT-nin Əhalinin və mənzil fondunun siyahıyaalınmasının prinsip və 
tövsiyələrinə (3-cü redaktəsi) dair sənədinə əsasən (3.441-ci paraqraf) 
statistik məqsədlər üçün “uşaq” 15 yaşına çatmayan şəxs, “gənc” isə 15-24 
yaşda olan şəxs kimi müəyyənləşdirilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək 
- 419 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə ilə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
- 43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə kömək 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 
- 49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 

  

411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 

İzah   Azyaşlı uşaqlara və ya daimi qulluğa və nəzarətə ehtiyacı olan uşaqlara 
qulluq göstərilməsinə aid edilir: gəzdirilmə, bəslənilmə/əmizdirilmə, 
yuyulma, çimizdirilmə, bezlərin dəyişdirilməsi. 

Daxildir Daxildir:  
- Uşağın çarpayıya qoyulması 
- Məktəbəqədər müəssisəyə/oyun mərkəzinə/uşaq 
bağçasına/məktəbə/təhsil müəssisəsinə aparmaq üçün uşaqların 
hazırlanması 
- Uşaqlara şəxsi qulluq göstərilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
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- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək 
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-

tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr:  
- Uşağın yedizdirilməsi 
- Uşağın çimizdirilməsi 
- Kiçikyaşlı uşaqların geyindirilməsi 
- Balaca qardaş və ya bacıya dayəlik edilməsi (baxılması) 
- Uşaqla qucaqlaşma 
- Uşağı məktəbə hazırlamaq üçün saçının daranması  

  

412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 

İzah   Uşaqlara tibbi yardımın, qulluğun göstərilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Uşağa tibbi yardımın, qulluğun göstərilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxunmaq 
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək 
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-

tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr:  
- Xəstə uşağa qayğı göstərilməsi 
- Uşağa dərman verilməsi 
- Uşağın dizinə sarğı qoyulması 

  

413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 

İzah   Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsinə aid 
edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Uşaqların öyrədilməsi (qəyyum rolunda) 
- Sair xüsusi öyrətmə, təlim, yardım fəaliyyətləri 
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq  
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək 
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-

tərbiyə 
- Müəllimlik fəaliyyəti (təsnifatın 1-ci əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr:  
- Uşağa ev tapşırığının həllində kömək göstərilməsi 
- Azyaşlı uşağın təlimatlandırılması 
- Uşağa dərs keçilməsi 

  

414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 

İzah   Uşağa qulluğun bir hissəsi kimi uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab 
oxumaq aid edilir. 
Bu qrup sosiallaşma olan “711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət”dən 
fərqlənir. 

Daxildir Daxildir:  
- Uşaqlarla söhbət etmək 
- Uşaqlara kitab oxumaq 
- Uşaqlara mənəvi dəstək olmaq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi  
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək 
- 711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət 
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr:  
- Azyaşlı uşaqlara kitab oxumaq 
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- Azyaşlı uşaqlarla söhbət etmək 
- Uşaqlara hekayə oxumaq 

  

415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 

İzah   Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Oyunlar 
- İdman oyunları 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 
tərbiyəçilərlə görüşmək  
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr:  
- Uşaqla futbol oynamaq  
- Azyaşlı uşaqlarla tapmaca tapmaq  
- Nəvələrlə stolüstü oyunlar oynamaq 
- Uşaqlarla barmaq boyamaq 

  

416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 

İzah  411, 412, 413, 414 və 415-də nəzərdə tutulan aktiv iştirak olmadan uşaqlar 
üçün qulluğa aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Çöldə oynayan və ya yatan uşaqlara nəzarət edilməsi, onlara təhlükəsiz 
mühitin yaradılması 
- Uşaqların ehtiyacı olanda müraciət etmələri üçün yetkin şəxslərin yanında 
olması 
- Oyunlara nəzarət edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 
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- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək  
- 513  Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-

tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr:  
- Həyətdə oynayan uşağa nəzarət etmək 

  

417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 
tərbiyəçilərlə görüşmək 

İzah   Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və tərbiyəçilərlə 
görüşlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Məktəblərə zəng edilməsi 
- Məktəblərə baş çəkilməsi 
- Tərbiyəçilərlə görüş keçirilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi  
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-

tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr:  
- Məktəblərə baş çəkmək 
- Tərbiyəçilərdən müsahibə götürmək 
- Müəllimlərlə söhbət etmək 
- Valideyn iclaslarında iştirak etmək 

  
 

419 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə ilə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə ilə əlaqədar 
sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 411 Uşaqlara qulluq, o cümlədən onların yedizdirilməsi, yuyulması və fiziki 
qulluq göstərilməsi 
- 412 Uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi  
- 413 Uşaqların təlim-tərbiyəsi, öyrədilməsi və onlara kömək göstərilməsi 
- 414 Uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq 
- 415 Uşaqlarla oyun oynamaq və idman etmək 
- 416 Uşaqlara diqqət yetirilməsi (passiv qulluq) 
- 417 Məktəblərə baş çəkmək, tədbirlərdə iştirak etmək, müəllim və 

tərbiyəçilərlə görüşmək 



77 

42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 

İzah   Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq və onlara 
yardımın göstərilməsinə aid edilir. 
Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə hər hansı bir fiziki və 
zehni xəstəlikdən və ya əlillikdən və ya zədədən əziyyət çəkən, gündəlik 
fəaliyyətlərin öhdəsindən gəlmək üçün digər insanların yardımına ehtiyacı 
olan şəxslər, o cümlədən yaşlı insanlar aid edilir. 
Bura müvəqqəti yardıma ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslər daxil 
edilmir. 

Daxildir Daxildir:  
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi  
- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi 
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 429 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluqla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 
- 43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə kömək 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 
- 49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 

İzah   Daimi qulluq və nəzarət tələb edilən qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına 
çatmış şəxslərə qulluq göstərilməsinə aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq göstərilməsi 
- Onların bəslənilməsi, yuyulması, geyindirilməsi, yatmaq üçün 
hazırlanması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
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bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi 
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Yaşlı babanın yedizdirilməsi 
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxsin duş qəbul etməsinə 
yardım edilməsi 
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxs üçün çarpayının 
hazırlanması və otaqların təmizlənməsi 

  

422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi  

İzah   Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsinə aid edilir  

Daxildir Daxildir:  
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi 
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Yaşlı anaya dərmanların hazırlanması  
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423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 

İzah   Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə anketlərin 
doldurulmasında, hesabların (bank hesablarında) idarə olunmasında kömək 
göstərilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslər üçün sənədlərin 
oxunması 
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslər üçün anketlərin 
doldurulması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 
- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi  
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Ana üçün bank anketlərinin doldurulması 
- Baba üçün sığorta tələbinin doldurulması 
- Ata üçün təqaüdün alınması 
- Ata üçün verginin ödənilməsi 

  

424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi 

İzah   Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi və onlara qulluq etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxsləri ruhlandırmaq, 
həvəsləndirmək 
- Qayğıya ehtiyacı olan  yetkinlik yaşına çatmış şəxslərlə söhbət etmək və 
onları dinləmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi  
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 
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- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Nənəni ruhlandırmaq, həvəsləndirmək 

  

425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 

İzah   421, 422, 423 və 424-də nəzərdə tutulan aktiv iştirak olmadan qayğıya 
ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslər üçün qulluq etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:   
- Fəaliyyət göstərərkən və ya yatarkən qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına 
çatmış şəxslərə nəzarət edilməsi, onlar üçün təhlükəsiz mühitin yaradılması 
- Ehtiyacı olanda müraciət etmək üçün onların yanında olmaq 
- Onların fəaliyyətlərinə nəzarət etmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 
- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Babaya nəzarət etmək 

  

426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 

İzah  Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq xidmətləri 
göstərənlərlə görüşlər və tədbirlərə aid edilir.  

Daxildir Daxildir:  
- Təşkilatlara zəng edilməsi 
- Təşkilatlara baş çəkilməsi 
- Qulluq edənlərlə görüş keçirilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 372 Xidmətlərin satın alınması/istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 
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- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi  
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Ataya qulluq edənlə görüşmək 

  

429 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluqla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış 
şəxslərə qulluqla əlaqədar sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Təşkilatlara zəng edilməsi 
- Təşkilatlara baş çəkilməsi 
- Qulluq edənlərlə görüş keçirilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 421 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik 
həyatlarında yardım göstərilməsi 
- 422 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- 423 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sənədləşmə 
işlərində kömək göstərilməsi 
- 424 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək 
göstərilməsi  
- 425 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə passiv qulluq 
- 426 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
xidmətləri göstərənlərlə görüşlər və tədbirlər 

  

43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə kömək 

İzah   Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə köməyin təmin edilməsinə aid edilir.  
- “Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri” dedikdə, qan qohumluğu, övladlığa 
götürmə və ya evlilik üzrə müəyyən dərəcədə qohumluq əlaqəsi olan “digər 
ev təsərrüfatlarında yaşayan ev təsərrüfatı üzvləri və onunla əlaqəli ailə 
üzvləri” başa düşülür. 
- Qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə hər hansı bir 
fiziki və zehni xəstəlikdən və ya əlillikdən və ya zədədən əziyyət çəkməyən 
şəxslər aid edilir. Qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslər 
müvəqqəti xəstəlik zamanı müvəqqəti qulluğa və nəzarət ehtiyac duya 
bilərlər .   

Daxildir Daxildir:  
- 431 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə, müvəqqəti xəstəlik zamanı göstərilən 
qulluq da daxil olmaqla yedizdirmə, yuyulma, fiziki qulluq 
- 432 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək göstərilməsi 
- 439 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 



82 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 
- 49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

431 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə, müvəqqəti xəstəlik zamanı göstərilən 
qulluq da daxil olmaqla yedizdirmə, yuyulma, fiziki qulluq   

İzah   Müvəqqəti qulluğa və ya nəzarətə ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış 
şəxslərə qulluq və tibbi yardımın göstərilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Müvəqqəti xəstə olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq edilməsi 
- Müvəqqəti xəstə olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- Müvəqqəti xəstə olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə sair fiziki qulluq 
edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
- 513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qripə yoluxmuş (qayğıya ehtiyacı olmayan) anaya qulluq  

  

432 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək göstərilməsi 

İzah   Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək göstərilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Qayğıya ehtiyacı olmayan şəxslərin ruhlandırılması, həvəsləndirilməsi 
- Qayğıya ehtiyacı olmayan şəxslərlə söhbət etmək və onları dinləmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
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bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 
- 71 Sosiallaşma və kommunikasiya 
- 513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü  qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Həyat yoldaşının ruhlandırılması, həvəsləndirilməsi  

  

439 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya 
ehtiyacı olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluqla əlaqədar sair 
fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 431 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə, müvəqqəti xəstəlik zamanı göstərilən 
qulluq da daxil olmaqla yedizdirmə, yuyulma, fiziki qulluq   
- 432 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə mənəvi dəstək göstərilməsi 

  

44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 

İzah   Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri ilə 
əlaqədar məhsul və şəxslərin yer dəyişməsi və onların müşayiət edilməsinə 
aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 441 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar gediş-
gəliş  
- 442 Öz uşaqlarının müşayiət edilməsi 
- 443 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət 
edilməsi 
- 444 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
- 43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə kömək  
- 49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

  

441 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar gediş-
gəliş 

İzah   Xidmət yerinə və xidmət yerindən geriyə səyahət vaxtına aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- Xidmət yerinə və xidmət yerindən geriyə səyahət vaxtı 
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 442 Öz uşaqlarının müşayiət edilməsi 
- 443 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət 
edilməsi 
- 444 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət edilməsi 

Nümunələr Nümunələr:  
- Maşınla azyaşlı uşağı məktəbə/bağçaya aparmaq 
- Avtobusla ana ilə banka getmək  
- Xidmət yerinə getmək üçün ictimai nəqliyyatı gözləmək 

  

442 Öz uşaqlarının müşayiət edilməsi 

İzah   Öz uşaqlarının müşayiət edilməsinə aid edilir. 
Öz uşaqlarına qan qohumluğu, övladlığa götürmə və ya evlilik üzrə 
müəyyən dərəcədə qohumluq əlaqəsi olan ev təsərrüfatı və ya ailə 
üzvlərindən olan uşaqlar aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
Uşaqların müşayiət edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 441 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar gediş-
gəliş 

Nümunələr Nümunələr:  
- Uşağın həkimə aparılması 
- Uşağın rəsm dərsinə və ya idmana aparılması 

  

443 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət 
edilməsi 

İzah  Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət edilməsinə 
aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 441 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar gediş-
gəliş 

Nümunələr Nümunələr:  
- Babanın həkimə qədər müşayiət edilməsi 

  

444 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət edilməsi 

İzah   Qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət 
edilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
Qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin müşayiət 
edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 441 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar gediş-
gəliş 

Nümunələr Nümunələr:  
- Qripə yoluxmanı müayinə etmək üçün ananın həkimə qədər müşayiət 
edilməsi 
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49 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

İzah 490-cı qrupa bax. 

  

490 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün qulluq xidmətləri ilə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı 
ödənilməyən qulluq xidmətləri ilə əlaqədar sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 
- 43 Ev təsərrüfatında və ailə üzvlərindən qayğıya ehtiyacı olmayan yetkinlik 
yaşına çatmış şəxslərə kömək 
- 44 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
ilə əlaqədar məhsul və ya şəxslərin yerdəyişməsi və onların müşayiət 
edilməsi 

  

5 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlər 

İzah Könüllü fəaliyyət – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan 
edilməyən işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai 
faydalı və gəlirsiz fəaliyyətdir. 
Haqqı ödənilməyən könüllü iş: əmtəə istehsalında və ya xidmətlərin 
göstərilməsində digər şəxslərə hər hansı köməyin edilməsi sahəsində haqqı 
ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətə aid edilir. 
- “Haqqı ödənilməyən” dedikdə, görülən iş və ya iş saatı üçün pul və ya 
natura şəklində ödənişin edilməməsi nəzərdə tutulur; buna baxmayaraq, 
könüllü işçilər pul (məsələn, cib xərci və ya fəaliyyət üçün çəkilən yaşayış 
xərclərini ödəmək üçün) və ya natura şəklində (məsələn yemək, nəqliyyat, 
simvolik hədiyyələr) yardım və ya təqaüd ala bilərlər.  
- “Məcburi olmayan”- ictimai, mədəni və ya dini xarakterli sosial öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsindən fərqlənən, mülki, hüquqi və ya inzibati tələb olmadan 
yerinə yetirilən iş kimi izah olunur; 
- “Digərləri üçün” istehsal dedikdə aşağıda sadalanan işlərin yerinə 
yetirilməsi nəzərdə tutulur: 
(i) Könüllünün üzv olduğu yardım, qarşılıqlı yardım və ya ictimai əsaslı 
qruplar daxil olmaqla bazar və qeyri-bazar subyektlərindən ibarət olan 
təşkilatlar (yəni təşkilati əsaslı könüllülük) üçün görülən işlər; 
(ii) könüllünün özünə və ya onunla əlaqəli olan ailə üzvlərinə məxsus 
olmayan ev təsərrüfatları üçün (yəni birbaşa könüllülük) görülən işlər.  
(Mənbə: Əmək Statistiklərinin 19-cu Beynəlxalq Konfransı,  bənd 37) 
- Haqqı ödənilməyən stajçı işi: ixtisasına dair bacarıqlar və ya iş təcrübəsi 
qazanmaq məqsədilə digərləri üçün əmtəələrin istehsalı və ya xidmətlərin 
göstərilməsi sahəsində hər hansı haqqı ödənilməyən fəaliyyətlərə aid edilir. 
- "İş yerində təcrübə və ya bacarıq"ların əldə edilməsi hər hansı bir ixtisasın 
verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq, ənənəvi, formal və ya qeyri-formal 
razılaşmalar yolu ilə baş verə bilər (Mənbə: Əmək Statistiklərinin 19-cu 
Beynəlxalq Konfransı, bənd 33) 
İşin sair formalarına Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin qərarı 

ilə tətbiq edilən haqqı ödənilməyən ictimai işlər və məhkumlar tərəfindən 

görülən haqqı ödənilməyən işlər, haqqı ödənilməyən hərbi və ya alternativ 
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mülki xidmətlər (digərləri üçün haqqı ödənilmədən icra edilən məcburi işlər) 

aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 52 İctimai birlik və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət  
- 53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 54 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar yola 
sərf olunan vaxt 
- 59 Digər haqqı ödənilməyən əmək fəaliyyəti  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 2 Şəxsi son istifadə üçün məhsulların istehsalı 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 4 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidməti 

  

51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

İzah Hər hansı bir təşkilat tərəfindən təşkil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına 
kömək məqsədilə məhsulların istehsalı və ya xidmətlərin göstərilməsi kimi 
haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət  
- 512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət  
- 513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü qulluq  
- 515 Digər ev təsərrüfatlarına məxsus olan müəssisələrdə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 519 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlə bağlı 
digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 52 İctimai birlik və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 54 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar yola 
sərf olunan vaxt 
- 59 Digər haqqı ödənilməyən əmək fəaliyyəti 

  

511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

İzah Hər hansı bir təşkilat tərəfindən təşkil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına 
kömək məqsədilə ev təsərrüfatlarının saxlanılması, idarə edilməsi, tikintisi, 
bərpası və təmiri kimi haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə 
aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
Haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlər: 
- Digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə yeməklərin hazırlanması və 
verilməsi 
- Digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə təmizlik işləri və qulluq  
- Digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə toxuculuq məmulatlarına qulluq 
- Digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə ev təsərrüfatlarının idarə 
edilməsi 
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- Digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə ev heyvanlarına qulluq 
- Digər ev təsərrüfatlarına göstərilən sair müəyyən yardımlar 
- Digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə evlərin və digər tikililərin 
tikintisi, təmiri və bərpası 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyəti 
- 132 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli təmir, 
quraşdırma işləri, tullantıların yığılması və texniki xidmətlərin göstərilməsi 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 23 Şəxsi son istifadə üçün tikinti fəaliyyəti 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

Nümunələr Nümunələr: 
- qonşunun evini təmizləmək 
- qonşunun bağçasında görülən işlərə kömək etmək 
- qonşunun itini gəzdirmək 

  

512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 

İzah Hər hansı bir təşkilat tərəfindən təşkil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına 
yardım məqsədilə məhsul və xidmətlərin alış-verişi/satın alınması üçün 
haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
Haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlər: 
- Yardım məqsədilə məhsulların alış-verişi/satın alınması 
- Yardım məqsədilə xidmətlərin alış-verişi/satın alınması 
- Yardım məqsədilə digər alış-veriş/satın alınma 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 136 Ev işləri üzrə ödənişli xidmətlərin göstərilməsi 
- 129 Ev təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların istehsalı ilə bağlı 
məşğulluqla əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 37 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün malların satın alınması 
- 371 Xidmətlərin satın alınması/istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 372 Xidmətlərin satın alınması/istifadəsi və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qonşu üçün alış-verişin edilməsi (onlayn alış-veriş daxil olmaqla) 

  

513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 

İzah Hər hansı bir təşkilat tərəfindən təşkil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına 
yardım məqsədilə uşaqlara könüllü qulluq və onların təlim-tərbiyəsi üçün 
haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
Haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlər: 
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- Yardım məqsədilə yedizdirmə, təmizlik, fiziki baxım da daxil olmaqla 
uşaqlara qulluq  
- Yardım məqsədilə uşaqlara tibbi yardımın göstərilməsi 
- Yardım məqsədilə uşaqların təlimi, öyrədilməsi 
- Yardım məqsədilə uşaqlarla söhbət etmək və onlara kitab oxumaq (mənəvi 
dəstək daxil olmaqla) 
- Yardım məqsədilə uşaqlarla oyun oynamaq və onlarla idman etmək 
- Yardım məqsədilə uşaqların qayğısına qalmaq (passiv qulluq)  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələrində ödənişli fərdi 
qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 41 Uşaqlara qulluq və təlim-tərbiyə 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qonşunun uşağına qulluq etmək 

  

514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü qulluq 

İzah Hər hansı bir təşkilat tərəfindən təşkil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına 
yardım məqsədilə yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq göstərmək üçün 
haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
Haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlər: 
- Yardım məqsədilə yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə gündəlik işlərdə kömək 
göstərilməsi 
- Yardım məqsədilə yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə tibbi yardımın 
göstərilməsi 
- Yardım məqsədilə yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə anketlərin 
doldurulmasında, hesabların ödənilməsində kömək göstərilməsi  
- Yardım məqsədilə yaşlılara mənəvi dəstəyin göstərilməsi 
- Yardım məqsədilə yaşlılara passiv qulluq göstərilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 11 Sahibkarlıq subyekti olan bütün hüquqi şəxslərdə, publik hüquqi 
şəxslərdə, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarında, 
bələdiyyələrdə, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında 
məşğulluq 
- 135 Ev təsərrüfatlarında və ev təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən ödənişli 
fərdi qulluq xidmətlərin göstərilməsi 
- 42 Qayğıya ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Xəstə qonşuya yemək hazırlamaq 

  

515 Digər ev təsərrüfatlarına məxsus olan müəssisələrdə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

İzah Hər hansı bir təşkilat tərəfindən təşkil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına 
yardım məqsədilə digər ev təsərrüfatlarına məxsus olan müəssisələrdə 
haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
Haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlər: 
- Yardım məqsədilə məhsulların istehsalı 
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- Yardım məqsədilə xidmətlərin göstərilməsi 
- Yardım məqsədilə xammalın satın alınması 
- Yardım məqsədilə məhsulların satılması  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 2 Şəxsi son istifadə üçün malların istehsalı 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 
- 4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qonşuya onun işində kömək etmək 

  

519 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlə bağlı 
digər fəaliyyətlər 

İzah Digər qruplara daxil edilməyən digər ev təsərrüfatlarına yardım məqsədilə 
haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir 

 İstisna olunur: 
- 511 Ev təsərrüfatlarında idarəetmə, təmir, tikinti işlərində haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 512 Mal və xidmətlərin alış-verişində/satın alınmasında haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 
- 513 Uşaqlara haqqı ödənilməyən könüllü qulluq göstərilməsi və təlim-
tərbiyə 
- 514 Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərə haqqı ödənilməyən könüllü qulluq 
- 515 Digər ev təsərrüfatlarına məxsus olan müəssisələrdə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

  

52 İctimai birliklərdə və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

İzah Yardım məqsədilə ictimai birlik və ya təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən 
məhsulların istehsalı və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün haqqı 
ödənilməyən, məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- 521 Yolların/binaların təmiri, torpağın təmizlənməsi və hazırlanması, küçə 
və marketlərin və s. təmizlənməsi, tikinti işləri üzrə haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 
- 522 Yeməyin hazırlanması, süfrəyə düzülməsi və yığışdırılması üzrə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 523 Mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı ödənilməyən könüllü 
fəaliyyətlər 
- 524 Haqqı ödənilməyən könüllü ofis/inzibati iş 
- 529 İctimai birlik və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən digər könüllü fəaliyyət  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 54 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar yola 
sərf olunan vaxt 
- 59 Digər haqqı ödənilməyən fəaliyyət 

  

521 Yolların/binaların təmiri, torpağın təmizlənməsi və hazırlanması, küçə 
və marketlərin və s. təmizlənməsi, tikinti işləri üzrə haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 

İzah Yardım məqsədilə ictimai birlik və təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən 
yolların/binaların təmiri, torpağın təmizlənməsi və hazırlanması, küçə və 
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marketlərin və s. təmizlənməsi, tikinti işləri üzrə haqqı ödənilməyən, məcburi 
olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- Yardım məqsədilə tikintidə, yol təmirində, körpülərin, bəndlərin və s. 
tikintisində görülən iş  
- Yardım məqsədilə ərazilərinin təmizlənməsi və hazırlanması, küçələrin, 
marketlərin və s. təmizlənməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 128 Ev təsərrüfatı müəssisələrinin satış məqsədilə tikinti fəaliyyəti 
- 23 Şəxsi son istifadəsi üçün tikinti fəaliyyəti 
- 3 Ev təsərrüfatları və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən ev işləri 

Nümunələr Nümunələr (haqqı ödənilmədən): 
- Könüllü olaraq şəhərin küçələrini təmizləmək  
- Könüllü olaraq zibil yığmaq  
- Könüllü olaraq cığırları təmizləmək  
- Könüllü olaraq evin təmirinə kömək etmək  

  

522 Yeməyin hazırlanması, süfrəyə düzülməsi və yığışdırılması üzrə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 

İzah Yardım məqsədilə ictimai birlik və təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən yeməyin 
hazırlanması, süfrəyə düzülməsi və yığışdırılması üzrə haqqı ödənilməyən, 
məcburi olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- Yardım məqsədilə yeməklərin/qəlyanaltıların təşkili, planlaşdırılması və 
hazırlanması 
- Yardım məqsədilə yeməklərin/qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- Yardım məqsədilə yeməklərin/qəlyanaltıların hazırlanmasından sonra 
təmizlik işləri 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 

Nümunələr Nümunələr (haqqı ödənilməyən könüllü kimi): 
- İctimai tədbirlər üçün yemək hazırlamaq 
- Məktəbdə nahardan sonra təmizlik işləri görmək 
- Evsizlər üçün sığınacaqda yeməklərin verilməsinə kömək etmək  
- Yas mərasimində yemək bişirməyə kömək etmək  

  

523 Mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı ödənilməyən könüllü 
fəaliyyətlər 

İzah Yardım məqsədilə ictimai birlik və təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən 
mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı ödənilməyən, məcburi 
olmayan fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
- Yardım məqsədilə idman sahələrində məşqçilik, hakimlik etmək  
- Yardım məqsədilə teatr tamaşaları kimi mədəniyyət sahəsi üzrə 
fəaliyyətlərdə könüllü iştirak etmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Uşağın futbol komandasını məşq etdirmək  
- Marafondan sonra qaçışçılara könüllü kömək etmək (haqqı ödənilməyən) 
- İctimai tədbirlərdə rəqs etmək (qazanc (gəlir) əldə etmək üçün deyil) 
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- Orkestrdə/klassik musiqi proqramlarında alət çalmaq (qazanc (gəlir) əldə 
etmək üçün deyil) 

  

524 Haqqı ödənilməyən könüllü ofis/inzibati iş 

İzah Yardım məqsədilə ictimai birlik və təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən ofis/ 
inzibati işlərin yerinə yetirilməsi üzrə haqqı ödənilməyən, məcburi olmayan 
fəaliyyətlərə aiddir. 

Daxildir Daxildir: 
Haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyətlərə aşağıdakılar daxildir: 
- Yardım məqsədilə təşkilat üçün korrespondensiyaların hazırlanması, təmir 
işlərində yardım edilməsi və digər işlərin görülməsi 
- Yardım məqsədilə məlumatların yayılması, vərəqələrin paylanması  
- Yardım məqsədilə  ictimai, peşəkar, siyasi və s. təşkilatlarda iştirak 
edilməsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 
- 72 İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak 
- 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 

Nümunələr Nümunələr: 
- Məscidin (kilsənin, sinaqoqun) inzibati binasında könüllü işləmək (haqqı 
ödənilməyən) 

  

529 İctimai birlik və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən digər könüllü fəaliyyət 

İzah Digər qruplara daxil edilməyən ictimai birlik və təşkilatlarda haqqı 
ödənilməyən sair könüllü fəaliyyətlərə aiddir  

Daxildir  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 521 Yolların/binaların təmiri, torpağın təmizlənməsi və hazırlanması, küçə 
və marketlərin və s. təmizlənməsi, tikinti işləri üzrə haqqı ödənilməyən 
könüllü fəaliyyət 
- 522 Yeməyin hazırlanması, süfrəyə düzülməsi və yığışdırılması üzrə haqqı 
ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 523 Mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı ödənilməyən könüllü 
fəaliyyət 
- 524 Haqqı ödənilməyən könüllü ofis/inzibati iş 

Nümunələr Nümunələr: 
- Bayramlarda/festivallarda/küçə şənliklərinin təşkilində kioskların, 
çadırların, masaların quraşdırılmasına kömək etmək 

  

53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

Izah 530-cu qrupa bax 

  

530 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah Sənətinə və ya peşə üzrə ixtisasına dair bacarıqlar və ya iş təcrübəsi 
qazanmaq məqsədilə digərləri üçün əmtəələrin istehsalı və ya xidmətlərin 
göstərilməsi sahəsində hər hansı haqqı ödənilməyən fəaliyyətlərə aid edilir. 
- “Haqqı ödənilməyən” dedikdə, görülən iş və ya iş saatı üçün pul və ya 
natura şəklində ödənişin edilməməsi nəzərdə tutulur; buna baxmayaraq, bu 
işçilər bu və ya digər formada məs., təhsil təqaüdləri kimi və ya bəzən pul 
və ya natura şəklində yardım (məsələn, yemək, içki) ala bilərlər.  
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- “Digərləri üçün” dedikdə, ev təsərrüfatına və ya ailə üzvlərinə məxsus  
olmayan  bazar və qeyri-bazar subyektlərində görülən işlər nəzərdə tutulur. 
-  "İş yerində təcrübə və ya bacarıq"ların əldə edilməsi hər hansı bir ixtisasın 
verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq, ənənəvi, formal və ya qeyri-formal 
razılaşmalar yolu ilə baş verə bilər  

Daxildir Daxildir: 
- İqtisadi vahidin istehsal prosesində iştirakının haqqı ödənilmədikdə milli 
qanunvericiliyə uyğun stajçı, istehsalat təcrübəsi və ya digər proqramlar 
çərçivəsində fəaliyyət 
- İqtisadi vahid istehsal prosesində iştirak etdikdə, məşğulluğun təşviqi 
proqramları çərçivəsində haqqı ödənilməyən peşəkar hazırlıq və ya 
təkmilləşdirmə (yenidən hazırlama) proqramlarına uyğun fəaliyyət 
- Haqqı ödənilməyən təhsil və təcrübəkeçmə elanlarına baxılması, ərizələrin 
doldurulması, tərcümeyi-halların hazırlanması, iş yerlərinə baş çəkmə, 
peşəkarlara müraciət və s. 
- Haqqı ödənilməyən təlim, staj keçmə üçün müsahibələrdə iştirak 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Yeni işçilərə verilən sınaq işlər və ya sınaq müddəti (təsnifatın 110-cu 
qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Ev təsərrüfatlarına və ya ailə üzvlərinə məxsus bazar və qeyri-bazar 
subyektləri də daxil olmaqla, iş yerində və ya iş həyatı boyu ümumi təhsil 
(təsnifatın 15-ci  bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Haqqı ödənilməyən könüllü iş zamanı təhsil (təsnifatın 51-ci bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər) 
- Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq (təsnifatın 63-cü 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Bankda haqqı ödənilməyən stajçı kimi işləmək 

  

54 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar 
yola sərf olunan vaxt 

İzah 540-cı qrupa bax 

  

540 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar 
yola sərf olunan vaxt 

İzah Haqqı ödənilməyən könüllü, stajçı və digər haqqı ödənilməyən işlə əlaqədar 
yola sərf olunan vaxta aid edilir 

Daxildir Daxildir: 
- Müstəqil şəkildə və ya ailə üzvü yanında olmadan başqa yerlərə gedib-
gəlmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- İşlə əlaqədar səyahət (təsnifatın 181-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Haqqı ödənilməyən stajçı kimi işlədiyi ofisə avtobusla getmək 
- Könüllü işlədiyi yerə getmək üçün ictimai nəqliyyat gözləmək 

  

59  Haqqı ödənilməyən digər əmək fəaliyyəti 

İzah 590-cı qrupa bax 

  

590 Haqqı ödənilməyən digər əmək fəaliyyəti 

İzah Digər qruplara daxil edilməyən haqqı ödənilməyən əmək fəaliyyətlərinə aid 
edilir. 
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Daxildir Daxildir: 
- Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin qərarı ilə tətbiq edilən haqqı 
ödənilməyən ictimai işlər və məhkumlar tərəfindən görülən haqqı 
ödənilməyən işlər, haqqı ödənilməyən hərbi və ya alternativ mülki xidmətlər, 
məsələn:  
- Təmizlik və ya təmir işlərinin görülməsi 
- Ümumi təyinatlı yolların təmiri, torpağın təmizlənməsi və hazırlanması, 
küçə və marketlərin təmizlənməsi  
- Tikinti və yol təmirində işlərin görülməsi 
- İctimai və ya həbsxana mallarının təmiri üzrə işlərin görülməsi 
- Heyvan yetişdirmə, heyvan məhsulları istehsalı üzrə işlərin görülməsi 
- Həyətyanı sahədə işlərin görülməsi 
- Toxuculuq məmulatlarının, geyimlərin və s. tikişi, təmiri, emalı  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 51 Digər ev təsərrüfatlarında haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 52 İctimai birlik və təşkilatlarda haqqı ödənilməyən könüllü fəaliyyət 
- 53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 54 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar yola 
sərf olunan vaxt 

Nümunələr Nümunələr: 
- Haqqı ödənilməyən məcburi iş kimi küçələrin təmizlənməsi 

  

6 Təhsil almaq 

İzah Təhsilin bütün səviyyələrində aparılan işlərə aiddir:  
1. Məktəbəqədər təhsil. 
2. Ümumi təhsil: 
2.1. ibtidai təhsil; 
2.2. ümumi orta təhsil; 
2.3. tam orta təhsil. 
3. Peşə təhsili: 
3.1. ilk peşə təhsili; 
3.2. texniki peşə təhsili; 
3.3. yüksək texniki peşə təhsili.  
4. Orta ixtisas təhsili. 
5. Ali təhsil: 
5.1. bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili);   
5.2. magistratura (rezidentura) 
5.3. doktorantura (adyunktura) 
Bu qrup əlilliyi olan şəxslər, yetkinlik yaşına çatmış şəxslər və məktəbə 
getmək imkanı olmayan digər qruplar üçün savadlılıq və digər xüsusi təhsil 
proqramlarını; ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini, özəl məşğələləri, 
tədqiqatları, kurslarla əlaqəli imtahanlara hazırlığı; özünün peşəkar inkişafı 
ilə əlaqəli qısamüddətli kurslarda, seminarlarda iştirakı; və dərsə, həmçinin 
məktəb tədbirlərinə gəlib-getməni nəzərdə tutur.  

Daxildir Daxildir: 
- 61 Formal təhsil 
- 62 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 63 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 
- 64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 
- 69 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 15 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 
- 53 Haqqı ödənilməyən stajçı işi və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə fəaliyyətləri 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

  

61 Formal təhsil 

İzah Formal təhsil - təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan 
təhsil forması. Ümumi təhsil, ilk peşə-ixtisas təhsili, orta ixtisas təhsili, ali 
təhsil, yenidənhazırlanma təhsili, təkrar ali və ya orta ixtisas təhsili dövlət 
təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatdığı üçün formal təhsil hesab edilir.  
Formal təhsil qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əyani (tədrisə tam cəlb 
olunma – fulltime və tədrisə qismən cəlb olunma – parttime), qiyabi, distant 
(məsafədən), sərbəst (eksternat) təhsilalma formaları vasitəsilə həyata 
keçirilir. 
Formal təhsilin bütün səviyyələrində dərslərdə/mühazirələrdə, 
dərsdənkənar fəaliyyətlərdə iştiraka və fasilələrə aiddir.  
Peşə təhsili – əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, ümumi orta təhsil və 
tam orta təhsil bazasında müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslı işçi kadr hazırlığı 
aparılan təhsil pilləsidir. 

Daxildir Daxildir: 
- 611 Məktəbdə/universitetdə davamiyyət 
- 612 Dərsdən kənar fəaliyyətlər 
- 613 Təhsil ocağında tənəffüs  
- 614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş  
- 619 Formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 62 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 63 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 
- 64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 
- 69 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  

611 Məktəbdə/universitetdə davamiyyət 

İzah Formal təhsilin bütün səviyyələrində dərslərdə/mühazirələrdə davamiyyətə 
aid edilir 

Daxildir Daxildir: 
- İmtahanlar daxil olmaqla dərsə/mühazirəyə qatılmaq 
- Müəllim və ya kurs rəhbəri ilə məsləhətləşmə, tövsiyələrin, izahların 
alınması və s. 
- Məktəblərdə və digər tədris yerlərində qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və 
gənclər üçün təklif olunan xüsusi təhsil proqramları 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 612 Dərsdən kənar fəaliyyətlər 
- 613 Təhsil ocağında tənəffüs  

Nümunələr Nümunələr: 
- Universitetdə riyaziyyat dərslərinə qatılmaq 
- Məsləhət almaq üçün müəllimlə görüşmək 
- İmtahan vermək 
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612 Dərsdən kənar fəaliyyətlər 

İzah Şagird və ya tələbələrin adi məktəb və ya universitetin tədris proqramından 
kənar olan fəaliyyətlərinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Danışıq və dram klublarının, əyləncə klublarının, dəstək qruplarının, 
məktəb nəşriyyatlarının fəaliyyəti 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Dərsdən kənar fiziki fəaliyyətlər (təsnifatın 83-cü bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Məktəbdə dərnəkdə iştirak etmək 

  

613 Təhsil ocağında tənəffüs 

İzah Dərslər arası fasilə zamanı həyata keçirilən təhsillə bağlı fəaliyyətlərə aid 
edilir; məsələn, sinif otağına və ya laboratoriya otağına getmək, kitabxanaya 
getmək/ kitabxanadan kitab götürmək/qaytarmaq.  

Daxildir Daxildir: 
- Dərslər arası fasilə zamanı həyata keçirilən təhsillə bağlı fəaliyyətlər; 
məsələn, sinif otağına və ya laboratoriya otağına getmək, kitabxanaya 
getmək/kitabxanadan kitab götürmək/qaytarmaq. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Yemək yemək/qəlyanaltı etmək (təsnifatın 921-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Dərslər arası tənəffüs 
- Otaq dəyişmək 

  

614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş  

İzah Distant (məsafədən) təhsil - tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, 
proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsilalma formasıdır. 

Daxildir Daxildir: 
- Videodərslərə baxmaq 
- Nümunələri, qeydləri, videoları nəzərdən keçirmək 
- Distant təhsillə əlaqəli imtahan vermək 
- Onlayn formal təhsil 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 611 Məktəbdə/universitetdə davamiyyət 
- 612 Dərsdən kənar fəaliyyətlər  

Nümunələr Nümunələr: 
- Mühazirəni onlayn izləmək 

  

619 Formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah Digər qruplara daxil edilməyən formal təhsillə əlaqəli sair fəaliyyətlərə aid 
edilir 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 611 Məktəbdə/universitetdə davamiyyət 
- 612 Dərsdən kənar fəaliyyətlər 
- 613 Təhsil ocağında tənəffüs 
- 614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş  

  

62  Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah 620-ci qrupa bax 
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620 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər 
fəaliyyətlər 

İzah Formal təhsil ilə əlaqədar fəaliyyətlərin nəzərdən keçirilməsi və ev 
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi 
- Təhsil ocağından kənarda repetitorluqla məşğul olanların xidmətlərindən 
yararlanmaq  
- İmtahan qabağı dərslərin təkrarlanması və ya özəl təhsil almaq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 61 Formal təhsil 
- 63 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 
- 64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 
- 69 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 
İmtahan vermək (təsnifatın 611-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Ev tapşırığını yerinə yetirmək 
- İmtahana hazırlaşmaq 
- Riyaziyyatı öyrənmək (dərslərdə kömək məqsədilə məktəbdənkənar 
yardım fəaliyyəti olaraq) 
- Onlayn repetitorluqla məşğul olanların xidmətlərindən yararlanmaq  

  

63  Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 

İzah 630-cu qrupa bax 

  

630 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 

İzah Qeyri-formal təhsil - müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə 
əldə edilən və təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə müşayiət 
olunmayan təhsil formasıdır. 

Daxildir Daxildir: 
- Hazırlıq kurslarına, xarici dil kurslarına, kompüter kurslarına, biznes və 
katiblik kurslarına (məsələn, idarəetmə, mühasibat uçotu, mətn yazma və 
s.), yaradıcılıq kurslarına, kiçik biznesin idarə olunması və sahibkarlıq üzrə 
təlimlərə, qeyri-formal sürücülük məktəbinə və s. getmək  
- Boş vaxtda öz-özünə təhsil alma və digər təlim növləri 
- Hobbi və əyləncəli oyunlarla əlaqəli keçirilən kurslarda iştirak 
- Hobbi və əyləncəli oyunlar, idman və s. ilə əlaqəli təlimlərdə/kurslarda 
iştirak 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 15 Məşğulluqla əlaqədar təlim və təhsil 
- 61 Formal təhsil 
- 62 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 
- 69 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Aşpazlıq kursu keçmək 
- Gecə və ya həftə sonu məktəblərinə getmək 
- Yaşlıların təhsil üçün dərslərdə iştirak etməsi 
- Yoqa, karate, kunq-fu kurslarına/dərslərinə getmək 
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64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 

İzah 640-cı qrupa bax 

  

640 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 

İzah Təhsil/məşğələ yerinə gedib-gəlməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Təhsil müəssisəsinə gedib-gəlmək və s. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 181 İşlə əlaqədar səyahət 
- 540 Könüllü, stajçı və haqqı ödənilməyən digər bu kimi işlərlə əlaqədar 
yola sərf olunan vaxt 
- 860 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

Nümunələr Nümunələr: 
- Məktəbə piyada getmək 
- Universitetə avtobusla getmək 
- Təhsil yerinə və ya evə getmək üçün avtobus və ya avtomobil gözləmək 

  

69 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah 690-cı qrupa bax 

  

690 İnformal təhsil (özünütəhsil) və təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah Özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə və digər yerlərdə təsnifləşdirilməyən 
təhsillə əlaqədar fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 61 Formal təhsil 
- 62 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, repetitorluqla məşğul olanların 
xidmətlərindən yararlanması və formal təhsillə əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- 63 Əlavə təhsil, qeyri-formal təhsil və kurslarda təhsil almaq 
- 64 Təhsillə əlaqədar yola sərf olunan vaxt 
- Təhsillə əlaqəli olmayan fəaliyyətlər 

  

7 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini 
fəaliyyət 

İzah   Ailə ilə sosiallaşmaya, ziyarət və ya qonaqların qəbul edilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir:  
- 71 Sosiallaşma və kommunikasiya 
- 72 İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak 
- 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 
- 74 Dini fəaliyyətlər 
- 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 79 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 8 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idman  

  

71 Sosiallaşma və kommunikasiya 

İzah   Sosiallaşma və kommunikasiyaya, o cümlədən söhbətə, şəxsi/sosial 
xarakterli və ya bilinməyən məzmunda dedi-qoduya; tədbirlərin 
icrası/məkanlara və ya tədbirlərə birlikdə getmək; ziyarət və ya qonaqların 
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qəbul edilməsi; və şəxsi/sosial xarakterli məktubun oxunması və yazılması 
aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət 
- 712 Sosiallaşma/birlikdə olma/toplanma fəaliyyətləri 
- 713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 
- 719 Sosiallaşma və kommunikasiya ilə əlaqəli sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 72 İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak 
- 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 
- 74 Dini fəaliyyətlər 
- 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 79 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər  
- Şəxsi/sosial xarakterə aid olmayan telefon söhbətləri və yazışma müvafiq 
bölmələr altında təsnif edilir (məsələn, yazışma ilə əlaqəli iş). 

  

711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət 

İzah   Sosiallaşma məqsədləri üçün söhbətə, danışığa və çat vasitəsilə ünsiyyətə 
aid edilir. Bu qrupa üz-üzə və virtual fəaliyyətlər daxildir. 

Daxildir Daxildir: 
- Üz-üzə söhbət/danışıq 
- Telefonla, mesaj yazmaqla, qısa dalğalı radio ilə, İKT cihazları və s. ilə 
söhbət/danışıq 
- Kompüterdən/telefondan istifadə etməklə çat vasitəsilə ünsiyyət, o 
cümlədən mesajlaşma, müzakirə qruplarında iştirak və s. 
- Söhbət/danışıq ilə əlaqəli sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 712 Sosiallaşma/birlikdə olma/toplanma fəaliyyətləri 
- 713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 
- İş məqsədləri üçün kompüterdən istifadə etməklə çat vasitəsilə söhbət (IM, 
Skype və s.)   

Nümunələr Nümunələr: 
- Qonşu ilə söhbət etmək 
- Bacıya telefonla zəng etmək 
- Həyat yoldaşına mesaj göndərmək 

  

712 Sosiallaşma/birlikdəolma/toplanma fəaliyyətləri 

İzah  Sosiallaşma/birlikdə olma/toplanma fəaliyyətlərinə aid edilir.  

Daxildir Daxildir: 
- Birlikdə fəaliyyət göstərmək/ məkanlara və ya tədbirlərə getmək 
- Qonaqları qəbul etmək 
- Dostlara və qohumlara baş çəkmək 
- Ziyafətlərə, rəsmi sosial tədbirlərə, bənzər yığıncaqlara ev sahibliyi etmək 
- Ziyafətlərdə, rəsmi sosial tədbirlərdə, bənzər yığıncaqlarda iştirak etmək 
- Barlarda, klublarda, restoranlarda sosiallaşmaq  
- Sair sosiallaşma fəaliyyətlərində iştirak etmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət  
- 713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 
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Nümunələr Nümunələr: 
- Dostun ad gününə getmək 
- Valideynlərə baş çəkmək 

  

713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 

İzah  Sosiallaşma məqsədləri üçün məktubun oxunması və yazılmasına aid edilir. 
Bu qrupa məktub və e-poçt daxildir.  

Daxildir Daxildir: 
- Digər fəaliyyətlərlə əlaqədar olmayan məktubların, açıqcaların oxunması 
və yazılması 
- Digər fəaliyyətlərlə əlaqədar olmayan e-poçtun oxunması və yazılması 

İstisna 
olunur: 

İstisna olunur: 
- 711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət 
- 712 Sosiallaşma/birlikdə olma/toplanma fəaliyyətləri 
- Poçtla əlaqəli ödənişli iş (təsnifatın 1-ci əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Poçtla əlaqəli təhsil/öyrənmə (təsnifatın 6-cı əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər)  

Nümunələr: Nümunələr: 
- Dosta məktub yazmaq 
- Mövsümi açıqcalar hazırlamaq 

  

719 Sosiallaşma və kommunikasiya ilə əlaqəli sair fəaliyyətlər 

İzah   Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosiallaşma və kommunikasiya ilə 
əlaqədar fəaliyyətlərə (neqativ sosial fəaliyyətlər kimi) aid edilir.  

Daxildir Daxildir: 
- Hər hansı bir münaqişələr 
- Dava-dalaş, mübahisə, təhqir (həm törədilməsi, həm də qəbul edilməsi) 
- Vuruşma, fiziki hədə-qorxu və ya zorakılıq (həm törədilməsi, həm də qəbul 
edilməsi) 
- İğtişaşlar, vandalizm, qraffiti  
- Dilənçilik 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 711 Söhbət, danışıq, çat vasitəsilə ünsiyyət 
- 712 Sosiallaşma/birlikdə olma/toplanma fəaliyyətləri 
- 713 Məktubun (o cümlədən e-poçtun) oxunması və yazılması 

Nümunələr Nümunələr: 
- Divarlarda və digər yerlərdə rəsmlər, şəkillər çəkmək (qraffiti) 
- Qonşu ilə dalaşmaq  

  

72 İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak  

İzah   İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 721 Mədəni/tarixi tədbirlərdə iştirak 
- 722 Toy, dəfn, doğum günü və bənzər mərasimlər üzrə ictimai tədbirlərdə 
(dini olmayan) iştirak  
- 723 Sosial şənliklərdə (musiqi, rəqs və s.) iştirak 
- 729 İctimai tədbirlərdə iştirakla əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 71 Sosiallaşma və kommunikasiya 
- 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 
- 74 Dini fəaliyyətlər 
- 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
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- 79 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər 

  

721 Mədəni/tarixi tədbirlərdə iştirak 

İzah   Mədəni/tarixi tədbirlərdə iştirak etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Dini bayramlar, tarixi hadisələrin yad edildiyi paradlar kimi ictimai 
mədəni/tarixi tədbirlər üzrə məşqlər etmək və faktiki iştirak üçün hazırlıqlar 
ilə məşğul olmaq. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Yeməklərin bişirilməsi, səhnənin qurulması, təşkilatçılıq, yardımların 
toplanılması, kostyumların hazırlanması və s. bu kimi tədbirlər ilə əlaqəli 
haqqı ödənilməyən xidmətlər (təsnifatın 52-ci bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Parad üçün məşqlər etmək 
- Paradlarda iştirak etmək  

  

722 Toy, dəfn, doğum günü və bənzər mərasimlər üzrə ictimai tədbirlərdə 
(dini olmayan) iştirak 

İzah   Toy, dəfn, doğum günü və bənzər mərasimlər üzrə ictimai tədbirlərdə (dini 
olmayan) iştirak etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Toy, dəfn, doğum günü və dini olmayan sair bənzər mərasimlər ilə əlaqəli 
ictimai bayramlar üzrə məşqlərdə iştirak və faktiki iştirak üçün hazırlıqlarla 
məşğul olmaq. Bu qrupa ildönümləri də daxildir.  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 74 Dini fəaliyyətlər 
- 741 Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlər 
- 742 Toplu dini fəaliyyətlərdə iştirak  

Nümunələr Nümunələr: 
- Dəfndə iştirak etmək 
- Vətəndaşların nikah mərasimlərində iştirak etmək 

  

723 Sosial şənliklərdə (musiqi, rəqs və s.) iştirak 

İzah   Sosial şənliklərdə (musiqi, rəqs və s.) iştirak etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Karnavallar kimi bədii tədbirlərdə iştirak üçün məşqlər etmək və faktiki 
iştirakla bağlı hazırlıqlarla məşğul olmaq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 721 Mədəni/tarixi tədbirlərdə iştirak 
- 722 Toy, dəfn, doğum günü və bənzər mərasimlər üzrə ictimai tədbirlərdə 
(dini olmayan) iştirak 

Nümunələr Nümunələr: 
- Karnaval şənliklərində iştirak etmək  

  

729 İctimai tədbirlərdə iştirakla əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən ictimai tədbirlərdə iştirakla əlaqədar digər 
fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 721 Mədəni/tarixi tədbirlərdə iştirak 
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- 722 Toy, dəfn, doğum günü və bənzər mərasimlər üzrə ictimai tədbirlərdə 
(dini olmayan) iştirak  
- 723 Sosial şənliklərdə (musiqi, rəqs və s.) iştirak 

  

73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 

İzah   730-cu qrupa bax. 

  

730 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 

İzah   Səsvermə, şahid və ya münsif qismində xidmət göstərmə və s. kimi 
vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətlərə aid 
edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Vətəndaşlıq vəzifələrinin icrası, o cümlədən səsvermə üçün qeydiyyatdan 
keçmə, səsvermə; şahid qismində çıxış etmək; cinayətlər, ictimai asayişin 
pozulması barədə məlumat vermək  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 1 Məşğulluq və onunla əlaqədar fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Səsverməyə getmək 
- Şahid kimi məhkəmədə iştirak etmək  

  

74 Dini fəaliyyətlər 

İzah   Dini fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 741 Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlər 
- 742 Toplu dini tədbirlərdə iştirak 
- 749 Sair dini fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 71 Sosiallaşma və kommunikasiya 
- 72 İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak 
- 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 
- 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 79 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər 

  

741 Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlər 

İzah  Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Evdə dua və meditasiya, o cümlədən gecə duası 
- Dua, meditasiya, sədəqələr üçün kilsəyə, sinaqoqa, məbədə və ya 
məscidə baş çəkmək 
- Dini/ruhani rəhbərlə məsləhətləşmək 
- Spiritiualistlərlə/spiritistlərlə, ekstrasenslərlə, astroloqlarla, falçılarla və s. 
ilə məsləhətləşmək 
- Dini kitablar oxumaq (Quran, Bibliya) 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 742 Toplu dini tədbirlərdə iştirak 

Nümunələr Nümunələr: 
- Evdə meditasiya etmək 
- Yuxudan öncə dua etmək  
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742 Toplu dini tədbirlərdə iştirak  

İzah   Toplu dini tədbirlərdə iştirak etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Dini fəaliyyətlər və xidmətlər 
- Kiçik qeyri-rəsmi qruplarda aparılan dini fəaliyyətlər 
- Dini mərasimlərdə, dini toylarda, dəfnlərdə, xaç suyuna salma 
mərasimində, konfirmasiyada və s. iştirak etmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 741 Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Dini toylarda iştirak etmək 
- Dini toplanışa qatılmaq 
- Birlikdə namaz qılmaq üçün məscidə baş çəkmək 

  

749 Sair dini fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən dini fəaliyyətlərlə əlaqəli sair fəaliyyətlərə aid 
edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 741 Dua, meditasiya və sair dini fəaliyyətlər 
- 742 Toplu dini tədbirlərdə iştirak 

  

75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

İzah   750-ci qrupa bax 

  

750 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

İzah   Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini fəaliyyətlə 
əlaqədar yola sərf edilən vaxta aid edilir.  

Daxildir Daxildir: 
- Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini fəaliyyətlə 
əlaqədar yola sərf edilən gedib-gəlmə, həmçinin gözləmə vaxtı  
- Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini fəaliyyətlə 
əlaqədar məkanlara avtomobil sürmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

Nümunələr Nümunələr: 
- Sinaqoqa getmək 
- Həcc ziyarətinə: Məkkəyə getmək 
- Məbədə getmək 
- Dəfnə getmək   

  

79 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İzah   790-cı qrupa bax 

  

790 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai və dini tədbirlərdə iştirakla 
əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai 
tədbirlərdə iştirak, dini fəaliyyətlə əlaqədar sair fəaliyyətlərə aid edilir.  
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İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 71 Sosiallaşma və kommunikasiya 
- 72 İctimai mədəni/sosial tədbirlərdə iştirak 
- 73 Vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət 
- 74 Dini fəaliyyətlər 
- 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

  

8 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idman  

İzah   Mədəni və ya əyləncəli tədbirlərdə iştiraka, kütləvi informasiya vasitələrinin 
istifadəsinə, eləcə də hobbi və idmanla məşğul olmağa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
-81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək 
- 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə fəaliyyətləri 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 7 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak və dini fəaliyyət 

  

81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək 

İzah  Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak etməyə aid 
edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 811 Kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştirak 
- 812 Parklarda/bağlarda olmaq 
- 813 İdman tədbirlərində iştirak 
- 819 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində iştirakla əlaqədar sair 
fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə fəaliyyətləri 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  

811 Kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştirak 

İzah   Mütəşəkkil/kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştiraka aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Muzeyə, incəsənət qalereyasına, tarixi/mədəni məkanlara baş çəkmək 
- Kinoteatrlara getmək 
- Teatra, operaya, baletə, konsertə getmək 
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- Festivallarda (musiqi, filmlər, rəqs və s.), sirkdə, heyvan tamaşalarında, 
bitki sərgilərində, yarmarkalarda, şənliklərdə iştirak/onlara baş çəkmək 
- Sair müəyyən kütləvi mədəni tədbirlərdə iştirak 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 812 Parklarda/bağlarda olmaq 
- 813 İdman tədbirlərində iştirak 

Nümunələr Nümunələr: 
- Kinoteatra getmək 
- Teatra getmək 
- Musiqi festivalına getmək 
- Tarixi məkana, abidəyə və s. baş çəkmək 

  

812 Parklarda/bağlarda olmaq 

İzah   Parklarda və bağlarda olmağa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Zooparka, botanika bağına, əyləncə mərkəzinə getmək/baş çəkmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 811 Kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştirak 
- 813 İdman tədbirlərində iştirak 

Nümunələr Nümunələr: 
- Zooparka getmək 
- Əyləncə parkına getmək 
- Lunaparka getmək 

  

813 İdman tədbirlərində iştirak 

İzah  İdman tədbirlərində iştiraka aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Peşəkar idman tədbirlərində iştirak 
- Həvəskar idman tədbirlərində iştirak 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 811 Kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştirak 
- 812 Parklarda/bağlarda olmaq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Beysbola getmək 
- Basketbol oynamaq 
- Məkanda idman tədbirini izləmək 

  

819 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində iştirakla əlaqədar sair 
fəaliyyətlər 

İzah  Digər qruplara daxil edilməyən mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində 
iştirakla əlaqədar fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Kitabxanaya baş çəkmək (respondentin kitabxana ilə əlaqəli dəqiq 
fəaliyyəti məruzə etmədiyi hallar nəzərdə tutulur) 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 811 Kütləvi mədəni tədbirlərdə və tamaşalarda iştirak 
- 812 Parklarda/bağlarda olmaq 
- 813 İdman tədbirlərində iştirak 
- Ev tapşırığını kitabxanada etmək (təsnifatın 62-ci bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Kitabxanada oxumaq (təsnifatın 841-ci qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
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Nümunələr Nümunələr: 
- Kitabxanaya getmək 

  

82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə 
fəaliyyətləri 

İzah   Bu fəaliyyətlər şəxsi istifadə və ya başqalarının istehlakı üçün məhsul 
istehsalına və ya xidmətlərin göstərilməsinə səbəb olmayan, incəsənətdə, 
musiqidə, teatrda, rəqsdə, hobbilərdə (poçt markaları, sikkələr, kolleksiya 
kartları toplamaq kimi); hesablama texnikasında, proqramlaşdırmada; 
oyunlar oynamaqda aktiv iştiraka aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 821 Təsviri incəsənət, ədəbi və səhnə sənətləri (hobbi kimi)  
- 822 Hobbilər 
- 823 Oyunlar və sair əyləncələr 
- 829 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlarla əlaqəli sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 
- Mədəniyyət, asudə vaxt, idman və s. ilə əlaqəli kurslar (təsnifatın 630-cu 
qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Ödəniş və mənfəət üçün icra edilən fəaliyyətlər (təsnifatın 1-ci əsas 
bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Könüllü icra edilən fəaliyyətlər (təsnifatın 5-ci əsas bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər), dərsdən kənar fəaliyyətlər (təsnifatın 612-ci qrupu üzrə 
fəaliyyətlər), əlavə təhsil (təsnifatın 630-cu qrupu üzrə fəaliyyətlər) 

  

821 Təsviri incəsənət, ədəbi və səhnə sənətləri (hobbi kimi)  

İzah   Başqalarının istehlakı üçün nəzərdə tutulmayan təsviri incəsənət, ədəbi və 
səhnə sənətlərində aktiv iştiraka aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Təsviri incəsənət, o cümlədən: boyama, fotoqrafiya, heykəltəraşlıq, 
dulusçuluq/keramika, rəsmxət, qrafika  
- Ədəbi sənətlər, o cümlədən: romanlar, şerlər, şəxsi günlük/jurnal, sair 
yazılar (məktublar deyil) yazmaq 
- Auditoriya qarşısında icra üçün nəzərdə tutulmayan səhnə sənətləri (rəqs, 
musiqi, dram):  
- Rəqs və xoreoqrafiyada aktiv iştirak  
- Musiqi alətində ifa etmək (o cümlədən təcrübədən keçirmək, fit səsi 
çıxarmaq), qrupda ifa etmək: kapella/xor qrupunda oxumaq, 
karaoke/videooke oxumaq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 523 Mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı ödənilməyən könüllü 
fəaliyyətlər 
- 822 Hobbilər 
- 823 Oyunlar və sair əyləncələr 
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- İctimai istehlak və ya səhnə üçün bədii fəaliyyətlərdə iştirak 

Nümunələr Nümunələr: 
- Hobbi olaraq əsər boyamaq 
- Əyləncə üçün şəkillər çəkmək 

  

822 Hobbilər 

İzah   Şəxsi istifadə və ya satış üçün məhsulların və ya xidmətlərin istehsalı ilə 
nəticələnməsi nəzərdə tutulmayan hobbilərlə məşğuliyyətə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Poçt markaları, sikkələr, kolleksiya kartları və s. toplamaq 
- Hobbi olaraq avtomobillərin üzərində boyama işlərinin görülməsi  
- Hobbi olaraq hesablama texnikası, proqramlaşdırma ilə məşğul olmaq  
- Hobbi olaraq dülgərlik və ağac emalı ilə məşğul olmaq 
- İstirahət məqsədləri üçün balıqçılıqla/ovçuluqla məşğul olmaq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması,  tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı  
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 821 Təsviri incəsənət, ədəbi və səhnə sənətləri (hobbi kimi) 
- 823 Oyunlar və sair əyləncələr 
- Göstərilən xidmətlər və ya istehsal edilən və satılan məhsullar baxımından 
gəlir yaradan hobbilər (təsnifatın 1-ci əsas bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- Mədəniyyət, asudə vaxt, idman və s. ilə əlaqəli kurslarda təhsil almaq 
(təsnifatın 630-cu qrupu üzrə fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Poçt markaları toplamaq 
- Avtomobilin üzərində boyama işləri görmək (təsnifatın 333-cü qrupu üzrə 
fəaliyyətlərdən fərqli)  

  

823 Oyunlar və sair əyləncələr 

İzah   Video oyunlar da daxil olmaqla, istənilən bir oyun oynamağa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Tək adamlıq oyunlar, o cümlədən: gəlinciklərlə, oyuncaqlarla və s. ilə 
oynamaq; krossvord doldurmaq, tək adamlıq kart oyunu oynamaq, 
tapmacalar tapmaq və s.  
- Kart oyunu, masa oyunları, o cümlədən ürəklər, bric və s. kimi kart oyunları 
oynamaq 
- Domino, şahmat, dama, nərd, “Monopoliya” və s. kimi masa oyunları 
oynamaq 
- Oyunlar üzərində mərc etmək  
- Kompüter oyunları ( o cümlədən arkada və video oyunlar) 
- Sosial/qrup oyunları, o cümlədən: “gizlənpaç” və s. 
- Qumar oynamaq 
- Loto və bənzər oyunlar oynamaq 
- Mərc oyunlarında (at yarışı və s.) iştirak etmək 
- Kazino oyunları oynamaq 
- Gözləmək də daxil olmaqla loto, lotereya biletlərinin alınması 
- Onlayn qumar oynamaq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 821 Təsviri incəsənət, ədəbi və səhnə sənətləri (hobbi kimi)  
- 822 Hobbilər 
- Ev heyvanları ilə oynamaq (təsnifatın 36-cı bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
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Nümunələr Nümunələr: 
- Video oyunlar oynamaq 
- Mobil telefonda oyunlar oynamaq 
- Qumar oynamaq 

  

829 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlarla əlaqəli sair fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlarla 
əlaqəli sair fəaliyyətlərə aid edilir.  

Daxildir Daxildir: 
- Vitrin “alış-verişi” (hər hansı bir konkret mal almaq niyyəti olmadan 
mağazaları, bazarları və s. gəzmək) 

İstisna 
olunur: 

İstisna olunur: 
- 821 Təsviri incəsənət, ədəbi və səhnə sənətləri (hobbi kimi) 
- 822 Hobbilər 
- 823 Oyunlar və sair əyləncələr 

Nümunələr Nümunələr: 
- Vitrin “alış-verişi” 

  

83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah  İdmanla məşğul olmaq və məşq etməyə aid edilir. 
Məşqçilik və təlim fəaliyyəti iş kimi nəzərdə tutulur və ödənişli olub-
olmamasından və kimin üçün icra edilməsindən asılı olaraq 1-ci, 4-cü və ya 
5-ci əsas bölmələrdə təsnifləşdirilməlidir. 

Daxildir Daxildir: 
- 831 İdmanla məşğul olmaq 
- 832 Məşq etmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı  
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 523 Mədəniyyət, əyləncə və idman sahələrində haqqı ödənilməyən könüllü 
fəaliyyətlər  
- 81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək  
- 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə fəaliyyətləri 
- 84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  

831 İdmanla məşğul olmaq 

İzah   İdmanla məşğul olmağa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Açıq havada və qapalı məkanda idman növləri 
- Top oyunları, fərdi idman növləri, o cümlədən: böyük tennis, masaüstü 
tennis, skvoş, raketbol, qolf, boulinq və s. 
- Top oyunları, komanda idman növləri, o cümlədən: basketbol, futbol, 
Amerikan futbolu, Avstraliya futbolu, voleybol, xokkey, reqbi və s.  
- Yaxın təmas idman növləri, o cümlədən: cüdo, taekvando, karate, güləş, 
boks 



108 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 213 Şəxsi son istifadə üçün heyvanların ovlanması, tutulması və heyvan 
dərisinin istehsalı  
- 216 Şəxsi son istifadə üçün balıq ovu məhsullarının istehsalı 
- 832 Məşq etmək 

Nümunələr Nümunələr: 
- Futbol oynamaq 
- Masaüstü tennis oynamaq 

  

832 Məşq etmək  

İzah   Sağlamlıq üçün məşq etməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Gəzinti və təbiət gəzintisi: idman yerişi və qaçış 
- Velosiped sürmə, konki sürmə, skeytbord sürmə 
- Üzgüçülük, sörfinq 
- Xizək sürmə, buz üzərində konki sürmə 
- Aerobika, yoqa, ağırlıq qaldırma və sair fitnes proqramları, o cümlədən: 
gimnastika, tae-bo 
- Kollektiv məşqlər, kunqfu, tayci 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 831 İdmanla məşğul olmaq 
- Konkret məqsədlər üçün gəzintilər istisna edilir (ofisədək gəzinti 182 - İşə 
gedib-gəlmə üzrə təsnifləşdirilməlidir) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qaçmaq  
- Məşq üçün gəzmək 
- İdman zalına getmək 
- Zumbanı təcrübədən keçirmək 

  

84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 

İzah  Kütləvi informasiya vasitələrinin istifadəsinə aid edilir (iş və ya öyrənmə ilə 
əlaqəli deyil). 

Daxildir Daxildir: 
- 841 Asudə vaxtda oxumaq 
- 842 Televiziya və video izləmək/qulaq asmaq 
- 843 Radio və səs cihazlarına qulaq asmaq 
- 849 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə ilə əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək  
- 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə fəaliyyətləri 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

  

841 Asudə vaxtda oxumaq 

İzah   Asudə vaxtda oxumağa aid edilir (çap və ya elektron formada). 

Daxildir Daxildir: 
- Kitabların oxunması (çap və ya elektron formada). 
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- Dövri nəşrlərin, o cümlədən qəzetlərin, jurnalların, xəbər jurnallarının, 
bülletenlərin oxunması  
- Sair xüsusi materialların oxunması 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Şəxsi məktubun oxunması (təsnifatın 713-cü qrupu üzrə fəaliyyətlər) 
- Ofisdən gələn məktubun oxunması (təsnifatın 1-ci əsas bölməsi üzrə 
fəaliyyətlər) 

Nümunələr Nümunələr: 
- Kitab oxumaq 
- “Facebook”da məqalə oxumaq 
- Asudə vaxtda roman/poema oxumaq 
- Veb sayt/bloq oxumaq 

  

842 Televiziya və video izləmək/qulaq asmaq 

İzah  Televiziya və radio izləməyə/qulaq asmağa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Hər hansı İKT cihazında (TV, telefon, kompüter) televiziya izləmək/qulaq 
asmaq 
- Televiziya izləmək/qulaq asmaq 
- Televiziya izləmək/qulaq asmaq (müntəzəm proqramlara) 
- Televiziya izləmək/qulaq asmaq (vaxtı dəyişən proqramlara) 
- Televiziya izləmək/qulaq asmaq ilə əlaqəli sair xüsusi fəaliyyətlər 
- Hər hansı İKT cihazında video proqramlar izləmək/qulaq asmaq 
- Qeyd: Video informasiya vasitələrinə video kaset yazıcılar (VCR), video 
kompakt disk (VCD), rəqəmsal video disk oxuyucular (DVD) və kompüter 
kimi sair İKT cihazları aiddir 
- İcarəyə götürülmüş/alınmış filmləri izləmək/qulaq asmaq 
- Filmlərdən başqa icarəyə götürülmüş/alınmış video proqramlar 
izləmək/qulaq asmaq 
- Video proqramlar izləmək/qulaq asmaq ilə əlaqəli sair konkret fəaliyyətlər 
- Qeyd: İş fəaliyyəti və öyrənmə ilə əlaqəli televiziya və radio 
izlənilməsi/qulaq asılması 1-6 əsas bölmələrində kodlaşdırılır. 

İstisna 
olunur: 

İstisna olunur: 
- 843 Radio və səs cihazlarına qulaq asmaq 
- 614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş 

Nümunələr: Nümunələr: 
- “Youtube”da video izləmək 
- TV izləmək 
- Film izləmək 

  

843 Radio və səs cihazlarına qulaq asmaq 

İzah   Radio və səs cihazlarına qulaq asmağa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Hər hansı İKT cihazında radio proqramlara qulaq asmaq 
- Sair səs informasiya vasitələrinə qulaq asmaq, o cümlədən: lentə alınmış 
musiqiyə qulaq asmaq, audiokitablara qulaq asmaq 
- Qeyd: Audio daşıyıcılara kompakt disklər (CD), lentlər (maqnitofon), səs 
yazanlar, MP3 pleyerlər, podkastlar aiddir 
- Qeyd: İş fəaliyyəti və öyrənmə ilə əlaqəli radio və digər səs cihazlarına 
qulaq asılması 1-6 əsas bölmələrində kodlaşdırılır. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 842 Televiziya və video izləmək/qulaq asmaq 
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- 614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş 

Nümunələr Nümunələr: 
- Radioya qulaq asmaq 
- Musiqiyə qulaq asmaq 

  

849 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə ilə əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İzah Digər qruplara daxil edilməyən kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə ilə 
əlaqədar sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir: Daxildir: 
- Respondent İKT cihazı vasitəsilə həyata keçirdiyi fəaliyyətlər haqqında 
məlumat vermədikdə artıq fəaliyyət kimi İKT-nin istifadəsi 

İstisna 
olunur: 

İstisna olunur: 
- 614 Distant təhsil (video, audio, onlayn) kursu üzrə sərbəst iş 
- 841 Asudə vaxtda oxumaq 
- 842 Televiziya və video izləmək/qulaq asmaq 
- 843 Radio və səs cihazlarına qulaq asmaq 

Nümunələr: Nümunələr: 
- Kompüterdə vaxt keçirmək 

  

85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah   850-ci qrupa bax. 

  

850 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah   İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- İstirahət etmək, dincəlmək  
- Siqaret çəkmək 
- Düşünmək və s. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 74 Dini fəaliyyətlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Siqaret çəkmək 
- İstirahət etmək 

  

86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

İzah   860-cı qrupa bax. 
  

860 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

İzah   Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla əlaqədar 
yola sərf edilən vaxta aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla əlaqədar 
məkanlara gedib-gəlmə, o cümlədən gözləmə vaxtı 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 75 Sosiallaşma və kommunikasiya, ictimai tədbirlərdə iştirak, dini 
fəaliyyətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

Nümunələr Nümunələr: 
- Futbol stadionuna avtomobillə getmək 
- İdman meydançasına piyada getmək 
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89 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah 890-cı qrupa bax. 

  

890 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar digər fəaliyyətlər 

İzah  Digər qruplara daxil edilməyən mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya 
vasitələri və idmanla əlaqəli sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

  

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 81 Mədəni, əyləncəli və idman tədbirlərində/məkanlarında iştirak 
etmək/onlara baş çəkmək  
- 82 Mədəni tədbirlərdə iştirak, hobbilər, oyunlar və sair əyləncə fəaliyyətləri 
- 83 İdmanla məşğul olmaq və məşq etmək və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 84 Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

  

9 Özünəqulluq və xidmət  

İzah   Yatmaq, yemək və s. kimi insan üçün zəruri olan bioloji ehtiyaclarla əlaqəli 
fəaliyyətlərə aid edilir. Bu qrupa öz şəxsi və tibbi qulluğunu yerinə yetirmək 
və ya bu cür qulluq növünün qəbul edilməsi daxildir.  

Daxildir Daxildir: 
- 91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 92 Yemək və içmək 
- 93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə  
- 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- Dini fəaliyyətlər (təsnifatın 74-cü bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 
- İstirahət etmək, dincəlmək (təsnifatın 85-ci bölməsi üzrə fəaliyyətlər) 

  

91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah Başqa bir fəaliyyət olmadığı halda və yuxu gəlməyəndə, gecə və ya gündüz 
yatmağa, yatmazdan əvvəl və sonra yataqda keçirilən vaxta aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- 911 Gecə yuxusu/əsas yuxu 
- 912 Təsadüfi yuxu/mürgü 
- 913 Yuxusuzluq 
- 919 Sair yuxu və əlaqədar fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 85 İstirahət və dincəlməklə əlaqədar fəaliyyətlər 
- 92 Yemək və içmək 
- 93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 
- 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 
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911 Gecə yuxusu/əsas yuxu 

İzah   Gün ərzində ən uzun yuxuya aid edilir; gecə və ya gündüz baş verə bilər. 

Daxildir Daxildir: 
- Gün ərzində ən uzun yuxu; gecə və ya gündüz baş verə bilər. 
- Digər fəaliyyətlər göstərilmədiyi halda yatmazdan əvvəl və sonra yataqda 
keçirilən vaxt 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 912 Təsadüfi yuxu/mürgü 

Nümunələr Nümunələr: 
- Yatmaq 
- Valideynin oyatmasına baxmayaraq, hələ də yataqda olmaq 
- Yuxuya getməyi gözləmək 
- Gecə yatağını dəyişdirmək (bir yataqdan digər yatağa) 
- Oyandıqdan sonra hələ də yataqda olmaq 

  

912 Təsadüfi yuxu/mürgü 

İzah Daha qısa yuxu müddətlərinə aid edilir; gecə və ya gündüz baş verə bilər. 

Daxildir Daxildir: 
Digər fəaliyyətlər göstərilmədiyi halda yatmazdan əvvəl və sonra yataqda 
keçirilən vaxt 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 911 Gecə yuxusu/əsas yuxu 

Nümunələr Nümunələr: 
- Divanda yuxuya getmək 
- Mürgüləmək 

  

913 Yuxusuzluq 

İzah  Yuxuya gedə bilməməyə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Yata bilməmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 911 Gecə yuxusu/əsas yuxu  
- 912 Təsadüfi yuxu/mürgü 

Nümunələr Nümunələr: 
- Yatmağa çalışmaq, lakin yata bilməmək 
- Gecə yata bilmədən oyaq şəkildə yataqda uzanmaq 

  

919 Sair yuxu və əlaqədar fəaliyyətlər 

İzah   Digər qruplara daxil edilməyən sair yuxu və əlaqədar fəaliyyətlər aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 911 Gecə yuxusu/əsas yuxu  
- 912 Təsadüfi yuxu/mürgü 
- 913 Yuxusuzluq 

  

92 Yemək və içmək 

İzah  Məkandan asılı olmayaraq yemək yeməyə və içki içilməyə aid edilir   

Daxildir Daxildir: 
- 921 Yemək yemək/qəlyanaltı etmək 
- 922 Yemək və ya qəlyanaltı olmadan içki içmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 311 Yemək və qəlyanaltıların hazırlanması 
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- 312 Yemək və qəlyanaltıların süfrəyə verilməsi 
- 91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 
- 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri  

  

921 Yemək yemək/qəlyanaltı etmək 

İzah Yemək yeməyə/qəlyanaltı etməyə aid edilir (o cümlədən yemək/qəlyanaltı 
ilə qəbul edilən içkilər) 

Daxildir Daxildir: 
- Yemək yemək/qəlyanaltı etmək, o cümlədən içki içmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 922 Yemək və ya qəlyanaltı olmadan içki içmək 
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qəlyanaltı, dondurma, şirniyyat və s. yemək 
- Səhər yeməyi yemək 
- Desert yemək 
- Nahar yeməyi yemək 
- Nahar yeməyinin evdə, işdə, restoranda, səfər ərzində və s. yemək 
- Şam yeməyini yemək 
- Pizza yemək 
- Sendviç yemək 
- Hazır qida məhsulları (fast food) yemək 

  

922 Yemək və ya qəlyanaltı olmadan içki içmək 

İzah  Yalnız içki içilməsinə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
İstənilən içki, məsələn: 
- Qəhvə 
- Çay 
- Pivə 
- Şərab 
- Meyvə şirəsi 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 921 Yemək yemək/qəlyanaltı etmək  
- 31 Qidaların, yeməklərin hazırlanması və bu sahə ilə əlaqəli işlər 

Nümunələr Nümunələr: 
- Qəhvə, çay, meyvə şirəsi içmək 
- Pivə içmək 
- Şərab içmək 

  

93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 

İzah  Başqa birinə həvalə edilə bilməyən və ev təsərrüfatı istehsalına daxil 
edilməyən insanın özünün şəxsi xidmətlərinə aid edilir. 

Daxildir: Daxildir: 
- 931 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə  
- 932 Özünə tibbi qulluq 
- 939 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə ilə əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur: 

İstisna olunur: 
- 91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
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- 92 Yemək və içmək 
- 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 

  

931 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 

İzah  Şəxsi gigiyena və özünə qulluğu etmə üzrə fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Yuyunma, duş qəbul etmə, vannada çimmək, dişlərin fırçalanması kimi 
şəxsi/özəl fəaliyyətlər  
- Saç daramaq, paltar geyinmək/dəyişmək, makiyaj etmək, təraş olmaq, 
dırnaq tutmaq kimi özünə qulluq 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 4 Ev təsərrüfatı və ailə üzvləri üçün haqqı ödənilməyən qulluq xidmətləri 
- 932 Özünə tibbi qulluq 

Nümunələr Nümunələr: 
- Duş qəbul etmək  
- Günəşdən qoruyucu krem çəkmək 
- Ziyafət üçün geyinmək 
- Hamamda/saunada vanna qəbul etmək 
- Məktəb və ya iş üçün geyinmək 
- Eynəyi/gözlüyü təmizləmək 
- Kontakt linza taxmaq 
- Saç düzəltmək 

  

932 Özünə tibbi qulluq 

İzah  Özünə tibbi qulluğa aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Qan təzyiqinin, şəkərin səviyyəsinin yoxlanılmasına, evdə müayinə 
testlərinin və s. tətbiq edilməsinə, yara müalicəsi, insulin inyeksiyası və 
bronxial astma xəstəliyinə qarşı aerozolun qəbul edilməsi daxil olmaqla, 
dərman qəbul edilməsi  
- Yataqda xəstə olma/təyin edilmiş yataq rejimi, sağalma, reabilitasiya 
istirahəti 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 931 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 

Nümunələr Nümunələr: 
- Bronxial astma xəstəliyinə qarşı aerozol istifadə etmək  
- Yataqda xəstə olmaq 
- Təkbaşına arı sancmasını müalicə etmək 
- Dərman hazırlamaq və qəbul etmək 

  

939 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə ilə əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İzah      Digər qruplara daxil edilməyən şəxsi gigiyena və özünə qulluqla əlaqədar 
sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 931 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 
- 932 Özünə tibbi qulluq 

  

94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

İzah Başqa birinə həvalə edilə bilməyən və ev təsərrüfatı istehsalına daxil 
edilməyən digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsinə aid edilir.  
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Daxildir Daxildir: 
- 941 Digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 
- 942 Digərlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- 949 Şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi ilə əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 92 Yemək və içmək 
- 93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 
- 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
- 99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 

  

941 Digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 

İzah Ev təsərrüfatının digər üzvlərindən və ya bərbər və s. kimi şəxsi qulluq 
təminatçılarından qəbul edilmiş şəxsi qulluq üzrə fəaliyyətlərə aid edilir.  

Daxildir Daxildir: 
- Ev təsərrüfatı üzvlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 
- Saç kəsimi və ya saç düzümü, manikür, pedikür, masaj və s. kimi şəxsi 
qulluq üzrə saç salonlarına, gözəllik salonlarına, bərbərxanaya baş çəkmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 942 Digərlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

Nümunələr Nümunələr: 
- Saç kəsdirmək 
- Masaj üçün gözləmək 
- Dırnaq düzəltdirmək 
- Epilyasiya etdirmək 
- Bərbərə baş çəkmək 
- Şəxsi gigiyena, geyinmək, duş almaq və s. üçün yardım qəbul etmək 

  

942 Digərlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

İzah  Ev təsərrüfatının digər üzvlərindən və ya həkim, stomatoloq və s. kimi şəxsi 
qulluq təminatçılarından qəbul edilmiş səhiyyə və ya tibbi qulluq üzrə 
fəaliyyətlərə aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
- Ev təsərrüfatı üzvlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- Həkimə, stomatoloqa, alternativ qulluq üzrə səhiyyə işçisinə, terapevtə baş 
çəkmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 941 Digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 

Nümunələr Nümunələr: 
- Həkimə baş çəkmək 
- Fizioterapevtdən evdə tibbi qulluğu qəbul etmək 
- Həkim kabinetində həkimi gözləmək 
- Arı sancmasından sonra müalicə almaq 

  

949 Şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi ilə əlaqədar sair fəaliyyətlər 

İzah  Digər qruplara daxil edilməyən şəxsi və tibbi qulluğun digərlərindən qəbul 
edilməsi ilə əlaqəli sair fəaliyyətlərə aid edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 941 Digərlərindən şəxsi qulluğun qəbul edilməsi 
- 942 Digərlərindən tibbi qulluğun qəbul edilməsi 

  

95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
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İzah  950-ci qrupa bax. 

  

950 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

İzah  Özünə qulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxtla bağlı fəaliyyətlərə 
aid edilir. 

Daxildir Daxildir: 
-  Şəxsi qulluq və xidmət məkanlarına gedib-gəlmə, o cümlədən gözləmə 
vaxtı 
- Məkanlara avtomobil sürmək 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 86 Mədəniyyət, asudə vaxt, kütləvi informasiya vasitələri və idmanla 
əlaqədar yola sərf edilən vaxt 

Nümunələr Nümunələr: 
-  Gözəllik salonuna avtomobil sürmək 

  

99 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 

İzah  990-cı qrupa bax. 
  

990 Sair özünəqulluq və xidmət fəaliyyətləri 

İzah  Digər qruplara daxil edilməyən özünə qulluq və xidmət fəaliyyətlərinə aid 
edilir. 

İstisna 
olunur 

İstisna olunur: 
- 91 Yuxu və bununla əlaqədar fəaliyyətlər 
- 92 Yemək və içmək 
- 93 Şəxsi gigiyena və özünə qulluq etmə 
- 94 Digərlərindən şəxsi və tibbi qulluğun qəbul edilməsi 
- 95 Özünəqulluq və xidmətlə əlaqədar yola sərf edilən vaxt 
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