
15. Bundan əvvəl yaşadığınız yer Azərbaycan               

Respublikasının ərazisində yerləşir

14. Bu yaşayış məntəqəsində nə vaxtdan yaşayırsınız

13. Bu yaşayış məntəqəsində daimi yaşayırsınız

12. Müvəqqəti qaibdir (12 aya qədər daimi yaşayış yerindən 

kənarda yaşayanlar üçün)

11. 15 və yuxarı yaşlı qadınlar üçün

10. Nikah vəziyyətiniz (15 və yuxarı yaşlılar üçün)

9. Ana diliniz

8. Milliyyətiniz

7. Vətəndaşlığınız

6. Doğulduğunuz yer

5. Doğulduğunuz tarix

4. Cinsiniz

3. Ev təsərrüfatında 1-ci yazılmış şəxslə qohumluq

münasibətiniz

“Rəsmi Statistika haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq 
məlumatların məxfiliyinə

zəmanət verilir

AZƏRBAYCAN  RESPUBLĐKASININ  
DÖVLƏT  STATĐSTĐKA  KOMĐTƏSĐ

SORĞU VƏRƏQƏSĐ №

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin  

25.08. 2008-ci il  tarixli 136/t saylı
əmri ilə təsdiq edilmişdir

Suallara cavabların işarəsi ����

Siyahıyaalma 
məntəqəsi  №

Təlimatçı
məntəqəsi  №

Sayıcı
məntəqəsi  №

Çantanın 
№-si

Siyahıyaalma 
vərəqəsinin   
№-si

Sörğu vərəqəsinin 
çanta daxilində
sıra №-si

Soyadı

Adı

Atasının adı

2.

1. � Birinci yazılmış şəxs

2. � Əri, arvadı

3. � Oğlu, qızı

4. � Atası, anası

5. � Qardaşı, bacısı

6. � Gəlini, kürəkəni

8. � Babası, nənəsi

7. � Qaynatası, qaynanası

9. � Nəvəsi, nəticəsi

10. � Digər qohumu

11. � Qohum deyil

1. � Kişi 2. � Qadın

gün ay il tamam olmuş yaşı

1. � Azərbaycan

(yaşayış məntəqəsinin aid olduğu rayonun, 
şəhərin adını göstərin)

2. � Başqa ölkə

(ölkənin adını göstərin)

1. � Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı

2. � Başqa ölkənin vətəndaşı

3. � Vətəndaşlığı yoxdur
(ölkənin adını göstərin)

(özü tərəfindən müəyyən edilir)

(göstərin)
a) Azərbaycan dilində danışırsınızmı? (ana dilindən asılı

olmayaraq hamı cavablandırır)

1. � Bəli 2. � Xeyr

b) Başqa hansı
dillərdə sərbəst 
danışırsınız? 
(göstərin)

1. Ev təsərrüfatı daxilində sıra №-si

Ailə daxilində sıra №-si

Qaib olma müddəti (neçə aydır, göstərin)

Qaib olmanın səbəbi:
a) � Đşləmək

b) � Təhsil almaq

c) � Ailə vəziyyəti ilə bağlı

ç) � Digər səbəblərə görə

(müvəqqəti yaşadığınız şəhərin, rayonun, kəndin yaxud ölkənin adını göstərin)

1. � Bəli 2. � Xeyr

3. � Daimi yaşayış yerim yoxdur

1. � Bəli

2. � Xeyr
(daimi yaşadığınız şəhərin, rayonun, kəndin, yaxud 

ölkənin adını göstərin)

ildən2. �
(ili göstərin)

1. � Anadan olandan, fasiləsiz Sual 16-ya keçin

1. � Bəli

(bundan əvvəl yaşadığınız rayonun, şəhərin adını göstərin)

Əvvəlki yaşayış məntəqəsinin növü: 

a) � Şəhər b) � Qəsəbə c) � Kənd

Azərbaycana gəlməkdə məqsədiniz
a) � Đşləməyə

b) � Təhsil almağa

c) � Ailə vəziyyətim ilə bağlı d) � Digər

ç) � Əvvəlki yaşayış yerimə qayıtmışam

2. � Xeyr, başqa ölkədə yerləşir
(həmin ölkənin adını göstərin)

1. � Nikahdayam

Nikahınız rəsmi qeydə alınıbmı?

a) � Bəli b) � Xeyr

2. � Nikahda olmamışam

5. � Dulam

3. � Boşanmışam 

4. � Ayrılmışam

b) Siyahıyaalmaya qədər neçə uşaq doğmusunuz

c) Onlardan neçəsi sağdır

a) Nikaha neçə yaşında daxil olubsunuz



29. Münasib iş təklif olunarsa, yaxın iki həftə ərzində

işə başlaya bilərsinizmi

28. Đşləmirsinizsə, son bir ay ərzində iş axtarmısınızmı

27. Đş yeriniz yaşadığınız rayonun (şəhərin, qəsəbənin, 

kəndin) ərazisində yerləşir

26. Məşğuliyyətiniz (işləyən şəxslər üçün)

25. Məşğulluq statusunuz (işləyən şəxslər üçün)

24. Đqtisadiyyatın hansı sahəsində çalışırsınız (işləyən 

şəxslər üçün)

22. Yaşayış üçün gəlir mənbəyiniz

21. Məktəbəqədər müəssisəyə (uşaq bağçasına) 

gedirmi (məktəbə getməyən 3-5 yaşlı uşaqlar üçün)

20. Hal-hazırda oxuyursunuzsa, oxuduğunuz tədris müəssisə-

sinin növünü göstərin (6 və yuxarı yaşlı oxuyan şəxslər üçün)

19. Oxuyub yazmağı bacarırsınızmı (18-ci sualın 11-ci bəndini 

cavablandıran təhsili olmayan 10 və yuxarı yaşlı şəxslər üçün)

18. Təhsiliniz (10 və yuxarı yaşlı şəxslərin malik olduğu təhsil)

17. 2008-ci ilin aprel ayında yaşadığınız rayonun, şəhərin, 

başqa ölkədirsə ölkənin adını göstərin

23. Siyahıyaalmaya bir həftə qalmış gəlir gətirən hər hansı

bir fəaliyyətiniz olubmu, yəni işləmisinizmi (15 və yuxarı

yaşlı şəxslər üçün)

16. Qaçqınsınızmı, yaxud məcburi köçkünsünüzmü

Həmin vaxt yaşadığınız yaşayış məntəqəsinin növü: 

1. � Şəhər 2. � Kənd

1. � Bəli 2. � Xeyr

1. � Bəli 2. � Xeyr

Bir neçə gəlir mənbəyiniz varsa əsas sayılan 2 mənbəni göstərin.

1. � Əmək fəaliyyəti  nəticəsində əldə olunan  gəlirlər

2. � Təqaüd

3. � Pensiya (əlilliyə görə pensiyadan başqa)

5. � Müavinətlər (işsizliyə görə müavinətlərdən başqa)

6. � Đşsizliyə görə müavinətlər

7. � Digər dövlət təminatı

8. � Əmanətlər

9. � Əmlakın icarəyə, yaxud kirayəyə verilməsindən 
əldə olunan gəlir

10. � Himayədə (hər hansı şəxsin himayəsində)

11. � Digər mənbələr

4. � Əlilliyə görə pensiya

Sual 24-ə keçin

1. � Bəli 2. � Xeyr Sual 28-ə keçin

Hazırkı iş yeri üzrə peşənizi, vəzifənizi, yaxud yerinə
yetirdiyiniz işin adını göstərin

1. � Bəli

2. � Xeyr, başqa yaşayış məntəqəsində yerləşir

(həmin rayonun, şəhərin, qəsəbənin, kəndin, əgər başqa ölkədədirsə
ölkənin adını göstərin)

1. � Bəli 2. � Xeyr

Təklif olunan işdən nə üçün imtina edirsiniz?

(əsas səbəbi göstərin)

1. � Bəli 2. � Xeyr

1. � Đbtidai ümumtəhsil məktəbi

2. � Əsas ümumtəhsil məktəbi

3. � Orta ümumtəhsil məktəbi

4. � Peşə məktəbi, liseyi

5. � Orta ixtisas təhsili müəssisəsi

6. � Ali təhsil müəssisəsi

7. � Aspirantura

8. � Doktorantura

9. � Digər təhsil müəssisəsi

10. � Heç yerdə oxumur

13. � Digər

8. � Təhsil

10. � Səhiyyə və sosial 
xidmətlərin göstərilməsi

11. � Dövlət idarəetməsi,  
müdafiə və sosial 
təminat

12. � Mədəniyyət və
incəsənət

9. � Elm

1. � Kənd təsərrüfatı, ovçuluq 
və meşə təsərrüfatı

2. � Sənaye

3. � Tikinti

4. � Ticarət

5. � Nəqliyyat

7. � Maliyyə fəaliyyəti

6. � Rabitə və informasiya  
texnologiyaları

a) � Muzdla işləyən (əmək müqaviləsi, yaxud şifahi 

razılaşma əsasında)

b) � Muzdsuz işləyən
1. � şəxsi müəssisədə
2. � ailə, kəndli və ev təsərrüfatında
3. � fərdi qaydada
4. � əmək haqqı almadan ailəyə məxsus müəssisədə

1. � muzdla işçi cəlb etməklə
2. � muzdla işçi cəlb etmədən

c) � Sahibkar

ç) � Yuxarıda göstərilən məşğulluq statuslarına uyğun deyil

2. � sahibkarın yanında
3. � fiziki şəxsin yanında

1. � idarədə, müəssisədə, təşkilatda
a) � dövlət sektoru b) � qeyri-dövlət sektoru

1. � Đbtidai ümumi 

2. � Əsas ümumi 

3. � Orta ümumi

4. � Texniki peşə

5. � Orta ixtisas

6. � Natamam ali 11. � Təhsilim yoxdur Sual 19-a keçin

8. � Diplomdan sonrakı təhsil

9. � Digər

7. � Ali a) � bakalavr b) � magistr

10. � Diplom üzrə ixtisasınız

2. � Xeyr

1. � Bəli

(tərk etdiyiniz rayonun adını göstərin) (şəhərin, qəsəbənin, kəndin adını göstərin)

b) � məcburi köçkünəm

a) � qaçqınam
(tərk etdiyiniz ölkənin adını göstərin)


